CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZAAL

Tarieven 2020 (VVE-plaatsing)
In de gemeente Nijkerk zijn er twee soorten tarieven voor een VVE-plaatsing (voor kinderen die een VVE-indicatie van
het consultatiebureau hebben gekregen).
De gemeente maakt onderscheid tussen ouders/verzorgers die recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die
daar geen recht op hebben.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u (beiden) werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. U kunt op www.belastingdienst.nl/toeslagen bekijken of u
volgens de belastingdienst recht heeft op kinderopvangtoeslag en onder welke voorwaarden u het kunt ontvangen.
Ook kunt u (gratis) bellen met de belastingdienst via het nummer 0800-0543.
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt u een bedrag van € 8,17 per uur. Een deel van deze kosten kunt u
terug krijgen via de belastingdienst. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van uw inkomen.
U krijgt over maximaal 140% van de uren van de minst werkende ouder / verzorger een tegemoetkoming. Op de site
van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken.
Tot de leeftijd van 2,5 jaar komen kinderen met een VVE-indicatie twee ochtenden naar de peuterspeelzaal. Vanaf 2,5
jaar kan een kind drie of vier ochtenden naar de peuterspeelzaal komen. U bent niet verplicht om (meteen) het vierde
dagdeel af te nemen.
Als uw kind twee ochtenden per week komt, dan betaalt u maar één ochtend. Als uw kind drie of vier ochtenden komt,
dan betaalt u maar voor twee ochtenden per week de ouderbijdrage.
Vanuit de gemeente Nijkerk krijgen wij het een vergoeding voor de ochtenden die u niet hoeft te betalen.
Mocht u geen kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen voor alle VVE-uren, (omdat de minst werkende ouder /
verzorger weinig uren per week werkt), dan zal de gemeente de rest van die uren ook compenseren.
Hieronder ziet u een overzicht van de ouderbijdrage per maand.
Bruto tarief

Gebaseerd op 40 weken peuterspeelzaal per jaar

Bruto uurtarief

Aantal uren per week Aantal uren per jaar

Bruto maandbedrag

1 ochtend

€ 8,17

4

160

€ 108,93

2 ochtenden

€ 8,17

8

320

€ 217,87

De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar geopend en het aantal uren per week wordt dan vermenigvuldigd met 40 en
vervolgens gedeeld door 12 (maanden). Voor 1 ochtend per week neemt u dan gemiddeld 13,33 uur per maand af. Voor 2
ochtenden is dat gemiddeld 26,67 uur per maand.
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In onderstaande tabel ziet u voorbeelden van wat een ochtend op de peuterspeelzaal daadwerkelijk kost.
Voorbeelden netto tarieven*

Dit kost het u daadwerkelijk na aftrek van de kinderopvangtoeslag

Uw gezamenlijk
toetsingsinkomen
is jaarlijks
bijvoorbeeld

Dan krijgt u terug van U betaalt dan netto
de belastingdienst
per uur

Netto maandbedrag Netto maandbedrag
voor 1 ochtend
voor 2 ochtenden
per week
per week

€ 25.000

96,00 %

€ 0,33

€ 4,40

€ 8,80

€ 35.000

89,70 %

€ 0,84

€ 11,20

€ 22,40

€ 45.000

85,20 %

€ 1,21

€ 16,13

€ 32,27

€ 55.000

80,10%

€ 1,63

€ 21,73

€ 43,47

€ 65.000

74,50 %

€ 2,08

€ 27,73

€ 55,47

* U kunt aan deze voorbeelden geen rechten ontlenen.
Aanvragen kinderopvangtoeslag (op www.toeslagen.nl)
U moet zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. Wij raden u aan dat zo snel mogelijk te doen,
omdat de belastingdienst ook tijd nodig heeft om de aanvraag te verwerken.
Voor de aanvraag heeft u het nummer nodig waarmee De Triangel geregistreerd staat in het Landelijk Register
Kinderopvang.
Dit zijn de nummers per locatie:
•
•
•
•
•

Maranatha
Hoeksteen
Rehoboth
Ichthus
Calvijn

186774369
141227199
443749280
147250742
216381034 (met ingang van 1 januari 2020)

Verder heeft u de volgende gegevens nodig voor de aanvraag:
•
•
•

Uurtarief: € 8,17
Aantal uur per maand bij 1 ochtend per week : 13,33 uur per maand
Aantal uur per maand bij 2 ochtenden per week: 26,67 uur per maand

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?
Als de ene ouder/verzorger wel werkt en de andere ouder/verzorger niet, dan heeft u geen recht op
kinderopvangtoeslag. U betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage per maand.
Voor het berekenen van de ouderbijdrage wordt er gekeken naar het inkomen. En om te bepalen wat u moet betalen,
gebruiken we een tabel.1
Tot de leeftijd van 2,5 jaar komen kinderen met een VVE-indicatie twee ochtenden naar de peuterspeelzaal. Vanaf 2,5
jaar kan een kind drie of vier ochtenden naar de peuterspeelzaal komen. U bent niet verplicht om (meteen) het vierde
dagdeel af te nemen.
Als uw kind twee ochtenden per week komt, dan betaalt u maar één ochtend. Als uw kind drie of vier ochtenden komt,
dan betaalt u maar voor twee ochtenden per week de ouderbijdrage.
Vanuit de gemeente Nijkerk krijgen wij het een vergoeding voor de ochtenden die u niet hoeft te betalen.
1

Deze tabel is gebaseerd op de tabel die belastingdienst gebruikt om de kinderopvangtoeslag te bepalen.
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Hieronder ziet u (als voorbeeld) enkele inkomensgroepen met het tarief per maand. In de tabel op onze website
staan alle inkomensgroepen genoemd.
Ouderbijdrage
Gezamenlijk (toetsings)
inkomen

Netto uurtarief

Eén ochtend per week

Twee ochtenden per week

€ 25.000 (en lager)

€ 0,33

€ 4,40

€ 8,80

€ 35.000

€ 0,84

€ 11,20

€ 22,40

€ 45.000

€ 1,21

€ 16,13

€ 32,27

€ 55.000

€ 1,63

€ 21,73

€ 43,47

€ 65.000

€ 2,08

€ 27,73

€ 55,47

Om vast te stellen in welke inkomensgroep u komt, hebben wij van beide ouders een inkomensverklaring (IB-60)
nodig. Beide inkomens worden bij elkaar opgeteld en dat geeft aan in welke groep u komt.
Wanneer wij geen bewijsstukken ontvangen om de tariefgroep te kunnen bepalen, zal automatisch het hoogste tarief
(€ 5,45 per uur) in rekening gebracht worden.
Benodigde documenten
Vanuit de gemeente zijn wij verplicht aan te tonen welke ouder(s) / verzorger(s) er geen recht op kinderopvangtoeslag
hebben. Als dat voor u geldt, hebben wij het volgende van u nodig :
•
•

Een ondertekende “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag”. Dit formulier kunt u bij De Triangel opvragen
en vervolgens invullen en ondertekenen.
Een inkomensverklaring IB-60 van (beide) ouder(s) of verzorger(s). U kunt de inkomensverklaring digitaal aanvragen
op de site van de belastingdienst. Hiervoor heeft u uw Digid nodig. U kunt de inkomensverklaring ook aanvragen
door te bellen met de belastingdienst (0800-0543). Hiervoorheeft u uw BSN-nummer nodig.

Als u geen inkomensverklaring kunt overleggen, dan kunt desgewenst ook een recente jaaropgave van uw werkgever,
een recente salarisstrook of een uitkeringspecificatie aanleveren.

Verdere informatie
Facturering
• Bij de facturering wordt uitgegaan van het jaarbedrag en het aantal uren per jaar en deze worden vervolgens
gedeeld door 12 maanden. Zo krijgt u elke maand hetzelfde bedrag en hetzelfde aantal uren gefactureerd
(ongeacht het aantal uren dat u werkelijk afneemt in die maand).
• Door afrondingsverschillen kan het factuurbedrag iets afwijken.
• Wij factureren maandelijks vooraf en innen per automatische incasso.
• Bij geen automatische incasso zien wij ons genoodzaakt om u € 3,50 extra per maand in rekening te brengen voor
administratiekosten.
Vragen of hulp nodig?
Als u vragen heeft naar aanleiding van dit overzicht, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per email via
info@peuterspeelzaaldetriangel.nl of per telefoon via 06-14 504 708.
Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, dan helpen wij u daar graag bij.
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