
Tarieven, bekostiging en facturering peuteropvang - 2019    
Hieronder leest u informatie over het tarief, de bekostiging en facturering van de peuteropvang. U leest ook hoeveel 
dagdelen u kunt afnemen. Mocht u naar aanleiding van onderstaande informatie nog vragen hebben, neem dan gerust 
even contact op met de teamleider van de peuteropvang: a.wintels@koperwiek.akkoord-po.nl / 077-3200484.

Ons tarief, € 8,00 per uur is inclusief: 
•	 een gevarieerde verse fruithap
•	 luiers 

Bekostiging vanaf 1-1-2019 voor peuteropvang en kinderdagopvang
Sinds 1-1-2018 valt peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) onder de Wet Kinderopvang. Dit kan voor u één van de volgende 
twee dingen betekenen:
•	 Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, maken voor deelname aan de peuteropvang gebruik van die regeling.
•	 Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Zij 

betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, waarin de subsidie van de gemeente al is verrekend.

Wat moet ik als ouder doen?
De financiële tegemoetkoming gaat niet automatisch. U zult zelf de kinderopvangtoeslag aan moeten vragen óf aan moeten 
geven dat u hier geen recht op heeft. Hiervoor kunt u het stappenplan hierna volgen. 

Stap 1
Bepaal eerst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Dit is zo als op beide ouders één van deze situaties van toepassing is:
•	 u werkt;
•	 u volgt een re-integratietraject naar werk;
•	 u studeert;
•	 u volgt verplicht een inburgeringscursus.

Voor alleenstaande ouders geldt dat één van voorgaande situaties op de betreffende ouder van toepassing is. Mocht u twijfe-
len of u in aanmerking komt, kijk dan nog even op de website van de Belastingdienst1 (www.toeslagen.nl: ‘Kan ik een toeslag 
krijgen?‘)

u Wel recht op kinderopvangtoeslag? Ga dan naar stap 2a.

Stap 2a
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan kunt u deze zelf bij de belastingdienst aanvragen. Log met uw Digid in op www.
toeslagen.nl. Hier kunt u de toeslag aanvragen. Houd hiervoor uw nieuwe overeenkomst bij de hand. Hierop staan alle gege-
vens van Beste kinderopvang die u door moet geven aan de Belastingdienst. Let op: bij opvangsoort dient u dagopvang aan 
te geven. Het is belangrijk dat u de toeslag op tijd aanvraagt zodat de Belastingdienst uw verzoek kan verwerken en tijdig de 
toeslag aan u kan betalen. De belastingdienst keert de toeslag altijd in de maand voorafgaand uit. 

u Geen recht op kinderopvangtoeslag, ga dan naar stap 2b. 

Zie volgende pagina.

1 Op deze website wordt aangegeven dat u toeslag kunt krijgen voor dagopvang of buitenschoolse opvang. U kiest dan voor dagopvang omdat met ingang van 1 januari 2018 de 
peuterspeelzalen onderdeel zijn van de dagopvang.



Stap 2b
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente. Hiervoor dient 
u het formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang’2  in te vullen. Deze verklaring kunt u, 
samen met een inkomensverklaring/jaaroverzicht, in een gesloten envelop inleveren op de administratie van ons kindcentrum. 

Verschil in facturering
De regeling bevat straks twee soorten van facturering:

1. Volledige facturering met tegemoetkoming via kinderopvangtoeslag
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen de volledige factuur voor peuteropvangdeelname aan Beste kinder-
opvang en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 

2. Facturering na aftrek gemeentelijke subsidie
Ouders die geen recht hebben op toeslag, krijgen een factuur voor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage waarin de gemeen-
telijke subsidie al verrekend is. 

Gelijke kosten
Ondanks de verschillende wijze van betaling zijn, bij gelijke inkomens, de uiteindelijke kosten (dus de kosten die overblijven na 
verrekening van de kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie) in principe hetzelfde.

Peuteropvangaanbod
Een peuteropvangdagdeel op De Koperwiek duurt 3 uur en 20 minuten. 
•	 Alle kinderen mogen in elk geval 2 dagdelen naar de peuteropvang komen. 
•	 Kinderen met een VVE-indicatie komen ook nog een derde dagdeel. In totaal komen deze kinderen dus tien uren naar de 

peuteropvang.
•	 Heeft uw kind geen VVE-indicatie, dan mag u, indien gewenst, ook dat derde dagdeel afnemen. U bekostigt dit dan zelf. De 

gemeente geeft geen bijdrage voor het derde dagdeel. Ouders kunnen, indien ze daarvoor in aanmerking komen, voor dit 
derde dagdeel wel een tegemoetkoming via kinderopvangtoeslag ontvangen.

VVE-indicatie
Sinds 2011 zet de overheid ook in op gelijke startkansen op de basisschool voor alle kinderen. Dat heet Voor- en vroegschool-
se educatie (VVE). Peuters die nog wat extra ondersteuning nodig hebben om goed voorbereid aan die basisschool te begin-
nen (VVE-indicatie), krijgen daarom extra peuteropvanguren aangeboden. Deze extra uren worden ook na de harmonisatie 
volledig door de gemeente gesubsidieerd.

2 Bij deze verklaring moet ook een inkomensverklaring worden toegevoegd. Deze kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Hoe dit moet, leest u op het formulier. 


