FINANCIERING KOSTEN PEUTEROPVANG
De kosten voor peuteropvang zijn inkomensafhankelijk en gebaseerd op de uurprijs en het aantal uren peuteropvang.
We onderscheiden twee groepen ouders

1. Heeft u recht op
kinderopvangtoeslag?

2. Als u geen recht heeft
op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag
betaalt u de kosten voor de peuteropvang zelf. Bij
de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag
aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten.
Op basis van uw inkomen, de uurprijs en het aantal
uren dat u afneemt, wordt uw toeslag berekend.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
www.toeslagen.nl

Wanneer u geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking
voor gesubsidieerde peuteropvang door de
gemeente. Op basis van uw inkomen wordt de
ouderbijdrage berekend. U betaalt alleen de
ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie.

U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als er
sprake is van:
 Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of
ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
 Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt of
een studie of traject volgt;
 Een gemeenschappelijke doelgroep waar een of
beide ouders/verzorgers onder vallen, b.v.
inburgeringscursus of sociaal/medische indicatie.
Om voor gemeentetoeslag in aanmerking te komen,
dient u een inkomensspecificatie in te leveren bij
opvangorganisatie Kits Primair.
Aan de hand van uw inkomen wordt de ouderbijdrage
berekend. Indien er sprake is van een uitkering, dan
dient u aanvullende bewijsstukken te overleggen
waaruit blijkt dat er wel sprake is van inkomen maar
niet van inkomen uit arbeid.

VVE – indicatie
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan
mag uw kind extra uren naar de peuteropvang. Dit kost u niets, de gemeente
betaalt hiervoor de rekening aan de aanbieder. Het maakt daarbij niet uit of u
kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag krijgt. Voorwaarde is wel dat uw
kind al twee dagdelen naar de peuteropvang gaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.kitsprimair.nl

