
FINANCIERING KOSTEN PEUTEROPVANG 

 

De kosten voor peuteropvang zijn inkomensafhankelijk en gebaseerd op de uurprijs en het aantal uren peuteropvang. 

We onderscheiden twee groepen ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z.O.Z. uitleg over het aanvragen van een inkomensverklaring. 

1. Heeft u recht op  

kinderopvangtoeslag?  
   

 

2. Als u geen recht heeft 

op kinderopvang-

toeslag? 

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.   

 

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 

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. 

 

U dient aan te tonen dat er geen recht is op  

kinderopvangtoeslag. U kunt dit aantonen door een 

inkomensverklaring aan te vragen bij de 

Belastingdienst. De ouderbijdrage is afhankelijk van 

uw gezinsinkomen.  

 

Een IB60 formulier of inkomensverklaring is een 

officieel formulier van de Belastingdienst met uw 

inkomensgegevens van een bepaald belastingjaar.  

U kunt dit aanvragen door in te loggen op  “Mijn 

Belastingdienst” of via de Belastingtelefoon 0800-

0543. 

 

Indien u een uitkering ontvangt, dan dient u 

bewijsstukken te kunnen overleggen waaruit blijkt dat 

er sprake is van inkomen maar niet van inkomen uit 

arbeid. 

 

http://www.toeslagen.nl/


Een IB60 formulier aanvragen hoe gaat dat? 

Een IB60 formulier (IBRI formulier) of inkomensverklaring is een officieel formulier van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een 
bepaald belastingjaar. Een IB60 (IBRI) formulier wordt door de Belastingdienst een inkomensverklaring (inkomstenverklaring) genoemd. Het 
gaat om hetzelfde document. 

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring? 

U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo: 

1. Log in op “Mijn Belastingdienst”. 
2. Klik op de welkomstpagina op “Mijn gegevens”. 
3. Klik bij “Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken”. 
4. Klik vervolgens op “Inkomensverklaring opvragen” bij het jaar waarvoor u een inkomensverklaring wilt 
5. Kies het meest recente jaar waarover inkomen bekend is. 
6. Klik op de inkomensverklaring opvragen. U kunt nu deze verklaring afdrukken of als pdf openen en opslaan. 
7. Heeft u een partner dan herhaalt u bovenstaande stappen nogmaals met de gegevens van uw partner. 

De Belastingdienst verstrekt de inkomensverklaring van een jaar eenmalig, wij adviseren u voor uw eigen archief een kopie te houden. 

Mijn inkomen is in de afgelopen periode veel lager geworden of ik verwacht dat mijn inkomen binnenkort 
erg gaat dalen, moet ik nu toch de hoge inkomensafhankelijk bijdrage betalen? 

Wanneer het IB60 formulier geen realistisch beeld geeft van uw huidige inkomsten kunt u extra aanvullende informatie aanleveren waaruit blijkt 
dat u op dit moment veel minder inkomsten heeft. Bijvoorbeeld een recente loonstrook/gegevens uitkeringsinstantie. Op basis van deze nieuwe 
gegevens wordt uw ouderbijdrage berekend. Ook wanneer uw inkomen binnenkort gaat dalen kunt u tussentijds een wijziging van de 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage vragen. 

Ik verwacht dat ik binnenkort een baan krijg waardoor ik wel recht heb op kinderopvangtoeslag. Moet ik 
dit dan ook aanvragen? 

Ja wanneer er iets verandert in uw persoonlijke situatie waardoor u wel recht hebt op kinderopvangtoeslag dient u dit bij de administratie te 

melden. Zij informeren u dan verder hoe u bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag kunt gaan aanvragen.

 


