Kosten
Peuterstap hanteert de volgende kosten. Uw eigen bijdrage hangt af van het feit of u wel of geen
recht hebt op kinderopvangtoeslag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u beiden werkt, en in
sommigen gevallen als 1 ouder werkt en de andere een uitkering ontvangt. De uitkeringsgerechtigde
ouder moet dan in een traject naar werk ( o.a. opleiding/omscholing) zitten.
Houdt u er rekening mee dat wijzigingen in werk- en/of privé situatie invloed kunnen hebben op het
recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u dan ook deze zo spoedig mogelijke door te geven en
bij twijfel hulp van de kindermediair (zie hieronder) in te schakelen.
Hulp nodig? Voor het bepalen of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en/of hulp bij het aanvragen
van kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de kindermediair van de Gemeente
Coevorden, Geke Huigen: geke.huigen@kindermediair.com. De kindermediair is van maandag tot en
met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0900-2004004.
Recht op kinderopvangtoeslag zie punt 3.1 en geen recht op kinderopvangtoeslag zie punt 2

1.1

Recht op kinderopvangtoeslag

Ik heb recht op kinderopvangtoeslag. Wat wordt mijn eigen bijdrage?
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, dan is het uurtarief in 2022 € 8,50
- Peuters van ouder(s) met een VVE-indicatie
Geïndiceerde peuters gaan 16 uur naar de peuteropvang. Hiervan brengen wij 8 uur in rekening
tegen het uurtarief van € 8,50. De Gemeente Coevorden subsidieert de overige uren. Voor deze 8
uren kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.
- Peuters van ouder(s) zonder VVE indicatie
Deze ouders betalen per uur € 8,50 en kunnen hiervoor kinderopvangtoeslag aanvragen.
Aanvragen kinderopvangtoeslag
Bij het aanvragen moet u duidelijk aangeven hoeveel uren uw kind naar Peuterstap gaat. Voor zowel
een ochtend als een middag neemt u 4 uur opvang af.
Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRK nummer nodig:
LRK Peuterstap: 188605757
Uw netto maandkosten zelf berekenen kan met de rekentool, deze staat op onze website
www.peuterstap.nl. Of via de website van de Belastingdienst, hier kunt u een proefberekening
maken.

1.2

Geen recht op kinderopvangtoeslag

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat wordt mijn eigen bijdrage?
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke eigen
bijdrage voor Peuterstap. Wat dit voor uw situatie betekent, leest u in onderstaande tabel:
Gezamenlijk toetsingsinkomen
Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
gezin 2022
peuteropvang 2022 per uur
peuteropvang 2022 per uur
1e kind

2e kind

€ 0 - € 20.584

€ 0,34

€ 0,34

€ 20.585 - € 31.648

€ 0,43

€ 0,37

€ 31.649 - € 43.550

€ 0,92

€ 0,46

€ 43.551 - € 59.235

€ 1,44

€ 0,47

€ 59.236 - € 85.146

€ 2,50

€ 0,70

€ 85.147 - € 117.989

€ 4,24

€ 1,09

€ 117.990 en hoger

€ 5,64

€ 2,03

Om deze bijdrage te kunnen berekenen verzoeken wij u bij aanmelding uw inkomensgegevens aan te
leveren. Zonder deze gegevens zullen wij € 5,64 per uur in berekenen.
- Peuters van ouder(s) met een VVE-indicatie
Geïndiceerde peuters gaan 16 uur naar de peuteropvang. Hiervan brengen wij 8 uur in rekening
tegen het in de tabel genoemde inkomensafhankelijke uurtarief. De Gemeente Coevorden
subsidieert de overige uren.
- Peuters van ouder(s) zonder VVE indicatie
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van subsidie van de
Gemeente Coevorden. Peuters moeten dan 2 dagdelen gebruik maken van de peuteropvang. In dit
geval betalen de ouders 8 uur tegen het in de tabel genoemde inkomensafhankelijke uurtarief.
Wanneer peuters slechts 1 ochtend komen geldt het uurtarief van € 8,50.

1.3

Betaling

Bij voorkeur ontvangen wij uw betaling via automatische incasso. Nadat wij uw peuter hebben
ingeschreven ontvangt u een digitaal onderteken verzoek voor het plaatsingsovereenkomst én het
machtigingsformulier. Op het plaatsingsovereenkomst staan de persoonsgegevens,
plaatsingsgegevens en het kostenoverzicht. Na ondertekening is de inschrijving definitief.
Een plaatsing start op de 1e of 16e van de maand. Valt de eerste peuterspeeldag in de eerste helft van
de maand (1e tot en met de 15e) dan is een hele maand ouderbijdrage verschuldigd; valt deze in de
tweede helft van de maand (16e tot en met de 31e) dan is een halve maand ouderbijdrage
verschuldigd. De incasso van de maandelijkse ouderbijdrage vindt plaats rond de 25e van de lopende
maand. Er wordt maandelijks gefactureerd o.b.v 40 weken. De facturen worden verzonden vanuit
Flexkids. Er wordt gefactureerd met gemiddelde maandtarieven, hierbij wordt uitgegaan van een
gelijkmatige afname gedurende het jaar van het aantal uren. De kosten voor 1 dagdeel naar de
Peuterstap bedraagt € 113,33. Bij afwezigheid door ziekte of vakantie kunt u kiezen of u hiervoor een
tegoed wilt ontvangen of dat dit in rekening moet worden gebracht. Per kalenderjaar heeft u recht

om 3 dagdelen te ruilen. Op onze website staat de rekentool, hier krijgt u snel een indicatie van wat u
betaalt en wat u ontvangt aan kinderopgvangtoeslag.
NB De belastingdienst betaalt maandelijks rond de 20e vooraf de kinderopvangtoeslag uit. Dat
betekent dat u de kinderopvangtoeslag voor bv de maand april, welke wij dan op 25 april incasseren
al op 20 maart ontvangen heeft. Mocht u gebruik maken van kinderopvangtoeslag vergeet deze dan
niet stop te zetten wanneer uw kind 4 jaar wordt.

