Tarieven Peutergroep 2021 Utrecht
openingstijd 5:20 uur per dagdeel
Het tarief van de peutergroep hangt af van uw situatie en de gemeente waarin u woont. Er is
onderscheidt te maken tussen reguliere opvang of opvang op basis van een VVE indicatie. Een
VVE indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau.

voldoen. U komt bijvoorbeeld in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u en uw partner
allebei werken, u alleenstaande ouder bent en werkt of als u/uw partner werkt en u/uw partner
studeert/inburgering- of re-integratietraject volgt.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Ook is het van belang om na te gaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Om te bepalen
of u wel of geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u gebruik maken van de website

Als u weet of uw kind reguliere of VVE opvang nodig heeft , of u in het bezit bent van een Upas en/of dat u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, kunt u het juiste tarief bekijken.

www.toeslagen.nl. Op deze site staat precies beschreven aan welke voorwaarden u moet

U kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen u afneemt voor peuters vanaf 2 jaar. In
onderstaande tabel ziet u de kosten per dagdeel. Deze worden per maand in rekening
gebracht. De kosten zijn niet uw nettokosten. De kinderopvangtoeslag wordt hier nog

Heeft uw geen recht op kinderopvangtoeslag en ook geen VVE indicatie dan is sprake
van gemeentelijke subsidie. De gemeente neemt een deel van de kosten voor zijn
rekening en u betaalt een passende ouderbijdrage. In de tabel hieronder ziet u de

van afgetrokken. Benieuwd naar uw nettokosten voor de peuteropvang? Gebruik dan
onze rekentool.

hoogte van de ouderbijdrage. De subsidie is voor maximaal 5 uur per week voor peuters
vanaf 2,5 jaar.

Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de website van de
Belastingdienst.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen

Dagdeel

Uurprijs

Gemiddeld aantal
uren per maand

Kosten per maand
per dagdeel*

5:20 uur

€ 8,54

17,78 uur

€ 151,82

van het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’, deze ontvangt u nadat
u uw kind heeft aangemeld bij Kind & Co. Daarbij dient u een inkomensverklaring van u
en uw eventuele partner mee te sturen. Deze verklaring is gratis aan te vragen via de
website van de Belastingdienst met uw DigiD of via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.
Gezamenlijk bruto jaarinkomen

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via
12 gelijke facturen per jaar.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Ouderbijdrage per maand voor 1
dagdeel van 5:20 uur per week
De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op
jaarbasis en worden in rekening gebracht via 12
gelijke facturen per jaar.

Lager dan 25.709

€ 16,46

25.710-27.061

€ 17,03

27.062-28.412

€ 18,58

28.413-29.760

€ 19,99

29.761-31.214

€ 21,26

31.215-32.666

€ 22,10

32.667-34.122

€ 23,51

34.123-35.574

€ 24,22

35.575-37.031

€ 25,35

37.032-38.484

€ 26,47

38.485-39.972

€ 27,32

39.973-41.463

€ 28,45

41.464-42.953

€ 29,43

42.954-44.443

€ 30,42

44.444-45.936

€ 31,69

45.937-47.427

€ 32,40

47.428-48.916

€ 33,52

48.917-50.407

€ 34,37

50.408-52.036

€ 35,64

52.037-55.230

€ 37,75

55.231-58.423

€ 38,88

58.424-61.618

€ 40,43

61.619-64.813

€ 43,53

64.814-68.006

€ 46,78

68.007-71.202

€ 49,88

71.203-74.396

€ 53,26

74.397-77.590

€ 56,51

77.591-80.786

€ 59,61

80.787-83.979

€ 62,85

83.980-87.176

€ 65,95

87.177-90.370

€ 69,48

90.371-93.562

€ 72,58

93.563-96.757

€ 75,68

96.758-100.015

€ 79,07

100.016-103.287

€ 81,89

103.288-106.558

€ 84,85

106.559-109.829

€ 87,81

109.830-113.099

€ 90,77

113.100-116.371

€ 93,45

116.372-119.644

€ 96,13

119.645-122.916

€ 98,81

122.917-126.184

€ 101,49

126.185 en hoger

€ 103,74

Heeft u een VVE indicatie van het consultatiebureau gekregen dan gaat uw peuter (vanaf
2,5 jaar) altijd 16 uur per week naar de peutergroep. Als u recht heeft op
kinderopvangtoeslag dan betaalt u de eerste 10 uur zelf, 6 uur wordt volledig vergoed
door de gemeente. De kosten zijn niet uw nettokosten. De kinderopvangtoeslag wordt
hier nog van afgetrokken. Benieuwd naar uw nettokosten voor de peuteropvang?
Gebruik dan onze rekentool.

Heeft u een VVE indicatie van het consultatiebureau gekregen dan gaat uw peuter (vanaf
2,5 jaar) altijd 16 uur per week naar de peutergroep. Heeft u geen recht op
kinderopvangtoeslag, dan betaalt u voor de eerste 10 uur een ouderbijdrage passend bij
uw inkomen (zie tabel hieronder). 6 uur wordt volledig vergoed door de gemeente.

Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de website van de

u uw kind heeft aangemeld bij Kind & Co. Daarbij dient u een inkomensverklaring van u

Belastingdienst.
Dagdeel

Uurprijs

Gemiddeld aantal
uren per maand

Kosten per maand
voor 3 dagdelen
(16 uur) per week*

5:20 uur

€ 8,54

33,02 uur

€ 282,00

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen
van het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’, deze ontvangt u nadat
en uw eventuele partner mee te sturen. Deze verklaring is gratis aan te vragen via de
website van de Belastingdienst met uw DigiD of via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Gezamenlijk bruto jaarinkomen

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via
12 gelijke facturen per jaar.

Ouderbijdrage per maand
voor 3 dagdelen (16 uur ) per
week
De kosten zijn gebaseerd op 40 weken
opvang op jaarbasis en worden in rekening
gebracht via 12 gelijke facturen per jaar.

Lager dan 25.709

€ 11,28

25.710-27.061

€ 12,41

27.062-28.412

€ 15,51

28.413-29.760

€ 18,33

29.761-31.214

€ 20,87

31.215-32.666

€ 22,56

32.667-34.122

€ 25,38

34.123-35.574

€ 26,79

35.575-37.031

€ 29,05

37.032-38.484

€ 31,30

38.485-39.972

€ 32,99

39.973-41.463

€ 35,25

41.464-42.953

€ 37,22

42.954-44.443

€ 39,20

44.444-45.936

€ 41,74

45.937-47.427

€ 43,15

47.428-48.916

€ 45,40

48.917-50.407

€ 47,09

50.408-52.036

€ 49,63

52.037-55.230

€ 53,86

55.231-58.423

€ 56,12

58.424-61.618

€ 59,22

61.619-64.813

€ 65,42

64.814-68.006

€ 71,91

68.007-71.202

€ 78,11

71.203-74.396

€ 84,88

74.397-77.590

€ 91,37

77.591-80.786

€ 97,57

80.787-83.979

€ 104,06

83.980-87.176

€ 110,26

87.177-90.370

€ 117,31

90.371-93.562

€ 123,52

93.563-96.757

€ 129,72

96.758-100.015

€ 136,49

100.016-103.287

€ 142,13

103.288-106.558

€ 148,05

106.559-109.829

€ 153,97

109.830-113.099

€ 159,89

113.100-116.371

€ 165,25

116.372-119.644

€ 170,61

119.645-122.916

€ 175,97

122.917-126.184

€ 181,33

126.185 en hoger

€ 185,84

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via
12 gelijke facturen per jaar.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

Tarieflijst VVE U-pas

Heeft u een VVE indicatie van het consultatiebureau gekregen dan gaat uw peuter (vanaf
2,5 jaar) altijd 16 uur naar de peutergroep. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, en
u heeft een U-pas, dan betaalt u de eerste 7 uur zelf. 9 uur wordt volledig vergoed door
de gemeente. De kosten zijn niet uw nettokosten. De kinderopvangtoeslag wordt hier
nog van afgetrokken. Benieuwd naar uw nettokosten voor de peuteropvang? Gebruik dan
onze rekentool.
Wilt u meer informatie over kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de website van de
Belastingdienst.
Dagdeel

Uurprijs

Gemiddeld aantal
uren per maand

Kosten per maand
voor 3 dagdelen
per week*

5:20 uur

€ 8,54

23,11 uur

€ 197,40

Heeft u een VVE indicatie van het consultatiebureau gekregen dan gaat uw peuter (vanaf
2,5 jaar) altijd 16 uur naar de peutergroep. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag,
en heeft u een U-pas, dan betaalt u voor de eerste 7 uur een ouderbijdrage passend bij
uw inkomen (zie tabel hieronder). 9 uur wordt volledig vergoed door de gemeente.
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dient u dit aan te tonen door het invullen
van het formulier ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’, deze ontvangt u nadat
u uw kind heeft aangemeld bij Kind & Co. Daarbij dient u een inkomensverklaring van u
en uw eventuele partner mee te sturen. Deze verklaring is gratis aan te vragen via de
website van de Belastingdienst met uw DigiD of via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Gezamenlijk bruto jaarinkomen

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via
12 gelijke facturen per jaar.

Ouderbijdrage per maand voor
3 dagdelen (16 uur) per week
De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening
gebracht via 12 gelijke facturen per jaar.

Lager dan 25.709

€ 7,90

25.710-27.061

€ 8,69

27.062-28.412

€ 10,86

28.413-29.760

€ 12,83

29.761-31.214

€ 14,61

31.215-32.666

€ 15,79

32.667-34.122

€ 17,77

34.123-35.574

€ 18,75

35.575-37.031

€ 20,33

37.032-38.484

€ 21,91

38.485-39.972

€ 23,10

39.973-41.463

€ 24,68

41.464-42.953

€ 26,06

42.954-44.443

€ 27,44

44.444-45.936

€ 29,22

45.937-47.427

€ 30,20

47.428-48.916

€ 31,78

48.917-50.407

€ 32,97

50.408-52.036

€ 34,74

52.037-55.230

€ 37,70

55.231-58.423

€ 39,28

58.424-61.618

€ 41,45

61.619-64.813

€ 45,80

64.814-68.006

€ 50,34

68.007-71.202

€ 54,68

71.203-74.396

€ 59,42

74.397-77.590

€ 63,96

77.591-80.786

€ 68,30

80.787-83.979

€ 72,84

83.980-87.176

€ 77,18

87.177-90.370

€ 82,12

90.371-93.562

€ 86,46

93.563-96.757

€ 90,80

96.758-100.015

€ 95,54

100.016-103.287

€ 99,49

103.288-106.558

€ 103,64

106.559-109.829

€ 107,78

109.830-113.099

€ 111,93

113.100-116.371

€ 115,68

116.372-119.644

€ 119,43

119.645-122.916

€ 123,18

122.917-126.184

€ 126,93

126.185 en hoger

€ 130,09

* De kosten zijn gebaseerd op 40 weken opvang op jaarbasis en worden in rekening gebracht via
12 gelijke facturen per jaar.

Alle prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

