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Tarieven Peutergroep 2023 Nieuwegein 
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. 

 

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 

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

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. 

 

Als u weet of uw kind reguliere of VVE opvang nodig heeft en of u in aanmerking komt voor 

kinderopvangtoeslag kunt u het juiste tarief bekijken. 

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 

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. 

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 

hoogte van de ouderbijdrage. De plaatsing is voor 2 dagdelen per week voor peuters 

vanaf 2 jaar.   

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. 
Dagdeel Uurprijs Gemiddeld aantal 

uren per maand 
Kosten per maand 
per dagdeel* 

3,5 uur € 9,51 11,67 uur €  110,95 

4 uur € 9,51 13,33 uur €  126,80 

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

 

Gezamenlijk bruto jaarinko-
men 

 

Ouderbijdrage per 
maand voor 2 dagde-
len per week van 3, 5 
uur* 

Ouderbijdrage per 
maand voor 2 dagde-
len per week van 4 
uur* 

Lager dan   € 21.278  
 € 21.279  -  € 32.715  
 € 32.716  -  € 45.018  
 € 45.019  -  € 61.231  
 € 61.232  -  € 88.015  
 € 88.016  -  € 121.965  
 € 121.966      en hoger    

 €  21.00  
 €  23.10  
 €  35.23  
 €  48.07  
 €  73.97  
 € 117.13  
 € 151.43  

 € 24.00  
 € 26.40  
 € 40.27  
 € 54.93  
 € 84.53  
 € 133.87  
 € 173.07  

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

https://www.kmnkindenco.nl/tarieven/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
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Heeft u een VVE indicatie van het consultatiebureau gekregen dan gaat uw peuter (vanaf 

2,5 jaar) altijd 4 dagdelen naar de peutergroep. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag 

dan betaalt u de eerste 2 dagdelen zelf. Het 3e en 4e dagdeel 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 4 dagdelen* 

4 uur € 9,51 26,67 uur € 253,60 

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

Heeft u een VVE indicatie van het consultatiebureau gekregen dan gaat uw peuter (vanaf 

2,5 jaar) altijd 4 dagdelen naar de peutergroep. Heeft u geen recht op 

kinderopvangtoeslag, dan betaalt u voor de eerste 2 dagdelen een ouderbijdrage 

passend bij uw inkomen (zie tabel hieronder). Het 3e  en 4e  dagdeel 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 Ouderbijdrage per maand 
voor 4 dagdelen per week * 

 

Lager dan   € 21.278  
 € 21.279  -  € 32.715  
 € 32.716  -  € 45.018  
 € 45.019  -  € 61.231  
 € 61.232  -  € 88.015  
 € 88.016  -  € 121.965  
 € 121.966    en hoger    

 €   24.00  
 €   26.40  
 €   40.27  
 €   54.93  
 €   84.53  
 € 133.87  
 € 173.07  

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

 

https://www.kmnkindenco.nl/tarieven/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

