
Toelichting 
 De Kinderopvangtoeslag is tot een uurtarief van maximaal € 7,18. Het werkelijke uurtarief is hoger. Dit 

verschil betaalt u zelf, maar verdient u minder dan € 70.000,- per jaar dan bent u goedkoper uit dan in 
de huidige situatie. Zie ook de rekenvoorbeelden op de achterkant. 

 

Onze medewerkers helpen u graag bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag  

WWW.KIDSCASA.NL 

Informatie Kidscasa Kinderopvang 

U heeft WEL recht op kinderopvangtoeslag 
 

De overheid betaalt mee  
De peuterspeelgroepen van Kidscasa Kinderopvang voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Daar-

om zijn ze opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en hebben al onze peuterspeelgroepen een lan-

delijk registratienummer. Met dit nummer kunt u een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst, de zogenaamde 

kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming die u krijgt voor de kosten die u maakt 

omdat uw kinderen naar de kinderopvang gaan. Dit geldt dus ook voor onze peuterspeelgroepen. De hoogte 

van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw gezinssituatie en -inkomen. Dit houdt in dat u, wanneer u hier-

voor in aanmerking komt, recht heeft op kinderopvangtoeslag van minimaal 33% tot wel 90 % (dit is afhanke-

lijk van uw toetsingsinkomen). Het maximale uurtarief waarover u teruggaaf ontvangt is voor 2017 vastgesteld 

op € 7,18. Dit maximale uurtarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid. 
 

Dagdelen in de schoolweken  
De peuterspeelgroep is geopend in de schoolweken. Een dagdeel is een ochtend of een middag. De mogelijkhe-

den en exacte openingstijden kunnen per locatie anders zijn. Dit komt bijvoorbeeld doordat openingstijden af-

gestemd zijn op de begin- of eindtijd van de basisschool. De kosten van de peuterspeelgroep verdelen we –

zoals u ook de kinderopvangtoeslag ontvangt- over 12 maanden.  In de schoolvakanties is er nu géén peuters-

peelgroep maar als veel ouders daar behoefte aan hebben, kunnen we dit wel mogelijk maken. 
 

Extra spelen 

Niet alleen de Belastingdienst betaalt mee, u heeft ook nog eens meer keuzemogelijkheden als u gebruik maakt 

van de peuterspeelgroep met kinderopvangtoeslag. Zo mag uw kind altijd een keertje extra komen spelen als er 

plaats is op een ander dagdeel in de groep. 
 

Wat moet ik regelen? 
Na het inleveren van het inschrijfformulier ontvangt u van ons een nieuwe overeenkomst voor de plaatsing op 

de peuterspeelgroep. Op deze overeenkomst vindt u de gegevens die u nodig heeft voor het aanvragen van de 

kinderopvangtoeslag.  Dit moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de 

opvang gaat.  De kinderopvangtoeslag wordt berekend n.a.v. het gezinsinkomen. (zie tabel kinderopvangtoe-

slag 2017, www.toeslagen.nl)  

U kunt online ook van tevoren een proefberekening maken om te zien voor welke vergoeding u in aanmerking 

komt.  
 

Wanneer krijg ik de kinderopvangtoeslag uitbetaald? 
Na uw aanvraag controleert de Belastingdienst uw gegevens. Voldoet u aan de voorwaarden om toeslag te krij-

gen? Rond de 20ste van iedere maand ontvangt u dan de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt door de  

Belastingdienst vooruit betaald en heeft betrekking op de volgende maand. Wij sturen u rond de 15de van de 

maand een factuur voor de volgende maand en incasseren het factuurbedrag pas op de 1ste van de betreffende 

maand. U heeft de kinderopvangtoeslag dus al ruim 1,5 week eerder op uw rekening staan.  
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Rekenvoorbeelden peuterspeelgroepen  
met kinderopvangtoeslag 

 
 

 Kijk voor het maken van uw eigen berekening op www.toeslagen.nl  

Toelichting 
 Dit is het maximale uurtarief voor de berekening van de toeslag van een voorschoolse voorziening 

in 2017. Het tarief wordt jaarlijks door de overheid opnieuw vastgesteld 

 Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Wij maken graag voor uw situatie en 
locatie een berekening op maat. Bel: 050-5020244 of e-mail: info@kidscasa.nl  

 

Onze medewerkers helpen u graag bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag  

Rekenvoorbeelden 

met  

kinderopvang-
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Voorbeeld 1 

Twee-oudergezin 

Beide ouders werken 

Komen in aanmerking voor 

Kinderopvangtoeslag 

 

 Inkomen vader € 35.000 

 Inkomen moeder € 17.000 

 

 

2 dagdelen  

8.30 uur – 11.15 uur 

41 weken per jaar 

 

 

= 5.5 uur per week 

= 41 weken per jaar 

=  225.5 uur per jaar (5.5 x 41) 

=  18.79 uur per maand (225.5 : 12) 

 

De kosten voor de peuterspeelgroep 

zijn per maand 18.79 uur x € 7,95 = 

 

€ 149,38 

 

De ouders krijgen per maand, op basis 

van hun verzamelinkomen, 81.8% van 

de kosten vergoed over een uurtarief 

van € 7,18* = 

 

  € 110,36 - 

 ___________________ 

 

Ze betalen per maand voor 2 dagdelen  

 

  € 39,02 

Voorbeeld 2 

Twee-oudergezin 

Beide ouders werken 

Komen in aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag 

 

 Inkomen vader € 49.000 

 Inkomen moeder € 72.000 

 

 

2 dagdelen  

8.30 uur – 11.15 uur 

51 weken per jaar 

 

 

= 5.5 uur per week 

= 51 weken per jaar 

=  280.5 uur per jaar (5.5 x 51) 

=  23.38 uur per maand (280.5 : 12) 

 

De kosten voor de peuterspeelgroep 

zijn per maand 23.38 uur x € 7,15 = 

 

€ 167,17 

 

De ouders krijgen per maand, op basis 

van hun verzamelinkomen, 33.3% van 

de kosten vergoed over een uurtarief 

van € 7,18* = 

 

  €  55,67 - 

 ___________________ 

 

Ze betalen per maand voor 2 dagdelen  

 

  € 111,50 

Voorbeeld 3 

Een-oudergezin 

Ouder studeert of werkt 

Komt in aanmerking voor  

kinderopvangtoeslag 

 

 Inkomen moeder € 17.000 

 

 

 

2 dagdelen  

8.30 uur – 11.15 uur 

41 weken per jaar 

 

 

= 5.5 uur per week 

= 41 weken per jaar 

=  225.5 uur per jaar (5.5 x 41) 

=  18.79 uur per maand (225.5 : 12) 

 

De kosten voor de peuterspeelgroep 

zijn per maand 18.79 uur x € 7,95 = 

 

€ 149,38 

 

De ouder krijgt per maand, op basis 

van haar verzamelinkomen, 94.0% van 

de kosten vergoed over een uurtarief 

van € 7,18* = 

 

  € 126,82 - 

 ___________________ 

 

Ze betaalt per maand voor 2 dagdelen  

 

  € 22.56 


