Kosten van het peuterarrangement in de gemeente ’s-Hertogenbosch
Datum: januari 2019

Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer u:
• een alleenstaande ouder/verzorger bent die werkt of een traject naar werk volgt of een
inburgeringstraject volgt of studeert bij een erkende opleiding;
• een ouder/verzorger bent met een partner waarbij zowel u als uw partner werkt en/of een
traject naar werk volgt en/of een inburgeringstraject volgt en/of studeert bij een erkende
opleiding.
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u voor het peuterarrangement in 2018
€ 187,16 per maand (€ 2.246,- per jaar). Het uurtarief bedraagt € 8,02 per uur. Via www.toeslagen.nl
kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. U vindt hier ook meer informatie over de kinderopvangtoeslag en of u hiervoor in aanmerking komt. Ook kunt u een proefberekening maken als u wilt
weten hoeveel toeslag u kunt krijgen.
Geen recht op kinderopvangtoeslag?
Wanneer u géén recht hebt op kinderopvangtoeslag betaalt u voor het peuterarrangement per
maand een ouderbijdrage aan de kinderopvang. Hoeveel dat precies is, is afhankelijk van de hoogte
van uw toetsingsinkomen. De ouderbijdragetabel 2019 vindt u hieronder.
Toetsingsinkomen
minder dan € 25.260
€ 25.260 - € 29.879
€ 29.880 - € 41.116
€ 41.117 - € 55.924
€ 55.925 - € 80.387
€ 80.388 - € 111.393
€ 111.394 en hoger

Jaartarief 1e kind
gratis
€ 112,00
€ 240,80
€ 375,20
€ 649,60
€ 1.103,20
€ 1.486,80

Jaartarief 2e kind
gratis
€ 95,20
€ 120,40
€ 123,20
€ 182,00
€ 282,80
€ 529,20

Maandtarief 1e kind
gratis
€ 9,33
€ 20,07
€ 31,27
€ 54,13
€ 91,93
€ 123,90

Maandtarief 2e kind en volgende
gratis
€ 7,93
€ 10,03
€ 10,27
€ 15,17
€ 23,57
€ 44,10

Hebt u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen?
Neem dan gerust contact op met de kinderopvangorganisatie. Bij www.compasnul13.nl/Ouders
vindt u onder het kopje Downloads een overzicht van alle peuterarrangementen in de gemeente
’s-Hertogenbosch.
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