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U betaald 10 maanden. De maanden juli en 

augustus worden niet in rekening gebracht. 

U ontvangt kinderopvangtoeslag van de 

belastingdienst. 

U betaalt de factuur zelf, maar krijgt dit (gedeeltelijk) 

terug via de belastingdienst. De toeslag die u 

ontvangt is afhankelijk van uw inkomen. De toeslag 

moet u zelf aanvragen en hierbij heeft u de volgende 

gegevens nodig: 

• Soort opvang instelling: 

- kies: dagopvang en kies daarna:   

   kindercentrum 

• Tarief: € 9,12 voor kind met VVE indicatie 

Tarief: € 9,48 voor kind zonder indicatie 

• Aantal uren per maand: zie afgesproken in 

contract 

• Ingangsdatum: zie contract 

• LRK nummer: 176032381 

Ik ben 

alleenstaand en 

ik werk 

Mijn partner en ik 

werken allebei 

Ik heb een partner 

en een van ons 

werkt niet 

Mijn partner en ik 

werken allebei niet 

Ik ben 

alleenstaande 

ouder en ik werk 

niet 

De gemeente betaalt een deel van de kosten via een 

speciale regeling (compensatie regeling peutergroep). 

Deze regeling is afhankelijk van uw inkomen. 

Uw inkomen vindt u in uw UWV overzicht. Log in met 

uw DigiD en uw wachtwoord. Ga vervolgens naar uw 

persoonlijke gegevens. 

Kies voor arbeidsverleden als u een uitkering heeft of 

kies voor loongegevens als u een inkomen heeft. 

Kies daarna voor “download printversie”. Mail dit 

document naar ewattel@kroevendonk.nl. 

Met deze gegevens kunnen we namelijk de hoogte 

van uw ouderbijdrage bepalen en dit regelen met de 

gemeente. U hoeft zelf geen contact op te nemen met 

de gemeente. 

In de tabel ziet u wat uw netto kosten worden 

uitgaande van 8 uur per week betaalt u per maand: 

 VERZAMELINKOMEN  Netto 

     per jaar in 2023  kosten  

• lager - € 21.278             €   11,52  

• € 21.279 - €   32.715                €   14,72  

• € 32.716 - €   45.018              €   31,68  

• € 45.019 - €   61.231                €   49,28  

• € 61.232 - €   88.015                €   85,76  

• € 85.016 - € 121.965          € 145,60  

• € 121.966 – hoger                € 193,60  
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