Tarieven peuterspeelzaal: 2- 4 jaar per 1-1-2022 Tarief 2022
Het uurtarief voor 2022 wordt € 8,50 (dit bedrag wordt door Gemeente Den Bosch bepaald) en is
voor alle peuterspeelzalen in de gemeente hetzelfde.
Geef dit door aan de belastingdienst voor 1-4-2022.
Wet Kinderopvang – beide ouders werken
Soort opvang

openingstijden

Schoolweken
contract 40 weken
per jaar

08.30 tot 12.30 uur

Maandtarief voor 1
dagdeel per week
€ 113,33

Uren per
maand
13,33

Uur tarief
€ 8,50

In het onderstaande kader vindt u de berekening van het maandbedrag voor de Peuterspeelzaal. Als
u beide werkt, kunt u een groot gedeelte terug vragen bij de belastingdienst. Bekijk wat u terug krijgt
op www.belastingdienst.nl/toeslagen, kies vervolgens voor kinderopvangtoeslag. Geef wijzigingen
altijd binnen 3 maanden door aan de belastingdienst.
Berekening maandbedrag Wet Kinderopvang:
Het bedrag wat u per maand betaalt als u onder de wet kinderopvang valt (beide werkt), wordt als
volgt berekend:
Een dagdeel bij de peuterspeelzaal duurt 4 uur, dus 2 dagdelen per week, is 8 uur per week.
De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar open.
40 weken x 8 uur = 320 uur per jaar
320 uur x €8,50 = €2720 per jaar
We verdelen het bedrag over 12 maanden. Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag.
€2720 : 12 maanden = 226,67 per maand, voor 2 dagdelen in de week.
Het maandelijkse bedrag is 226,67 als u kind 2 dagdelen in de week naar de opvang komt. Van dit
bedrag kunt een gedeelte terug ontvangen via de belastingdienst, via kinderopvangtoeslag.

Subsidieplaatsen – ouders werken niet beide
Wanneer niet beide ouders werken, krijgt u een bijdrage voor de peuterspeelzaal via de gemeente ’sHertogenbosch ontvangen. Deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen en wordt direct verrekend op
uw factuur die u van Joepie ontvangt. In de tabel hieronder vindt u het jaar en maandbedrag voor de
peuterspeelzaal gebaseerd op uw inkomen.

berekening maaandbedrag

