
 

 

 

Tarieven peuterspelen één of geen werkende ouders per 1 januari 2021 gemeente Zaanstad 

Indien één van de partners niet werkzaam is of beide partners niet werkzaam zijn, betaalt u een 

ouderbijdrage en kunnen wij subsidie aanvragen vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is. De hoogte 

van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen.  

Ouderbijdrage Peuteropvang Gemeente Zaanstad 2021. Onder voorbehoud dat er geen wijzigingen 

komen vanuit de Gemeente Zaanstad 

Gezamenlijk 
toetsingsinkomen per maand 

Ouderbijdrage 
2021     

       

  

      Per uur 

lager dan € 1691,83   €0,34 

€ 1691,84 € 2601,16   €0,42 

€ 2601,17 € 3579,41   €0,90 

€ 3579,42 € 4868,58   €1,41 

€ 4868,59 € 6998,25   €2,45 

€ 6998,26 € 9697,58   €4,16 

€ 9697,59 en hoger   €5,60 

 

De maandtarieven zijn gebaseerd op: 

- Reguliere kinderen die gebruik maken van 2 dagdelen per week gedurende 40  

  weken per jaar. 

- Kinderen met een VVE indicatie en gebruik maken van 4 dagdelen per  

  week gedurende 40 weken per jaar. 

De bijdrage wordt berekend op basis van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Om uw ouderbijdrage te 
bepalen verschaft u ons uw inkomensgegevens zodat wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen:  
- een recente loon- of uitkeringsspecificatie van (beide) ouder(s)  

- óf de jaaropgave van het afgelopen jaar van uw werkgever; echter dan berekenen we een opslag 
van 2,5% op uw inkomen ten opzichte van vorig jaar.  

- Als u zelfstandige bent, ontvangen wij graag een recente inkomensverklaring van de belastingdienst 
(voorheen IB 60). Er wordt een opslagpercentage gerekend van 2,5% per jaar.  

- Is uw gezamenlijk toetsingsinkomen per maand hoger dan € 9697,59 ? Dan hoeft u geen gegevens 
in te leveren. U valt dan in het hoogste tarief.  

- Zolang u ons geen gegevens stuurt, wordt u automatisch ingedeeld in het hoogste tarief.  

 
Uw inkomensgegevens dienen voor ingang van de plaatsing te worden ingeleverd en vervolgens bij de 

aanvang van ieder nieuw kalenderjaar. Wijzigingen in het inkomen, die voor de berekening van de 
ouderbijdrage van belang zijn, dient u steeds door te geven aan Kinderopvang Boefje (inclusief 

schriftelijke bewijzen).  
 

Tijdens de intake kunt u, uw financiële gegevens overhandigen. U kunt het ook per mail sturen naar 

info@kinderopvangboefje.nl Wilt u de naam van uw kind duidelijk vermelden? De aanmelding kan 

in behandeling worden genomen als de formulieren volledig zijn ingevuld en voorzien van de 

benodigde financiële gegevens. 

 


