Definitieve tarieven peuterspeelzalen 2021 | Soest

Should you wish to receive this letter in English? Please send an e-mail to klantadvies@binkkinderopvang.nl

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op 10 december jl. stuurden wij je onze voorlopige tarieven voor 2021. De definitieve tarieven
konden we toen nog niet vaststellen, omdat op dat moment nog niet bekend was hoeveel de
gemeente in 2021 bij zou gaan dragen aan de kosten voor de peuteropvang voor alle ouders.
Inmiddels is de gemeentelijke bijdrage bekend. Voor ouders die kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst ontvangen verandert er niets: voor hen blijft het nieuwe uurtarief per 1 januari
2021 € 9,24. Ouders die recht hebben op gemeentelijke subsidie en een eigen bijdrage betalen
voor de peuterspeelzaal, gaan een lagere bijdrage betalen dan we in december ingeschat
hadden.
Voor alle duidelijkheid hebben we hieronder alles nogmaals voor je op een rijtje gezet.
Ontvang je kinderopvangtoeslag, zie punt 1. Ontvang je subsidie, zie punt 2. We factureren de
ouderbijdrage in twaalf maandelijkse termijnen.
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1. Ik krijg kinderopvangtoeslag. Wat wordt mijn uurtarief?
Heb je recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan wordt het nieuwe uurtarief
met ingang van 1 januari 2021 € 9,24.
Dagdelen

Gemiddeld

Gemiddeld

Prijs

Prijs

per week

aantal uren

aantal uren

per uur

per maand

per week

per maand

2

8

26,67

€ 9,24

€ 246,43

Maximum uurtarief voor de kinderopvang
Het maximum uurtarief waarover je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen is in 2021:
Kinderopvang

€ 8,46

Vergeet niet het nieuwe uurtarief door te geven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen.

VVE-indicatie
Wanneer je kind een VVE-plaats heeft, dan heeft hij of zij recht op vier dagdelen
peuterspeelzaal. Aan het derde en vierde dagdeel zijn geen kosten verbonden.

Bereken zelf je netto maandkosten!
Wil je weten wat de netto kosten zijn voor jouw gezin in
2021? Op de website van de Belastingdienst maak je zelf
eenvoudig een proefberekening.
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2. Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag en krijg gemeentelijke subsidie. Wat wordt
mijn eigen bijdrage?
Ouders die recht hebben op gemeentelijke subsidie, betalen een eigen bijdrage voor de
peuterspeelzaal. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen. Wat dit voor jouw situatie
betekent, lees je in onderstaande tabel:

Gezinsinkomen 2021

Ouderbijdrage vanaf 1 januari 2021 per
maand (1e kind)

Tot € 23.966

€ 0,00

€ 23.967 - € 31.214

€ 11,20

€ 31.215 - € 42.953

€ 24,00

€ 42.954 - € 58.423

€ 37,60

€ 58.424 - € 83.979

€ 65,34

€ 83.980 - € 116.371
€ 116.372 en hoger

€ 110,95
€ 149,35

Je vraagt de gemeentelijke subsidie aan via Bink.
Hulp nodig?
Voor hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag kun je contact opnemen met de afdeling
debiteuren. Je kunt hiervoor mailen naar debiteuren@binkkinderopvang.nl.
Heb je hulp nodig bij de aanvraag gemeentelijke subsidie, mail of bel dan met onze
medewerkers van de afdeling plaatsing. Je kunt ze bereiken via plaatsing@binkkinderopvang.nl
of telefoonnummer 035 628 58 79.
Met hartelijke groet,

Monique Wittebol
Voorzitter bestuur
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