
Peuteropvang Gemeente Roosendaal 
Tarieven 2022  

Rekenvoorbeeld 2 dagdelen per week 

Aantal weken  

peuteropvang 

40  schoolweken 

Aantal uren  

per week 

6:40 uur (2 dagdelen) 

Aantal uren  

per maand 

22,22 uur 

Bruto uurprijs 

€ 9,34 

Bruto kosten  

per maand 

€ 207,60  

Bruto gezinsinkomen  

per jaar 

Afname 2 dagdelen per week 

 van 3:20 uur per dagdeel 

Netto ouderbijdrage per maand  

eerste kind 

Afname 2 dagdelen per week  

van 3:20 uur per dagdeel 

Netto ouderbijdrage per maand 

 tweede kind  

Lager dan  € 20.584 € 26,22* € 26,22* 

€ 20.585 - € 31.648 € 28,22 € 26,88 

€ 31.649 - € 43.550 € 39,12 € 28,88 

€ 43.551 - € 59.235 € 50,66 € 29,12 

€ 59.236 - € 85.146 € 74,22 € 34,22 

€ 85.147 - € 117.989 € 112,88 € 42,88 

€ 117.990 en hoger € 144,00 € 63,78 

Ouderbijdragetabel Een- / Geenverdienersregeling 

Een- / Geenverdienersregeling 

Gezinnen waarbij één ouder of beide ouders niet werken kunnen geen aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag van 

de Belastingdienst. Je komt dan wel vaak in aanmerking voor een speciale regeling van de gemeente voor 2 dagdelen van 

3:20 uur per week. De gemeente betaalt een deel en jij betaalt een deel op basis van je inkomen. In de tabel zie je 

hoeveel dat is.   

Kinderopvangtoeslag 

Als je allebei werkt, een opleiding volgt of een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, dan krijg je een 

inkomensafhankelijke toeslag via de Belastingdienst, namelijk de ‘Kinderopvangtoeslag’. Je ontvangt dan een contract dat 

voldoet aan de Wet Kinderopvang (met een LRK-nummer van je locatie). Ouders die daar recht op hebben, kunnen 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Je krijgt dan een factuur van Kober voor de totale kosten per maand (bruto kosten) en 

krijgt van de Kinderopvangtoeslag een deel daarvan terug. 

Meer weten? Neem contact op! 

076 504 56 05 | serviceteam@kober.nl | kober.nl Versie 1  

*Armoederegeling peuteropvang: Val je in de laagste inkomensschaal, dan is de peuteropvang voor jou mogelijk gratis. 

Vraag het serviceteam naar de mogelijkheden.  


