18 november 2019
Beste ouders,
Hierbij informeren wij jullie over de tariefwijzigingen voor de kosten kinderopvang per 1
januari 2020
Kinderopvangtoeslag 2020
Voor alle werkende ouders gaat de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2020 omhoog.
Ouders ontvangen voor elk kind dat naar de opvang gaat meer kinderopvangtoeslag.
Doordat de kinderopvang toeslag wordt verhoogd zal de kinderopvang voor veel ouders
maandelijks netto goedkoper uitvallen. Goed nieuws !
De overheid stelt de maximale kinderopvangtoeslag jaarlijks vast. Ouders ontvangen per
uur een maximale vergoeding van de belastingdienst in de vorm van
kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen. De
overheid baseert de hoogte van de maximale uurvergoeding aan de hand van de jaarlijkse
indexering.
Toeslag vanaf 1 januari 2020
dagopvang maximaal € 8.17 per uur
buitenschoolse opvang maximaal € 7.02 per uur
Per 1 januari 2020 verhogen wij al onze uur prijzen . We hebben de tariefwijziging
besproken in de oudercommissie en zij hebben hier een positief advies over gegeven.
Ouders dienen zelf de prijswijzigingen door te geven aan de belastingdienst via
www.toeslagen.nl. Als er wijzigingen zijn die invloed hebben op de hoogte van de
kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld door veranderingen in het inkomen, het aantal uren
dat er wordt gewerkt, het uurtarief of wijzigingen in het aantal af te nemen opvanguren
dan moet dit bijtijds worden doorgeven aan de belastingdienst. Wordt dit niet of te laat
gedaan, dan kan het zijn dat de kinderopvangtoeslag niet of te laat wordt uitgekeerd.

In onderstaande tabel staan de nieuwe tarieven per 01-01-2020 vermeld.
Juffies SPEELopvang
Contract vorm
51weken contract
(minimale afname 10
uur per week, 1 dag / 2
dagdelen)
40 weken contract
(minimale afname 10
uur per week, 1 dag / 2
dagdelen)
Onregelmatig contract
(minimale afname 3
aan een gesloten uren
per keer )
Vroege ochtend
opvang
(7.00u tot 8.00u)
Vroege avond opvang
(18.00u tot 19.00u)

Juffies BSO
Contract vorm
51weken contract
(minimale afname 2
BSO dagen per week )
40 weken contract
(minimale afname 2
BSO dagen per week )
Onregelmatig contract
(minimale afname 3,5
aan een gesloten uren
per keer )
BSO marge- /
vakantiedag opvang (
11 weken per jaar )
110uren per jaar

Uurtarief
per 01-01-2020
€8.07 per uur

Maandprijs
1 dag opvang
per week
€342.98

Maandprijs
2 dagen opvang
per week
€685.95

€8,99 per uur

€299.66

€599.33

€9,66 per uur

€17.15 per uur

€ 17.15 per uur

Uurtarief
per 01-01-2020
€7,33 per uur

€8,41 per uur

Maandprijs BSO
afhankelijk van
schooltijden
Offerte op
aanvraag mogelijk
Offerte op
aanvraag mogelijk

€8.86 per uur

€8.86 per uur

€81.21 per maand

