
Wat kost peuteropvang? 
 
Hoeveel het kost, is afhankelijk van uw situatie. Indien u (en uw partner) voldoen aan de 
voorwaarden dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Indien dit niet het geval is, dan betaalt de 
gemeente een deel van de kosten. Dit loopt via het CMWW.   
 
 

Ouderbijdrage met kinderopvangtoeslag 
 
Tarief voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag is in 2023 € 8,97 bruto per uur. 
 
Er zijn verschillende situaties waarin u (mogelijk) recht heeft op kinderopvangtoeslag (een 
tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang). Voor beide ouders moet één van 
onderstaande situaties van toepassing zijn, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. 
-u werkt 
-u volgt een opleiding 
-u volgt een traject naar werk 
-u volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling 
-u heeft een permanente Wlz-indicatie 
Let op: er gelden soms aanvullende voorwaarden. Zie de informatie op deze pagina.  
 
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen? (voorwaarden) 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/ki
nderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen 
 
Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/ki
nderopvangtoeslag/hoeveel-kinderopvangtoeslag-kan-ik-krijgen/  
 
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als ik niet werk? 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/ki
nderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen-als-ik-niet-werk/  
 
Kinderopvangtoeslag als u in het buitenland woont of werkt.  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/ki
nderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-en-buitenland/  
 
Tarieven 2023 kinderopvangtoeslag 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-
2023  
 
 
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, CMWW niet aansprakelijk 
voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden 
ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
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Tegel: Ouderbijdrage zonder kinderopvangtoeslag 
 
Tarief voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk. Hierbij word 
gekeken naar het bruto jaarinkomen van beide ouders. Wij hanteren dezelfde tarieven als de 
belastingdienst.  
 
Voorbeelden 
In 2023 betaalt u bij een inkomen van maximaal €26.944,- €0,36 per uur.  
 
In 2023 betaalt u bij een inkomen tussen €45.019,- en €46.580,- voor het 1ste kind op de opvang          
€ 1,26 per uur.  
 
Indien er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin gelijktijdig de peuteropvang bezoeken kan dit 
invloed hebben op de hoogte van de ouderbijdrage van het 2de en eventueel volgende kind. 
 
U kunt altijd een vrijblijvende offerte aanvragen bij de administratie peuteropvang.   
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de administratie peuteropvang   
E-mailadres: peuteropvang@cmww.nl  
Telefoonnummer: 088-4552500 
 
 
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, CMWW niet aansprakelijk 
voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier 
aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden 
ontleend of aanspraken worden gemaakt. 
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