
 

 
Verklaring bijzonder tarief 
Invullen door ouder(s)/verzorger(s)  
 
Toelichting 
Alleen indien u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming bijzondere kosten van de gemeente Hellendoorn. Dit kunt u controleren bij de 
belastingdienst www.belastingdienst.nl/kinderopvangtoeslag  
 
U komt mogelijk in aanmerking als uw kind minimaal twee dagdelen naar de peuterspeelzaal komt gedurende 
40 weken per jaar. 
De subsidie wordt toegekend voor een jaar, per kalenderjaar dient u opnieuw de inkomstenverklaring in te 
leveren. Wij zullen u hier aan herinneren met een mailbericht.  
 
U dient dit formulier ingevuld en ondertekend samen met de inkomensverklaring van beide ouders te 
retourneren aan de administratie van de SPGH, dat mag per mail naar informatie@spghnijverdal.nl 
 
Inkomensverklaring beide ouder(s)/verzorger(s) 
De inkomensverklaring(en) kunt u aanvragen bij de belastingdienst: 
www.belastingdienst.nl 
Tel 0800-0543  
 
Alleenstaande ouder/verzorger 
Voor u, als alleenstaande ouder/verzorger geldt dat u deze verklaring alleen invult.  
U levert het formulier in samen met uw inkomensverklaring.  
 
Let op! 
Wijzigt uw inkomen tussentijds? Dan bent u verplicht dit direct te melden bij de administratie van Stichting 
Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn. Het kan zijn dat u bij verandering inkomsten mogelijk in een ander 
inkomstencategorie valt of recht heeft op kinderopvangtoeslag. 
 
Ouderbijdrage  
Onderstaand tabel geeft een weergave van de huidige tarieven. 
 

 

 
 
Hierbij verklaart de ouder/verzorger dat zij de regels conform de kinderopvangtoeslag hebben gelezen en géén 
recht hebben op een aanvraag kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst om die reden een vergoeding 
bijzonder tarief bij de gemeente Hellendoorn aanvragen. 
 
 
Handtekening ouder/verzorger 1   Handtekening ouder/verzorger 2 
 
 
 
Naam:      Naam: 
Datum:      Datum: 
 

1e kind 2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind
Lager dan € 20.584 0,34 0,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 20.585 € 31.648 0,43 0,37 € 8,60 € 7,40 € 11,47 € 9,87
€ 31.649 € 43.550 0,92 0,46 € 18,40 € 9,20 € 24,53 € 12,27
€ 43.551 € 59.235 1,44 0,47 € 28,80 € 9,40 € 38,40 € 12,53
€ 59.236 € 85.146 2,5 0,7 € 50,00 € 14,00 € 66,67 € 18,67
€ 85.147 € 117.989 4,24 1,09 € 84,80 € 21,80 € 113,07 € 29,07

 €117990 + Hoger 5,64 2,03 € 112,80 € 40,60 € 150,40 € 54,13

Ouderbijdrage peuteropvang
2022 per uur

VNG tabel Tarief bijzonder tarief geind over 12 maanden

6 uur per week 8 uur per week
Toetsingsinkomen

gezin 2022


