
 

 

 

Verklaring ouders/verzorgers t.b.v. tarief kostwinner 2022 

Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger 1 

dat ik, 

Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger 2 dat 

ik, 

o In dienst ben bij een werkgever o In dienst ben bij een werkgever 

o Zonder vergoeding meewerk 
in de zaak van mijn partner 

o Zonder vergoeding meewerk 
in de zaak van mijn partner 

o Winst uit een onderneming heb o Winst uit een onderneming heb 

o Inkomsten uit andere 
werkzaamheden heb, bijv als 
freelancer of artiest 

o Inkomsten uit andere 
werkzaamheden heb, bijv als 
freelancer of artiest 

o Een re-integratietraject volg via 
mijn werkgever 

o Een re-integratietraject volg via 
mijn werkgever 

o Jonger ben dan 18, bijstand 
krijg en een opleiding volg 

o Jonger ben dan 18, bijstand 
krijg en een opleiding volg 

o Een traject naar werk volg en geen 
uitkering of werkgever heb 

o Een traject naar werk volg en geen 
uitkering of werkgever heb 

o Een verplichte 
inburgeringscursus bij een 
gecertificeerde instelling volg 

o Een verplichte 
inburgeringscursus bij een 
gecertificeerde instelling volg 

o Een traject naar werk volg o Een traject naar werk volg 

o Student ben o Student ben 

o Geen van bovenstaande 
verklaringen is van toepassing 

o Geen van bovenstaande 
verklaringen is van toepassing 

 

Indien uw situatie wijzigt zullen ouders/verzorgers …………………………………………………. 
hiervan in kennis stellen. 

 

Datum: Datum: 

Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2 

 

 

 

Ouders van................................................... 



 
 
 

Toelichting 
 

Indien 1 of beide ouders het vakje: 

 ‘geen van bovenstaande verklaringen is van toepassing’ aanvinken, komt u in aanmerking voor 

het tarief Kostwinner en wordt u gesubsidieerd door de gemeente. 

U dient dit formulier samen met een recente inkomensverklaring (voorheen IB60) in te leveren.  

Deze verklaring kunt u digitaal opvragen bij de belastingdienst middels volgende link: 

https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/ 

Beide documenten kunt u bij de administratie inleveren. 

 

Alleenstaande ouder/verzorger 

Voor u als alleenstaande ouder/verzorger geldt dat u dit formulier alleen invult. Indien u het vakje 

‘geen van bovenstaande verklaringen is van toepassing’ heeft aangevinkt komt u in aanmerking 

voor het tarief Kostwinner en wordt u gesubsidieerd door de gemeente. U levert het formulier in 

samen met uw eigen inkomensverklaring.  

 

Ouderbijdrage Tarief Kostwinner  

U kunt in onderstaande tabel aangeven voor welk tarief u in aanmerking denkt te komen (op basis 

van de afgegeven inkomensverklaring Belastingdienst).  

Dit bepalen wij aan de hand van de ingeleverde documenten. 

 

Prijstabel regulier peuteropvang 

Bovenstaande tarieven zijn berekend op basis van 3,50 uur opvang per week en 40 weken per jaar 

gedeeld door 12 maanden. 

 

Prijstabel peuteropvang met VVE indicatie 

Bovenstaande tarieven zijn berekend op basis van 4 uur opvang per week en 40 weken per jaar 

gedeeld door 12 maanden. 

 

 

 Bruto gezinsinkomen per jaar Ouderbijdrage per maand 

o Tot € 20.585 

 

 

 

 

€ 3,97 

o € 20.585 – 31.648 € 5,02 

o € 31.649 – 43.550 € 10,73 

o € 43.551 – 59.235 € 16,80 

o € 59.236 – 85.146 € 29,17 

o € 85.147 – 117.989 € 49,47 

o 
 117.990+ 

 
€ 65,80 

 Bruto gezinsinkomen per jaar Ouderbijdrage per maand 

o Tot € 20.585 € 4,53 

o € 20.585 – 31.648 € 5,73 

o € 31.649 – 43.550 € 12,27 

o € 43.551 – 59.235 € 19,20 

o € 59.236 – 85.146 € 33,33 

o € 85.147 – 117.989 € 56,53 

o € 117.990+ 

 
€ 75,20 

https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/

