
Bijlage  Subsidiebedragen (VVE) Peuteropvang 2020 

Pijnacker-Nootdorp 
 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp gelden de volgende maximale subsidiebedragen per uur bij VVE-

Peuteropvang voor het jaar 2020:  

a. peuters uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp zonder VVE indicatie die naar de VVE-peuteropvang gaan:  

maximaal 320 uren per jaar * € 1,30 boven het fiscaal maximum minus de geldende ouderbijdrage tot aan het 

fiscaal maximum. 

b. peuters uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp met VVE-indicatie die naar de VVE-peuteropvang gaan: 

maximaal 640 uren per jaar * € 11,00 minus de geldende ouderbijdrage.   

 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp geldt het volgende maximale subsidiebedrag per jaar bij VVE-

kinderdagopvang voor het jaar 2020: een bedrag van € 1.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op 640 uur VVE-uren 

peuteropvang * € 1,50 (geschatte meerkosten per uur voor VVE).  

 

Toelichting 

Het fiscaal maximum is het bedrag dat het Rijk jaarlijks vaststelt (juni/juli aankondiging, okt/nov definitieve 

bedrag voor komend jaar) als zijnde het maximale uurtarief waarbij het Rijk een tegemoetkoming geeft voor 

kinderopvang 0-4 jaar. Het staat aanbieders vrij om een hoger uurtarief te hanteren dan het fiscaal maximum 

voor ouders zonder VVE-indicatie1. De ouders betalen dan het deel boven het fiscaal maximum volledig zelf, 

omdat er geen compensatie is vanuit het Rijk (ouders met recht op kinderopvangtoeslag) of gemeente (ouders 

zonder recht op kinderopvangtoeslag).  

 

Om deze reden staat bij de ouderbijdrage van peuters zonder VVE-indicatie ‘minus de geldende ouderbijdrage 

tot aan het fiscaal maximum’. Zo wordt geborgd dat het deel van de ouderbijdrage boven het fiscaal maximum 

bij de aanbieder terecht komt en niet bij de gemeente.  

 

Twee voorbeelden ouders met recht op kinderopvangtoeslag en zonder VVE   

1. Aanbieder vraagt uurprijs exact overeenkomend met fiscaal maximum (in 2020 waarschijnlijk € 8,17), 
ouders hebben vanwege hoogte inkomen recht op 90% teruggave. Ouders betalen aanbieder € 8,17 per 
uur, vanuit het Rijk (Belastingdienst) ontvangen ouders compensatie van € 7,35, dus ze betalen netto € 
0,82 per uur. De gemeente vult door subsidie aan de aanbieder aan met € 1,30 per uur met een maximum 
van 320 uur per jaar. De aanbieder heeft uurinkomst van € 9,47 per uur.  
Formule toegepast: maximaal 320 uren per jaar * € 1,30 boven het fiscaal maximum minus de geldende 

ouderbijdrage tot aan het fiscaal maximum. Dit is: 320 uur * € 9,47-€ 8,17 = 320 uur * € 1,30 = € 416.  

 
2. Aanbieder vraagt uurprijs hoger dan het fiscaal maximum, namelijk € 8,50, ouders hebben vanwege 

hoogte inkomen recht op 90% teruggave. Ouders betalen aanbieder € 8,50 per uur, vanuit het Rijk 
ontvangen ouders compensatie van € 7,35, dus ze betalen netto € 1,15 per uur. De gemeente vult door 
subsidie aan de aanbieder aan met € 1,30 per uur met een maximum van 320 uur per jaar. De aanbieder 
heeft uurinkomst van € 9,80 per uur.  
Formule toegepast: maximaal 320 uren per jaar * € 1,30 boven het fiscaal maximum minus de geldende 

ouderbijdrage tot aan het fiscaal maximum. Dit is: 320 uur * € 9,47-€ 8,17 = 320 uur * € 1,30 = € 416.  

 

 

 

                                                                 
1 Bij VVE-ouders is dit niet toegestaan, omdat de gemeente VVE financieel toegankelijk wil houden. Om deze 
reden heeft de gemeente een hoger VVE-subsidietarief. 



Twee voorbeelden ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en zonder VVE   

1. Aanbieder vraagt uurprijs gebaseerd op het fiscaal maximum (in 2020 waarschijnlijk € 8,17), ouders 
hebben vanwege hoogte inkomen recht op 90% teruggave. Ouders betalen aanbieder € 0,82 per uur, 
omdat de aanbieder dezelfde staffels aanhoudt als het Rijk. Vanuit de gemeente ontvangen aanbieders 
compensatie van € 7,35 voor het deel tot aan het fiscaal maximum en de aanvulling van € 1,30 per uur met 
een maximum van 320 uur per jaar. De gemeentelijke subsidie voor deze ouders bedraagt dus € 8,65 per 
uur. De aanbieder heeft uurinkomst van € 9,47 per uur.  
Formule toegepast: maximaal 320 uren per jaar * € 1,30 boven het fiscaal maximum minus de geldende 

ouderbijdrage tot aan het fiscaal maximum. Dit is: 320 uur * € 9,47-€ 0,82 = 320 uur * € 8,65 = € 2.768.  

 
2. Aanbieder vraagt uurprijs gebaseerd op hoger dan het fiscaal maximum, namelijk € 8,50, ouders hebben 

vanwege hoogte inkomen recht op 90% teruggave. Ouders betalen aanbieder € 1,15 per uur (€ 0,82 
inkomensafhankelijk en € 0,33 voor het deel boven het fiscaal maximum). Vanuit de gemeente ontvangen 
aanbieders compensatie van € 7,35 (deel tot aan het fiscaal maximum) aangevuld met € 1,30 per uur met 
een maximum van 320 uur per jaar. De gemeentelijke subsidie voor deze ouders bedraagt dus € 8,65 per 
uur. De aanbieder heeft uurinkomst van € 9,80 per uur.  
Formule toegepast: maximaal 320 uren per jaar * € 1,30 boven het fiscaal maximum minus de geldende 

ouderbijdrage tot aan het fiscaal maximum. Dit is: 320 uur * € 9,47-€ 0,82 = 320 uur * € 8,65 = € 2.768.  

 
VVE ouders met recht op toeslag 

Aanbieder vraagt voor eerste 8 uren per week een uurprijs zijnde het fiscaal maximum (in 2020 waarschijnlijk € 

8,17), ouders hebben vanwege hoogte inkomen recht op 90% teruggave. Ouders betalen aanbieder € 8,17 per 

uur, vanuit het Rijk (Belastingdienst) ontvangen ouders compensatie van € 7,35, dus ze betalen de eerste 8 

uren netto € 0,82 per uur. De gemeente vult door subsidie aan aanbieder aan met € 2,83 per uur, zodat het 

normtarief van € 11 gehaald wordt met een maximum van 320 uur per jaar. De aanbieder heeft uurinkomst van 

€ 11,00 per uur voor de eerste 8 uren per week. Voor de tweede 8 uren per week geldt vaste ouderbijdrage, 

zijnde volgens de maximale compensatie van het Rijk. Net als in 2019 betalen ouders dan circa € 0,32 per uur. 

De gemeentelijke subsidie bedraagt dan € 10,68 per uur met een maximum van 320 uur per jaar, zodat het 

normtarief van € 11 gehaald wordt. Ook voor deze uren is de uurinkomst voor de aanbieder dus € 11.  

Formule toegepast: maximaal 640 uren per jaar * € 11,00 minus de geldende ouderbijdrage. 320 uur * € 11,00-

€ 8,17 + 320 uur * € 11,00 -€ 0,32 = € 4.323,20 subsidie per jaar.  

Nb: het is aanbieder niet toegestaan een uurprijs boven het fiscaal maximum te vragen aan VVE-ouders, omdat 

de gemeente VVE financieel toegankelijk wil houden.  

 

VVE ouders zonder recht op toeslag 

Aanbieder vraagt voor eerste 8 uren per week een uurprijs gebaseerd op het fiscaal maximum (in 2020 

waarschijnlijk € 8,17), ouders hebben vanwege hoogte inkomen recht op 90% teruggave. Ouders betalen 

aanbieder € 0,82 per uur, vanuit de gemeente ontvangen aanbieders compensatie van € 7,35 aangevuld met € 

2,83, dus € 10,18 per uur, zodat het normtarief van € 11 gehaald wordt met een maximum van 320 uur per 

jaar. De aanbieder heeft uurinkomst van € 11,00 per uur voor de eerste 8 uren per week. Voor de tweede 8 

uren per week geldt vaste ouderbijdrage, zijnde volgens de maximale compensatie van het Rijk. Net als in 2019 

betalen ouders dan circa € 0,32 per uur. De gemeentelijke subsidie bedraagt dan € 10,68 per uur met een 

maximum van 320 uur per jaar, zodat het normtarief van € 11 gehaald wordt. Ook voor deze uren is de 

uurinkomst voor de aanbieder dus € 11.  

Formule toegepast: maximaal 640 uren per jaar * € 11,00 minus de geldende ouderbijdrage. 320 uur * € 11,00-

€ 0,82 + 320 uur * € 11,00 -€ 0,32 = € 6.675,20 subsidie per jaar.  

 

VVE in kinderopvangsetting 

Als ouders ervoor kiezen om hun VVE-kind op te vangen in kinderopvangsetting, dus met dagdelen langer dan 4 

uur, ontvangt de aanbieder een vaste VVE subsidie van € 1.000 per jaar, oftewel € 83,33 per maand dat een 

kind volgens contract deelneemt. De uurprijs bepaalt de aanbieder zelf.   

 



Toepassing in de praktijk 

Afhankelijk van het inkomen geldt een afwijkend subsidiebedrag per ouder. De gemeente kiest ervoor om ieder 

jaar te werken met een geschat gemiddelde ouderbijdragen die benut worden om te bevoorschotten. Achteraf 

kan aanbieder aangeven wat de werkelijke ouderbijdragen geweest zijn per type ouders en kan er verrekend 

worden. Voor 2020 stellen wij voor te werken met een gemiddelde ouderbijdrage voor niet VVE-ouders zonder 

recht op KOT van € 0,87 per uur (89,4% compensatie) en voor de eerste 8 uren voor VVE-ouders zonder recht 

op Kot van € 0,50 per uur (93,9% compensatie).  
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