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Goed nieuws: het maximum uurtarief voor de Kinderopvangtoeslag wordt geïndexeerd door de 

overheid en gaat van € 6,15 naar € 6,27 per uur per 1 januari 2020.  

Pekénios volgt dit uurtarief, zoals we tot nu toe altijd hebben gedaan. Door niet hoger te gaan 

zitten met ons (standaard) uurtarief heeft dit een positief effect op de ouderbijdrage van de 

vraagouders.  

In de standaard uurprijs van Pekénios zitten zowel de kosten van de bureauvergoeding als de gastouderkosten verwerkt.. 

Over beide kosten ontvangt u als vraagouder dan ook Kinderopvangtoeslag, zoals elk jaar.   

Als vraagouder is het belangrijk dat u dit nieuwe uurtarief (€ 6,27) tijdig doorgeeft aan de Belastingdienst Toeslagen 

inzake uw Kinderopvangtoeslag 2020!! Op deze manier ontvangt u ook daadwerkelijk meer Kinderopvangtoeslag. U kunt 

deze wijziging voor 2020 doorgeven via “mijn toeslagen” (www.toeslagen.nl) of mondeling via de Belastingtelefoon: 0800

-0543.  

Op pagina 2 van deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over  het doorgeven van wijzigingen  inzake 2020. 

Bureauvergoeding 2020 

Tarieven  

Pekénios 

Bureauver-

goeding 2019 

Bureauver-

goeding 2020 

1 kind € 80,00 € 81,00 

2 kinderen  

(totaal) 
€ 107,00 € 108,00 

3 kinderen  

(totaal) 
€ 118,00 € 119,00 

4 kinderen of 

meer (totaal) 
€ 126,00 € 127,00 

Hiernaast ziet u de  standaard bureau-

tarieven voor 2019 én zoals deze gaan 

worden per 1 januari 2020.  

Let op: Deze bureaukosten zitten reeds 

standaard verwerkt in het bovengenoem-

de uurtarief van 2020. 

In overleg met de oudercommissie stijgt 

de bureauvergoeding met € 1 per maand 

en wordt  het bovengenoemde uurtarief  

geïndexeerd naar het voorbeeld van de 

Belastingdienst. 
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Op de vorige pagina hebt u kunnen lezen dat het uurtarief per 01-01-2020 verandert. Het is belangrijk 

dat u , deze wijziging aan de Belastingdienst toeslagen doorgeeft als vraagouder, zo ook een eventuele 

wijziging in uw inkomen  of een wijziging in opvanguren.   

Doet u dit spoedig, dan krijgt u reeds per 20 december 2019 het juiste (verhoogde) bedrag aan kinder-

opvangtoeslag  voor de januari 2020, en hoeft u minder uit eigen zak bij te leggen.  

 

Brief voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag 2020 

Over een paar weken, in december, ontvangt u als vraagouder een brief van Belastingdienst Toeslagen met daarin de 

schatting van uw voorschot toeslagen voor het volgende jaar. Deze moet u altijd controleren en aanpassen!  

Die brief ontvangt u niet meer per post. Deze staat in uw ONLINE Overheidsomgeving (= Berichtenbox), waarbij u moet in-

loggen met uw DigID op: https://mijn.overheid.nl/  

 

Wat moet u controleren op uw voorschotbeschikking 2020?: 

1. Klopt de schatting van uw inkomen? Als dit inkomen te laag staat ingeschat, dan krijgt u over een jaar een brief dat u geld 

moet terugbetalen. U voorkomt dit door nú uw inkomen voor 2020 goed te zetten en veiligheidshalve niet te laag. 

2. Kloppen de opvanguren per kind per opvanglocatie? Als de uren die wij factureren kloppen, dan kunt u die naast de uren 

van de beschikking leggen en controleren of ze juist zijn. Zo niet, pas deze dan aan! 

3. Klopt het uurtarief? Ons standaard uurtarief is per januari 2020 is: € 6,27  deze is verhoogt en dient u dus aan te passen in 

uw Kinderopvangtoeslag!  Doet u dat niet, dan ontvangt u  minder kinderopvangtoeslag dan waar u recht op heeft.  

4. Klopt de “soort opvang” per kind? Dus gaat uw kind naar de basisschool (= BSO) of nog niet (=Dagopvang). Staat er nog 

een kind op dat al naar het Voortgezet Onderwijs is gegaan? 

5. Maakt u naast Pekénios nog gebruik van andere soorten opvang of opvangorganisaties, checkt u deze dan ook goed. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/

wijzigingen_doorgeven/welke_wijzigingen_moet_ik_doorgeven/kinderen/er_verandert_iets_in_de_kinderopvang/ 

 

Kloppen de gegevens op uw voorschotbeschikking 2020 niet? 

Onderneemt u dan meteen actie. U kunt dit heel eenvoudig aanpassen bij “mijn toeslagen” via www.toeslagen.nl. Hier-

voor heeft u uw digID nodig. Heeft u advies nodig, dan kunt u ons ook bellen. 

 

Digitale berichtenbox nog niet geactiveerd? 

Gaat u dan alsnog naar www.belastingdienst.nl/digitalepost. Daar leest u hoe u de digitale berichtenbox van de Belasting-

dienst kunt activeren, waardoor u per email tijdig de juiste informatie van hen ontvangt en kunt controleren. Dus niet meer 

per post. 

Nieuwsbrief december 2019 

In december ontvangt u van ons de laatste nieuwsbrief van dit jaar.  Hierin vindt u informatie 

over het afronden van het jaar, zoals het doorgeven van eventuele correctie-uren, het contro-

leren of u alle gastouderfacturen heeft betaald, de jaaropgave 2019 en ook een wijziging van-

uit de belastingdienst toeslagen die we recent hebben ontvangen.  Zowel deze nieuwsbrief 

van november als die van december zijn heel belangrijk voor u en uw financiële situatie en 

afronding, waarbij actie nemen cruciaal is voor  uw financiële welzijn. 


