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De overheid  verhoogt het (maximum) uurtarief, waarover ouders Kinderopvangtoeslag kunnen 

ontvangen, van € 6,27 naar € 6,49 per uur per 1 januari 2021.  

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 (€ 6,49) deze maand doorgeeft aan de Belastingdienst Toe-

slagen inzake uw Kinderopvangtoeslag 2021!! Op deze manier ontvangt u ook daadwerkelijk meer Kinderopvangtoeslag. 

U kunt deze wijziging voor 2021 doorgeven via “mijn toeslagen” (www.toeslagen.nl) of mondeling via de Belastingtele-

foon: 0800-0543.  

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

Bureauvergoeding 2021 

Tarieven  

Pekénios 

Bureauver-

goeding 2020 

Bureauver-

goeding 2021 

1 kind € 81,00 € 82,00 

2 kinderen  

(totaal) 
€ 108,00 € 110,00 

3 kinderen  

(totaal) 
€ 119,00 € 122,00 

4 kinderen of 

meer (totaal) 
€ 127,00 € 130,00 

Hiernaast ziet u de  standaard bureau-

tarieven voor 2020 én zoals deze gaan 

worden per 1 januari 2021.  

Let op: Deze bureaukosten zitten reeds 

standaard verwerkt in het bovengenoem-

de uurtarief van 2021. 

In overleg met de oudercommissie stijgt 

de bureauvergoeding met € 1 per maand 

per kind en wordt  het bovengenoemde 

uurtarief  geïndexeerd naar het voorbeeld 

van de Belastingdienst. 

Vervolg op pagina 2  ˃˃˃ 



 

Pekénios 
Uw gastouderbureau 

     Nieuwsbrief    
Jaargang 2020, 10 december 

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar: info@pekenios.nl of bel 085 - 877 97 24 

Kinderopvangtoeslag 2021 aanpassen en controleren 
Pagina 2 

Op de vorige pagina hebt u kunnen lezen dat het uurtarief per 01-01-2021 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.   

 

Brief voorschotbeschikking kinderopvangtoeslag 2021 

Als het goed is heeft u als vraagouder reeds een brief van Belastingdienst Toeslagen ontvangen 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 2021?: 

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 2021 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 en laat ons de nieuwe uren ook weten! 

3. Klopt het uurtarief? Ons standaard uurtarief is per januari 2021 is: € 6,49. 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 2021 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. 

Correctie uren 2020 doorgeven aan Pekénios vóór 15 januari 2021 

Het jaar is nog niet voorbij, maar we maken u er alvast op attent dat u als vraagouder/gastouder vóór 15 janu-

ari 2021 uw (eventuele) correctie-uren van 2020 aan ons door dient te geven.  

In 2020 hebben we een aantal opvanguren per kind gefactureerd. Uw werkelijk aantal opvanguren kan hiervan afwijken, 

zowel positief als negatief. Het is zaak ons dit verschil tijdig door te geven, dus vóór 15 januari 2021. Verschillen ontstaan 

in de periode 15 maart t/m 8 juni hoeft u niet door te geven.  

U doet dit door ons een email te sturen en ons daarin óf het werkelijk aantal uren pér kind door te geven óf het verschil 

aan uren pér kind dat nog gefactureerd of gecrediteerd dient te worden. Hierna kunnen we de 

jaaropgaven opmaken en moeten we alle informatie ook doorgeven aan de Belastingdienst.  Vervolg op pagina 3  ˃˃˃ 
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Verandering website (administratie) per 01-01-2021 

Sommige ouders en/of vraagouders hebben het al van mij gehoord tijdens één van de huisbezoeken, maar per 1 januari 

2021 is het “Administratie”-deel niet meer beschikbaar op onze website.  

De website blijft gewoon bestaan, zo ook het inloggen voor klanten. Echter, door een verandering van software zal het 

administratieve deel niet meer beschikbaar zijn. Dus daar waar de facturen en jaaropgaven staan.  

Wellicht komt dit in de toekomst terug, maar tot die tijd ontvangt u van ons uw facturen en jaaropgaven gewoon per 

email.  

Zo ook ontvangt u op regelmatige basis een overzicht van uw betalingen / openstaande facturen. 

We adviseren u om voor 1 januari 2021 uw facturen en jaaropgaven op te slaan op uw eigen computer. 

Hoe voorkom ik blokkering van mijn gastouderbetaling? 

Veel vraagouders hebben de betaling van de maandelijkse gastouderfactuur geregeld via een automa-

tisch bankbetaling via hun eigen internetbankieren. U misschien ook wel. Op deze manier betaalt u 

tijdig  het juiste bedrag. Nu het uurtarief per 2021 verandert, verandert ook uw gastouderfactuur, 

ook bij gelijkblijvende opvanguren. Het is dus zaak uw automatische bankbetaling tijdig aan te pas-

sen aan dit nieuwe factuurbedrag, zodra u alle facturen van 2020 heeft betaald.  

Op het moment dat uw betaling lager is dan de gastouderfactuur, blokkeert ons systeem de doorstorting naar uw gastouder, 

omdat er nog een bedrag openstaat.  

U voorkomt dit dus door tijdig het juiste bedrag in uw automatisch bankoverschrijving aan te passen aan het nieuwe bedrag. 

Check uw factuurbedrag en uw betalingen daarom per omgaande via onze website(inloggen) en via uw internetbankieren. 

Zijn alle facturen van 2020 voldaan? 

Als vraagouder is het belangrijk dat u alle facturen maximaal binnen 2 maanden heeft betaald via 

ons. Dit is sinds 1 januari 2012 Wettelijk vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Het niet voldoen aan 

deze wet kan (negatieve) financiële gevolgen hebben voor de toekenning van uw Kinderopvangtoeslag.  

We adviseren u, ook als gastouder zijnde, om te kijken wat uw betaalstatus is op dit moment! Daar-

toe logt u in op onze website www.pekenios.nl en klikt u op “Mijn Administratie”. Staan er nog factu-

ren open mbt 2020, maakt u deze dan zo snel mogelijk in orde. Mocht u uw login zijn vergeten of kwijt zijn, via onze website 

kunt u automatisch een nieuwe aanmaken via de link “wachtwoord vergeten, klik dan hier”.  

Belangrijk voor uw gastouder is ook dat u als vraagouder de betaling van alle facturen van 2020 uiterlijk op 29 december 

2020 doet. Alle betalingen die hij/zij in 2020 op haar rekening ontvangt worden meegenomen op de jaaropgave van 2020 en 

dus gerekend tot het inkomen van 2020. Dit ivm het kasstelsel. (Zie ook onze nieuwsbrief hierover van oktober 2016 of vraag 

ons hier (nogmaals) persoonlijk over). 

Ondervindt u problemen bij het inloggen, laat u ons dit dan zo spoedig mogelijk weten per email. (info@pekenios.nl) 

Vervolg op pagina 4  ˃˃˃ 
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Doorstorting data van uw betalingen naar uw gastouder met Kerst en Oud & Nieuw 

Door de aankomende feestdagen is het belangrijk de komende betaaldagen in de gaten te houden met de betrek-

king tot de betaling van de gastouder. 

BELANGRIJK : Bedragen die wij ontvangen op (of vóór): 

 Woensdag 23 december 2020: worden vóór de Kerstdagen doorgestort aan uw gastouder. 

 Dinsdag 29 december 2020: worden vóór het nieuwe jaar doorgestort aan uw gastouder. 

OUD EN NIEUW: BELANGRIJK: alle betalingen die we maximaal dinsdag 29 december dus ontvangen, kunnen we nog ín 2020 

doorstorten naar uw gastouder én worden daardoor meegeteld als inkomen van 2020!!. Alle betalingen die ná 29 december 

worden ontvangen worden om die reden meegeteld als inkomen voor 2021! Dit komt door het kasstelsel dat in 2016 is inge-

steld ipv het factuurstelsel dat daarvoor gold. 

Jaaropgaven 2020 

Tot maximaal 15 januari 2021 ontvangen we de correctie-uren 2020 van al onze klanten. Daarna wor-

den de jaaropgaven 2020 voor al onze klanten gemaakt.  

 

In februari 2021 kun u daarom uw jaaropgave(n) 2020 van ons verwachten. We versturen u deze per 

email. 

De feestdagen staan weer bijna 

voor de deur! We danken u bij 

deze wederom voor uw aan-

houdend vertrouwen in ons!  

 

Verder wensen we al onze 

vraagouders, gastouders en 

alle kinderen een warme Kerst 

toe en een fijne jaarwisseling. 

We hopen dat voor iedereen 

2021 een gelukkig, gezond, lief-

devol en voorspoedig jaar zal 

zijn! 

LET OP: Aangepaste openingstijden feestdagen 

Pekénios is gesloten van 24 december 2020 t/m 1 januari 2021 


