
SKRS – Toeslagtabel peuteropvang gemeente Hollands Kroon 2023 

Toeslagtabel peuteropvang 2023 
 
Ouders die allebei niet werken of studeren, hebben bij peuteropvang recht  
op toeslag van de gemeente Hollands Kroon. Ook als u een VE-indicatie of SMI heeft,  
heeft u recht op toeslag van de gemeente.  
 
Tabel: Hoogte tegemoetkoming peuterplaats in 2023 
 

Uw (gezamenlijk)  
inkomen   

Hoogte toeslag  
Toeslag peuterplaats Toeslag SMI 

 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind  
€ 21.278 en lager 96% 96% 96% 96% 

€ 21.279 - € 32.715 95% 95,6% 95% 95,6% 

€ 32.716 - € 45.018 89,2% 94,6% 89,2% 94,6% 

€ 45.019 - € 61.231 83,1% 94,5% 83,1% 94,5% 

€ 61.232 - € 88.015 70,6% 91,8% 70,6% 91,8% 

€ 88.016 - € 121.965 50,1% 87,2% 50,1% 87,2% 

€ 121.966 en hoger  33,6% 76,1% 33,6% 76,1% 
 
Bron: Tarievenbesluit 2023 gemeente Hollands Kroon. Document ‘Nadere regels tegemoetkoming 
kosten kinderopvang’.  
 
Toeslag peuterplaats ontvangt u in de volgende 3 situaties:  

1. Bij een VE-indicatie  
 De toeslag uit de tabel is voor het 1e tot en met 8e uur; van het 9e tot en met 12e uur is 

toeslag voor de ouders kosteloos.  
 Bij SKRS is peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, maar de gemeente verstrekt 

een VE-indicatie aan kinderen vanaf 2,5 jaar.  
2. Bij een kostwinnersgezin  

 U ontvangt toeslag voor het 1e tot en met 8e uur; bij meer uren opvang ontvangt u 
geen toeslag.  

 De peuteropvang is op elke locatie 4 uur per ochtend, en de minimale afname is twee 
ochtenden per week. Dit komt neer op 8 uur per week. Deze uren worden door de 
gemeente vergoed.  

3. Beide ouders zijn niet werkzaam en/of studeren beiden niet en/of volgen beiden geen traject 
naar werk en/of volgen beiden geen verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde 
instelling.  

 
Toeslag SMI  

 De toeslag SMI geldt niet alleen voor de peuteropvang, maar ook voor het kinderdagverblijf en 
de bso.  

 Een SMI is een half jaar geldig.  
 
Eerste en tweede kind  
Uw 'eerste kind' is uw kind dat de meeste uren opvang afneemt. Het ‘tweede kind’ is elk kind dat 
minder uren afneemt dan kind 1. Deze termen staan los van de leeftijden van uw kinderen.  
 


