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Peutertoeslag in de Bommelerwaard
Iedere ouder kan een toeslag aanvragen voor het aanbod voor peuters! 
Het gaat dan om kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst 
(toeslagen.nl) of Peutertoeslag via de gemeente Maasdriel (maasdriel.nl).

Wanneer kinderopvangtoeslag?
Werkt of studeert u? Dan kunt 
u ook voor peuteropvang 
kinderopvangtoeslag aanvragen. 
Hiermee kunt u een deel van de 
kosten van de peuteropvang terug 
krijgen. Ook kunt u uw kind eerder 
naar de kinderopvang laten gaan. 
Op toeslagen.nl kunt u zien of u 
recht heeft op kinderopvangtoeslag. 
Hier kunt u ook een 
proefberekening maken.

Wanneer peutertoeslag?
Komt u niet in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag? En woont u 
in Maasdriel of Zaltbommel? Dan 
kunt u peutertoeslag aanvragen bij 
de gemeente Maasdriel. Hiermee 
kunt u voor maximaal  8 uur 
peuteropvang per week een deel 
van de kosten terug krijgen. De 
hoogte van de toeslag is afhankelijk 
van de hoogte van uw inkomen. 
U kunt peutertoeslag aanvragen 
via het aanvraagformulier op 
maasdriel.nl. 

Als u peutertoeslag aanvraagt via 
de gemeente, zorg dan dat u bij 
de aanvraag onderstaande zaken 
(digitaal) bij de hand heeft:

• BSN van uzelf, uw kind(eren) en 
eventueel van uw partner;
• IBAN-rekeningnummer;
• Inkomensverklaring van u én uw 
partner via belastingdienst.nl;
• Overeenkomst met de 
peuteropvangorganisatie.

Voor peutertoeslag gelden de 
volgende voorwaarden:
• U heeft geen recht op 
kinderopvangtoeslag;
• Uw kind is tussen de 2 en 4 jaar;
• Uw kind woont in de gemeente 
Maasdriel of Zaltbommel; 
• Uw kind gaat naar peuteropvang 
die geregistreerd is in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK, 
vanaf 2019 met VVE/voorschoolse 
educatie- registratie).
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Gaat naar peuteropvang
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Prijs per uur direct 
aan peuteropvang.
Inkomensafhan-
kelijke kinderop-
vangtoeslag* via de 
Belastingdienst
toeslagen.nl

+

8 uur per week 
extra opvang 
GRATIS

* U kunt alleen toeslag 
krijgen voor de uren 
die u werkt.

NEE

Prijs per uur direct 
aan peuteropvang.
Inkomensafhan-
kelijke kinderop-
vangtoeslag* via de 
Belastingdienst
toeslagen.nl

JA

8 uur betalen.
Prijs per uur direct 
aan peuteropvang.
Inkomensafhanke-
lijke peutertoeslag  
via gemeente 
Maasdriel.
Aanvraagformulier 
via maasdriel.nl

+

8 uur per week 
extra opvang 
GRATIS

NEE

8 uur betalen.
Prijs per uur direct 
aan peuteropvang.
Inkomensafhanke-
lijke peutertoeslag  
via gemeente 
Maasdriel.
Aanvraagformulier 
via maasdriel.nl
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Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Contact
Bel 14 0418
info@maasdriel.nl
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