Financiering Peuteropvang
Voor Peuteropvang kunt u op 2 manieren een tegemoetkoming / toeslag ontvangen
1.Kinderopvangtoeslag:
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. U
komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
•
•
•
•
•

Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin;
Ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;
Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt;
Een gemeentelijke doelgroep waar één of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld:
inburgeringscursus of sociaal/medische indicatie;
Zelfstandig ondernemers.

U betaalt het bruto-tarief aan de opvangorganisatie en ontvangt hierover kinderopvangtoeslag terug
via de belastingdienst. U betaalt altijd een deel van de opvang zelf. De toeslag is inkomensafhankelijk
en wordt voorafgaand aan de opvangmaand ontvangen. Kinderopvangtoeslag kan met beperkte
terugwerkende kracht worden aangevraagd (maximaal 3 maanden). Wacht dus niet te lang met
aanvragen, anders loopt u een deel van de toeslag mis. Verandert er iets in uw opvangsituatie, dan
dient u deze wijziging zelf door te geven aan de belastingdienst.
Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd bij de belastingdienst via: www.toeslagen.nl . Hier
kunt u ook een proefberekening maken. De gegevens die u hiervan nodig heeft over de peuteropvanglocatie vindt u op uw plaatsingsovereenkomst wat u ontvangt na inschrijving.
2.Tegemoetkoming Peuteropvang:
Ouders van peuters die niet beide werken kunnen geen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag, zij
komen in aanmerking voor de tegemoetkoming peuteropvang vanuit een gemeentelijke subsidie.
U dient dan te kunnen verklaren dat u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag. U ontvangt een
korting, waardoor een lager tarief in rekening gebracht wordt voor de peuteropvang. De kosten die u
zelf moet betalen worden inkomensafhankelijk berekend middels de ouderbijdrage tabel welke gelijk
is aan de kinderopvangtoeslagtabel van de belastingdienst (zie www.toeslagen.nl).
Aanvragen Tegemoetkoming Peuteropvang
• U vult het formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ volledig in (zie bijlage).
• U vraagt bij de Belastingdienst, belastingtelefoon: 0800-0543, een inkomensverklaring aan (IB-60
formulier) voor u en uw partner (of indien u alleenstaande ouder bent alleen voor u). Ook
wanneer het bedrag daarop 0,- is. Deze verklaring vraagt u aan over het afgelopen kalenderjaar of
het jaar daarvoor indien deze nog niet beschikbaar is.
• Wanneer er geen juiste inkomensverklaringen voorhanden zijn, dient u op een andere manier aan
te tonen dat u of één van u geen inkomen heeft. Dit kan door een ontslagformulier, UWVformulieren o.i.d.
• U stuurt het formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ samen met de
inkomensverklaring(en) naar KDV Polderpret.
Vragen of meer weten?
Neem voor vragen contact op met KDV Polderpret.
Email: info@kdvpolderpret.nl, telefoon: 0172523618

