Bijlage Spelend leren voor peuters
Ouders die gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslagregeling*1 betalen € 7,95 bruto per uur,
na verrekening met de kinderopvangtoeslag is dit netto een lager bedrag, afhankelijk van het gezamenlijk
inkomen.
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag
* U werkt (beiden / bij 1 oudergezin 1 werkende)
* U krijgt een bijdrage van UWV of gemeente
* U heeft bijstand en werk
* U heeft een uitkering als kunstenaar
* U bent jonger dan 18 jaar, bijstand en studeert
* U volgt een re-integratietraject maar hebt geen uitkering of werkgever
* U volgt verplicht een inburgeringcursus
* U bent student
Uw aanvraag indienen bij de Belastingdienst binnen 3 maanden na de eerste dag van de opvang:
U gaat naar www. toeslagen.nl en klikt vervolgens op kinderopvangtoeslag. U kunt hier een proefberekening
maken maar ook de aanvraag meteen indienen onder de noemer kinderopvang (geen peuterspeelzaalwerk)
ondervermelding van uw registratienummer betreffende Kinderopvang 't Kroontje, Locatie Eerde
Urendeclaratie bij de belastingdienst:
Rekenvoorbeeld: Uw kind gaat 2 ochtenden naar 't Kroontje voor het spelend leren arrangement,
dit is 6 uur per week a € 7,95 per uur. Facturatie is € 159,00 per maand en totaal 20 uur per maand.
('t Kroontje factureert 12 keer per jaar), de maandbedragen zijn gebaseerd op 2 ochtenden,
3 uur gedurende 40 weken per jaar. De belastingdienst rekent ook met 12 termijnen.
In geval dat u al opvangtoeslag krijgt van de belastingdienst, kunt u een wijziging doorgeven met urenuitbreiding.
Daar waar u de meeste opvanguren heeft daar geeft u de uren op bij de Belastingdienst.
Ouderlijke bijdrage gesubsidieerd
Ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslagregeling *1, vullen een verklaring in en betalen
€ 2,50 per uur (de gemeente zorgen voor een aanvulling op de bijdrage van het arrangement
spelend leren voor peuters, met een maximum van 6 uur per week).
Indien u weer gaat werken dient u dat aan te geven zodat u vanaf dat moment recht hebt op kinderopvangtoeslag.
Voor de verlengde opvang wordt voor alle ouders het tarief berekend wat vermeld staat in de
prijslijst.

