Deze toelichting is voor u als ouder bedoeld om vragen en onduidelijkheden omtrent de nieuwe subsidieregeling te verhelderen.
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Antwoord

ALGEMEEN
Wat betekent de harmonisatie voor de
peuteropvang?

Wat verandert er op de voorschool van
mijn kind?

-

Kinderopvang en peuterspeelzalen vallen onder één wet De Wet Harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit betekent dezelfde wettelijke regels, afspraken
en financieringssysteem.
De Subsidieregeling Peuteropvang en VVE Zeist 2018.
U kunt als ouder vanaf 2018 kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuteropvang.
De naam peuterspeelzaal wordt vervangen door voorschool.
Alle voorscholen worden combinatiegroepen (VVE-kinderen en reguliere kinderen samen).
De specifieke VVE-peuterspeelzaal valt weg.
Op alle groepen staan twee pedagogisch medewerkers.
Op alle locaties gelden dezelfde openingstijden: 8.30 -12.00 en 13.00 - 16.00 uur.
Inschrijven op de voorschool en de planning gebeurt via de Centrale Administratie.
U kunt kiezen welke dagdelen u peuteropvang wilt afnemen.

AANVRAGEN KINDEROPVANGTOESLAG
Via de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening doen om te
zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. Hier staan ook de voorwaarden op vermeld.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Voorwaarden eenoudergezin:
• De ouder werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus én
• De ouder heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning én
• Uw kind gaat naar een geregistreerde peuteropvang én
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
In een tweeoudergezin moet u beiden werken/studeren/traject naar werk of inburgeringscursus
volgen om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.
Werkt één van beide ouders niet of voldoet deze niet aan de voorwaarden, dan heeft u als ouders
waarschijnlijk géén recht op KOT.
Vraag en Antwoord voor aanbieders peuteropvang Zeist, versie 15-03-2019
1

Vraag

Antwoord
Voor het aanvragen heeft u het volgende nodig:
- Uw DigiD-inloggegevens.
- Uw inkomensgegevens.
- Het aantal uur per week van de eerste twee dagdelen die u afneemt: voor een ochtend is
dat 3,5 uur, voor een middag 3 uur (maximaal dus 7 uur).
- Het uurtarief €8,80.
- Het LRK nummer van de voorschool.

Wat heb ik nodig om kinderopvangtoeslag
aan te vragen?

Naam voorschool
De Torteltuin
De Zwaluw
Ienie Mienie
Kameleon
Op Dreef

Registratienummer LRK
313254746
193326620
193667356
174464733
917597102

Het LRK nummer, dagdelen en uurtarief worden ook vermeld op de
plaatsingsovereenkomst die u van ons ontvangt.

Aandachtspunten bij het aanvragen van
kinderopvangtoeslag (KOT)

Wat te doen in bijzondere situaties?
- co-ouderschap
- toeslagpartner is familielid
- ouder woont in buitenland
- ouder werkt in buitenland

-

Heeft uw peuter een VVE-indicatie dan geldt dat het 3e en 4e dagdeel geheel vergoed
wordt door de gemeente.
Deze uren moet u dus NIET aanvragen voor KOT bij de belastingdienst!

Op de website van de belastingdienst zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor KOT
voor deze situaties beschreven:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinder
opvangtoeslag/
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AANVRAGEN GEMEENTESUBSIDIE PEUTEROPVANG

Ik krijg geen kinderopvangtoeslag (KOT),
wat nu?

Wanneer u geen recht heeft op KOT, kunt u een aanvraag doen voor gemeentelijke subsidie.
Hiervoor dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- U krijgt géén kinderopvangtoeslag.
- Uw kind is tussen de twee en vier jaar oud.
- Uw kind staat ingeschreven in de gemeente Zeist.
Voor de aanvraag van gemeentelijke subsidie heeft u een inkomensverklaring nodig. Deze kunt u
downloaden via de site van de Belastingdienst:
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-eeninkomensverklaring

Hoe kan ik gemeentelijke subsidie
aanvragen?

1. Met uw DigiD ‘inloggen op mijn belastingdienst’.
2. Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
3. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben.
4. Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
5. Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.
6. De inkomensverklaring opent in een pdf die u kan downloaden of afdrukken.
U kunt ook de belastingtelefoon bellen: tel 0800 - 0543 (gratis) en de verklaring opvragen.

Moeten beide ouders een
inkomensverklaring meesturen?

Ja, het is van belang dat er van beide ouders zicht is op de hoogte van het inkomen.

Welk jaar moet ik aanhouden?

Van het meest recent beschikbare belastingjaar. Momenteel zijn de inkomensverklaringen van
2017 beschikbaar, dus die kunt u aanleveren.
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Moet ik het doorgeven als mijn inkomen
wijzigt in de loop van het jaar?

Alleen wanneer de verlaging van het inkomen dusdanig is dat u in een lagere inkomenscategorie
van de ouderbijdrage valt.
Dan kan er een aanvraag voor herziening van de ouderbijdrage worden gedaan op basis van de
meest recente loongegevens, loonstrook, uitkeringsbeschikking of op basis van de meest recente
inkomensverklaring.

Waar vind ik de adviestabel VNG voor het
berekenen van de hoogte van de
ouderbijdrage?

Hoe wordt de hoogte van de
ouderbijdrage berekend?

Moet mijn kind met een VVE-indicatie die
in aanmerking komt voor KOT ook het
aanvraagformulier voor gemeentelijke
subsidie invullen?

Jaarlijks past de VNG haar adviestabel voor de ouderbijdrage peuteropvang aan. Dat gaat gelijk op
met de hoogte van de kinderopvangtoeslag.
Bij het berekenen van de ouderbijdrage gaat het altijd om de adviestabel van dat lopende jaar, dus
in 2019 wordt de VNG tabel van 2019 gebruikt. De tabel is terug te vinden op www.vng.nl en meer
specifiek https://vng.nl/files/vng/vng_adviestabel_ouderbijdrage_peuterwerk_2019.pdf

Wat u moet betalen voor de voorschool is afhankelijk van het totale inkomen van beide ouders en
het aantal uur dat uw kind op de voorschool zit.
U ontvangt een schriftelijke berekening van de ouderbijdrage op de plaatsingsovereenkomst.
De gemeente verrekent de subsidie met MeanderOmnium.

Nee, dit hoeft niet. Uw peuter met een VVE-indicatie kan een 3e en/of 4e dagdeel gratis komen. U
hoeft dit niet met een formulier aan te vragen. Dit wordt tussen MeanderOmnium en de gemeente
geregeld.
MeanderOmnium heeft echter wel een afschrift nodig van de VVE-indicatie.

Wat als ik zonder VVE-indicatie meer dan
twee dagdelen wil afnemen?

De gemeentelijke subsidie is voor maximaal twee dagdelen. Als u meer dagdelen wilt afnemen,
moet u het volledige tarief van €8,80 per uur betalen. VVE-peuters kunnen zoals aangegeven
maximaal vier dagdelen komen.
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