Voorburg, 20 oktober 2017
Beste ouders, verzorgers,
Met deze brief laten wij u weten, dat de overheid met ingang van 1 januari 2018,
meebetaalt aan de kosten die u heeft voor de peuterspeelzaal.
Waarom? Vanaf 1 januari 2018 komen álle ouders met kinderen op een peuterspeelzaal
in aanmerking voor kinderopvangtoeslag* en/of een subsidie van de gemeente
Leidschendam-Voorburg. Voorheen was dit niet het geval.
Met deze brief willen wij u zo volledig mogelijk informeren over wat deze regeling voor u
kan betekenen en over wat u moet doen om ervoor in aanmerking te komen.
4 situaties
Voor de kosten van de peuterspeelzaal bestaan vanaf volgend jaar 4 situaties. Welke
situatie op u van toepassing is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden:
1.

Uw kind heeft een indicatie voor VVE* en u heeft géén recht op kinderopvangtoeslag

In deze situatie kunt u aanspraak maken op 480 uur peuteropvang met VVE per
jaar. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw verzamelinkomen.
2.

Uw kind heeft een indicatie voor VVE en u heeft wel recht op kinderopvangtoeslag

In deze situatie kunt u aanspraken maken op 480 uur peuteropvang per
kalenderjaar: 240 uur met Kinderopvangtoeslag en 240 uur met gemeentelijke
subsidie voor VVE.
3.

Uw kind heeft geen indicatie voor VVE en u heeft géén recht op kinderopvangtoeslag

In deze situatie maakt u aanspraak op 240 uur peuteropvang per jaar. U betaalt een
eigen bijdrage die afhankelijk is van uw verzamelinkomen.
4.

Uw kind heeft geen indicatie voor VVE en u heeft wel recht op kinderopvangtoeslag

In deze situatie ontvangt u kinderopvangtoeslag voor de uren peuteropvang die u
afneemt.
*)

VVE staat voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie. Het doel van VVE is om kinderen en betere start
te geven in het basisonderwijs. Welke peuter in aanmerking komt voor VVE, wordt beoordeeld en
vastgesteld door het Consultatiebureau.

Wat moet u nu doen?
Al bent u al klant van Vlietkinderen, toch hebben wij enkele (aanvullende) gegevens van
u nodig.
Om te beginnen, ontvangen wij graag vóór 1 december 2017 van u een
‘Inkomensverklaring’. Aan de hand van deze verklaring berekenen wij de hoogte van uw
eigen bijdrage. De verklaring verkrijgt u via de Belastingdienst, hoe u een
Inkomensverklaring krijgt, leest u in de bijlage.
LET OP! Lever uw inkomensverklaring alstublieft op tijd in! Als wij vóór 1 december 2017
geen inkomensverklaring van u hebben ontvangen, brengen wij het volledige tarief in

rekening! Voor de eventuele indicatie VVE hoeft u niets te doen. Deze informatie
ontvangen wij – net als voorheen - rechtstreeks van het consultatiebureau.
Kinderopvangtoeslag
Wanneer u aanspraak maakt op kinderopvangtoeslag, kunt u vanaf 1 november 2017
een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor
kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst een aantal voorwaarden gesteld.
Zo moet u (beiden) werken of studeren. U draagt altijd een deel van de kosten zelf bij.
Alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag staan op de website van de
Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/toeslagen. Hier kunt u ook inloggen
met uw DigiD om een aanvraag in te dienen.
De beoordeling of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag wordt gedaan door de
Belastingdienst. Vlietkinderen is hiervoor niet verantwoordelijk en wijst iedere
aansprakelijkheid hieromtrent op voorhand af.
Aanvragen vóór 15 november!
Kinderopvangtoeslag wordt vooruit uitbetaald. Om er zeker van te zijn dat u vanaf
januari 2018 de aan u toegekende kinderopvangtoeslag ontvangt, raadt de
Belastingdienst aan om de aanvraag vóór 15 november 2017 in te dienen.
Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u misschien een deel van de toeslag mis!
LRKP-nummer
Om de toeslag aan te vragen heeft u een Landelijk Registratienummer Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP) nodig. Dit nummer wordt op 1 november beschikbaar. Zodra
het nummer bij ons bekend is, geven wij dit aan u door.
Geen Kinderopvangtoeslag, wat dan?
Het kan zijn dat u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, dient u de
Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in te vullen en bij ons in te leveren. Wij
hebben deze verklaring als bijlage bijgevoegd.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. U kunt alle informatie terugvinden op
onze website onder FAQ. Heeft u nog vragen of is er iets niet helemaal duidelijk? Belt u
ons dan gerust op telefoonnummer 070 317 59 59/keuze 1. U kunt ons natuurlijk ook
mailen, via het mailadres klantenservice@vlietkinderen.nl. Wilt u hierbij in de
onderwerpregel uw klantnummer* vermelden?
Vriendelijke groet,
Tine Oudshoorn
directeur-bestuurder
*Uw klantnummer kunt u vinden op uw factuur.
Bijlagen 2: - Hoe kom ik aan een Inkomensverklaring
- Verklaring ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ + toelichting

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?
U kunt op twee manieren een inkomensverklaring verkrijgen.
1. Bellen met de Belastingtelefoon
Voor een inkomensverklaring kunt u bellen met de Belastingtelefoon op telefoonnummer
0800-0543.
De Belastingtelefoon is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot
20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Houd uw burgerservicenummer bij de hand!
Met uw burgerservicenummer wordt u sneller geholpen. Houd daarom uw
burgerservicenummer bij de hand als u belt. Dit staat bijvoorbeeld op uw rijbewijs,
loonstrook en paspoort. Er wordt om gevraagd in het keuzemenu of tijdens het gesprek.
Belt u zonder burgerservicenummer? Dan wordt geen persoonlijke informatie verstrekt.
2. Downloaden van Belastingdienst.nl
U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. Dat gaat zo:
1.

Ga naar de webpagina www.belastingdienst.nl en volg het menu “Hoe kom ik aan
een inkomensverklaring?”

2.
3.
4.

Log met uw DigiD in op Mijn Belastingdienst.
Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt
hebben.
Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.
Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'.

5.
6.

Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Behorend bij artikel 9 onder g van de Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) Leidschendam-Voorburg
Gegevens ouder/verzorger
(aanvraag op naam van de ouder/verzorger die geen inkomen heeft)
Voorletters en achternaam:

M/V

Burgerservicenummer (BSN):
Straatnaam, huisnummer + toevoeging:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Gegevens kind
(kind dat gaat deelnemen aan peuteropvang)
Voor- en achternaam:
Geboortedatum:

Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1 van
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).
Ook verklaar ik hierbij (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen):
 Bij 2 ouders/verzorgers, dat er één ouder/verzorger is met inkomen en de andere
ouder/verzorger geen inkomen heeft en ook niet in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag op grond van de omschrijvingen in de toelichting (zie bijlage).
 Bij een alleenstaande ouder/verzorger dat er geen inkomen is en ik ook niet in aanmerking
kom voor kinderopvangtoeslag.
 Dat op een andere wijze aangetoond kan worden dat ik geen recht heb op de
kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. De bewijsstukken hiervoor heb ik
bijgevoegd (jaaropgave van inkomen of uitkering).
Ondergetekende
- verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of hij/zij
recht heeft op een gesubsidieerd tarief voor de peuteropvang volgens de gemeentelijke regeling;
- weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is;
- verklaart ermee bekend te zijn dat zijn/haar gegevens door de gemeente op juistheid worden
gecontroleerd bij andere personen en instanties;
- weet dat wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddellijk
moeten worden doorgegeven aan de instelling waar peuteropvang gevolgd wordt, onder
overlegging van bewijsstukken.
Als bewijs is een inkomensverklaring van mijzelf en (indien van toepassing) van mijn
toeslagpartner bijgevoegd.
Getekend in Leidschendam-Voorburg op

Vul in: datum van ondertekening

Plaats uw handtekening op de stippellijn

Dit formulier en eventuele bewijsstuk(ken) inleveren bij de kinderopvangorganisatie

2018

Toelichting bij Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Wanneer heeft u recht op gesubsidieerde peuteropvang?
Als u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Wet Kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, kunt bij gebruik van peuteropvang in aanmerking komen voor een
gemeentelijke regeling. U moet met de ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en een
inkomensverklaring aan de kinderopvangorganisatie en aan gemeente verklaren dat u geen recht heeft
op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft dan subsidie aan de kinderopvangorganisatie, zodat u een
lager tarief in rekening gebracht krijgt voor peuteropvang. Dit tarief geldt voor 2 dagdelen peuteropvang
en is gelijk aan wat u zou betalen als u wel recht had op kinderopvangtoeslag. Om de hoogte van de
ouderbijdrage te kunnen berekenen heeft de kinderopvangorganisatie uw inkomensverklaring en (indien
van toepassing) die van uw toeslagpartner nodig.
Wat is 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, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen;

een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt;

een gemeentelijke doelgroep waar een of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld:
inburgeringcursus of sociaal-medische indicatie.
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook een
proefberekening maken. Het te ontvangen toeslagbedrag zorgt voor een vermindering van de
maandelijkse kosten voor de kinderopvang. De hoogte van het toeslagbedrag is afhankelijk van de
hoogte van uw inkomen.
Tegemoetkoming voor ouders/verzorgers met een eigen onderneming
Zelfstandig ondernemers komen volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk
ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag . Ook de ouder, die zonder enige vergoeding arbeid verricht
in de onderneming van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit
artikel gaat over de meewerkaftrek, die geldt als de partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt.
Als de man dus een onderneming heeft en de vrouw (of andersom) minimaal 525 uur per jaar meewerkt,
voldoen ze beiden aan de criteria voor de Wet Kinderopvang, hebben ze dus recht op een
tegemoetkoming van de belastingdienst en kan er dus geen gebruikgemaakt worden van de
gemeentelijke regeling.
Als u een eigen onderneming heeft en u komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming van de
Belastingdienst, dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke regeling. U moet dan de ‘Verklaring
geen recht op kinderopvangtoeslag’ aanleveren inclusief de inkomensverklaring van uzelf en (indien van
toepassing) van uw toeslagpartner.
Wat is een inkomensverklaring en hoe vraagt u deze aan?
Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens
over een bepaald belastingjaar. De inkomensverklaring wordt gebruikt om (overheids)instanties die geen
inzage hebben in de inkomensgegevens van burgers, te informeren. Deze verklaring kunt u gratis
aanvragen bij de Belastingdienst, via de belastingtelefoon: 0800-0543. Zorg ervoor dat u bij het
aanvragen uw burgerservicenummer(s) (BSN) bij de hand hebt. Beide ouders/verzorgers (bij
eenoudergezin één ouder/verzorger) moeten de inkomensverklaring aanvragen, ieder met hun eigen
BSN. Voorwaarde voor het kunnen aanvragen van een inkomensverklaring is dat u belastingaangifte
heeft gedaan.
Waar worden deze verklaring en inkomensverklaring/bewijsstukken voor gebruikt?
Deze verklaring en de inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst en/of andere bewijsstukken van de
hoogte van uw inkomen worden gebruikt om te kunnen bepalen of u aanmerking komt voor de
gemeentelijke regeling. Daarnaast worden ze gebruikt om te kunnen beoordelen in welke
inkomenscategorie u valt en welk tarief u moet betalen voor peuteropvang. U moet de gevraagde
stukken bij Vlietkinderen inleveren 4 weken vóórdat uw kind met de peuteropvang start. U krijgt dan een
lager tarief in rekening gebracht voor deelname aan peuteropvang voor maximaal 2 dagdelen per week.
Wanneer de benodigde formulieren niet of niet volledig aanwezig zijn, zal het reguliere tarief in rekening
worden gebracht.

