Voorburg, 23 oktober 2017
Beste ouders, verzorgers,
Met deze brief brengen wij u er van op de hoogte, 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. Voorheen was dit niet het geval.
Met deze brief willen wij u zo volledig mogelijk informeren over wat dit voor u kan
betekenen en over wat u moet doen om ervoor in aanmerking te komen.
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 is per 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, komt u
mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling van de gemeente Den Haag.
Onder deze regeling verleent de gemeente Den Haag voor 6 uur peuteropvang per week
een subsidie. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen: hoe hoger uw
inkomen, hoe lager het subsidiebedrag. De subsidie ontvangt u niet zelf, deze wordt door
de gemeente naar Vlietkinderen overgemaakt.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor de subsidie?
Ook al bent u al klant van Vlietkinderen, voor de nieuwe subsidieregeling Peuteropvang
hebben wij toch enkele (aanvullende) gegevens van u nodig.
Om te beginnen, ontvangen wij graag een zogeheten Inkomensverklaring. Aan de hand
van deze verklaring berekenen wij de hoogte van uw eigen bijdrage. Hoe u een
inkomensverklaring krijgt, leest u in de bijlage.
Daarnaast ontvangen wij graag een afwijzingsbrief van de Belastingdienst, waarin wordt
bevestigd dat u geen recht heeft op Kinderopvangtoeslag. U krijgt deze door een
aanvraag voor Kinderopvangtoeslag in te dienen op www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Wanneer deze aanvraag wordt afgewezen, ontvangt u hiervan een schriftelijke
bevestiging. Deze bevestiging ontvangen wij graag van u.
LET OP! Lever de benodigde stukken alstublieft op tijd in! Als wij deze vóór 1 december
2017 niet van u hebben ontvangen, brengen wij het volledige tarief in rekening!
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Alle informatie is ook te vinden op
onze website onder FAQ. Heeft u desondanks 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.

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 of 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.

