De peuterspeelzaal wordt op
1 januari 2018 een peuteropvang
U heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten
Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen peuteropvang en vallen zij onder de Wet
Kinderopvang. Gaat uw kind naar een peuteropvang dan heeft u vanaf 1 januari 2018 recht op een
tegemoetkoming in de kosten. Dit kan een maandelijkse kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid
zijn (via de Belastingdienst) óf de nieuwe gemeentelijke toeslag peuteropvang.
Heb ik recht op kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid?
Belangrijke regels voor het krijgen van kinderopvangtoeslag zijn:
- U en uw toeslagpartner* werken, volgen een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus.
- U betaalt zelf een deel van de kosten van de peuteropvang.
Kijk voor alle voorwaarden op www.toeslagen.nl.
Voldoet u aan de regels zoals hierboven staan beschreven, dan kunt u vanaf 1 november 2017 de kinderopvangtoeslag
aanvragen via www.toeslagen.nl. Vraagt u tussen 1 en 15 november 2017 de kinderopvangtoeslag aan, dan krijgt u
de toeslag voor januari 2018 waarschijnlijk eind december 2017. Vraagt u later kinderopvangtoeslag aan dan
15 november 2017 dan ontvangt u de kinderopvangtoeslag later.
Voor het aanvragen van deze toeslag heeft u het volgende nodig:
- Ondertekende overeenkomst met de peuteropvangorganisatie voor de opvang in 2018;
- Het registratienummer van de peuteropvangorganisatie waar uw kind geplaatst is;
- Informatie over uw inkomen en het aantal gewerkte uren (en het inkomen en de werkuren van uw partner).
- Uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag die dan aan op www.DigiD.nl.

Heb ik recht op de nieuwe gemeentelijke toeslag peuteropvang?
Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag van de Rijksoverheid, dan heeft u voor 240 uur per jaar
recht op de nieuwe toeslag peuteropvang van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deze tegemoetkoming in de
kosten verloopt via uw peuteropvangorganisatie. Zij zullen ouders die al gebruik maken van de peuterspeelzaal hier
binnenkort over informeren. Uw peuteropvangorganisatie dient uw aanvraag bij de gemeente Leidschendam-Voorburg in.
LET OP
Uw gemeentelijke toeslag peuteropvang verrekent de gemeente direct met de subsidie die uw peuteropvangorganisatie krijgt voor uw kind(eren). U ontvangt dus niet zelf de bijdrage van de gemeente, maar u betaalt vanaf
1 januari 2018 een lager uurtarief aan uw kinderopvangorganisatie.

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Heeft uw kind een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) dan heeft u naast de toeslag van de Rijksoverheid
of de gemeente, ook recht op 240 uur gratis peuteropvang per jaar op een peuteropvanglocatie die VVE aanbiedt.
Hoeveel toeslag krijg ik?
De toeslag kinderopvang van zowel de Rijksoverheid als de toeslag peuteropvang van de gemeente Leidschendam-Voorburg
is inkomensafhankelijk.
* Een toeslagpartner is de persoon waarmee je samen een toeslag aanvraagt bij de Belastingdienst. Vaak is dit de persoon waar je mee samenwoont of getrouwd bent.

Kijk voor meer informatie op veranderingenkinderopvang.nl of op de website van uw peuteropvangorganisatie.

