Kinderopvang Heyendael

Veel gestelde vragen over kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de Rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. Op de
website van de Rijksoverheid en de Belastingdienst vind je alle belangrijke informatie over
kinderopvangtoeslag. Ze geven je een goed beeld van wat de spelregels zijn. Daarnaast zijn
hieronder een aantal veel gestelde vragen beantwoordt.
Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderopvangtoeslag in 2017?






De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kinderdagverblijf of
geregistreerde gastouder.
Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner
werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgens om aan het
werk te komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.
Als u werkloos wordt, hebt u zes maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Hoe kan ik een persoonlijke berekening maken van mijn netto opvangkosten?
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van je inkomen en dat van je
eventuele (toeslag)partner. Je kunt de kinderopvangtoeslag berekenen met de proefberekening van
de belastingdienst via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
Wanneer vraag je kinderopvangtoeslag aan?
Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin jouw kind voor het eerst naar de
opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis.
Is het mogelijk dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag direct overmaakt naar de
rekening van Kinderopvang Heyendael in plaats van naar de rekening van de ouders?
Dit is nu nog niet mogelijk.
Hoe weet ik als ouder of een opvanglocatie geregistreerd is?
Na de invoering van de Wet Kinderopvang (WK) is iedere gemeente verplicht een registratie bij te
houden van alle opvanglocatie(s) van kinderopvangcentra in de gemeente. Deze registratie wordt
opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). In het LRKP staan
o.a. alle kinderdagverblijven die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Kinderopvang Heyendael
staat officieel geregistreerd. Op de pagina praktisch vindt u het LRKP nummer van onze locaties met
een link naar de site van de Rijksoverheid die de registratie verzorgt en publiceert.
Kun je als ouder kinderopvangtoeslag krijgen wanneer je iedere week een ander aantal uren
gebruik maakt van opvang (flexopvang)?
Vooraf maak je een schatting van het gemiddeld aantal uren per maand. Voor dat aantal uren vraag
je kinderopvangtoeslag aan. Het gemiddeld aantal uren kan je zelf wijzigen via
www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Wat is de maximale leeftijd dat een kind gebruik mag maken van de hele dagopvang?
Een kind mag gebruik maken van de dagopvang tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgens.
Als een kind pas met vijf jaar naar het basisonderwijs gaat, dan kan het tot die tijd gebruik maken van
de dagopvang.

