Infoblad

Wat moet ik regelen voor de peutervoorziening?
Je moet de volgende stappen doorlopen als je gebruik wilt maken van de peutervoorziening.
Stap 1. Meld je aan bij de locatie zodra je je keuze hebt gemaakt. Via de knop aanmelden op www.kinderstadtilburg.nl
kun je je aanmelden.
•
We stellen hierin een aantal vragen zodat we kunnen inschatten of je recht hebt op kinderopvangtoeslag óf een gemeentelijke
bijdrage.
•
Werk of studeer je (en je eventuele partner ook) dan heb je hoogstwaarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag. Belangrijk:
controleer nu vast of je een DigiD-code hebt en of je wachtwoord nog werkt. Zonee, vraag er vast een aan op www.digid.nl zodat
je straks op tijd de toeslag kunt aanvragen. Let op: toeslag moet je binnen 3 maanden na de start van de opvang aanvragen om
geen toeslag mis te lopen.

Stap 2 Je ontvangt een bevestiging en/of plaatsingsovereenkomst.
•
•

•

We bevestigen aan je of je wel/geen recht hebt op kinderopvangtoeslag.
We bespreken de mogelijkheden met je op basis van de dagdelen en het aantal weken opvang dat je hebt aangegeven.
Per groep hebben we maar plaats voor een bepaald aantal kinderen waardoor we niet altijd (meteen) aan je voorkeur kunnen
voldoen. We zullen dan altijd alternatieven bespreken.
We vermelden de uurprijs en het aantal uren en dagdelen waar je kind recht op heeft. Daarnaast vermelden we het
LRK-nummer dat je nodig hebt voor eventuele aanvraag kinderopvangtoeslag

Stap 3 Vraag kinderopvangtoeslag aan
•

•

•

Heb je recht op kinderopvangtoeslag? Vraag deze dan na ontvangst van onze bevestiging/overeenkomst zo snel mogelijk aan
(zie onder). Dan zorg je ervoor dat je meteen toeslag ontvangt vanaf de eerste maand dat je kind naar de peutervoorziening
gaat. Let op: toeslag vraag je dus apart aan en is nog niet verrekend op je factuur. Vind je het lastig? We zijn altijd bereid om je
te helpen.
Hoe vraag je kinderopvangtoeslag aan? Ga naar https://digid.nl/inloggen (onderdeel van www.toeslagen.nl); log in met je DigiD
en volg de gevraagde stappen. Je krijgt na de aanvraag een bevestiging of je wel/geen recht hebt op toeslag in Mijn Toeslagen
en in de Berichtenbox op MijnOverheid.nl.
Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? En heb je dat al aan ons/de locatie doorgegeven (bv bij de aanmelding) dan vragen
we je te zijner tijd om je inkomensgegevens aan ons door te geven als we die nog niet van je ontvangen hebben. Die hebben we
nodig om de juiste bijdrage voor je aan te vragen bij de gemeente. Op je eerste factuur is deze bijdrage verrekend en zie je wat
je zelf nog moet bijdragen per maand. Je hoeft dan verder dus zelf niks te regelen.

Meer informatie:
•
•
•

•

Op het infoblad Peutervoorziening 2018 zie je op hoeveel dagdelen subsidie je kind
recht heeft
Op het infoblad ‘Wat kost de peutervoorziening’ vind je meer info over de kosten
Wellicht spreek je de Nederlandse taal niet goed of kom je er niet uit met de informatie in
dit pakket?
Geen nood. Neem gerust contact op met de locatie dan gaan we je helpen.
Algemene informatie over peutervoorziening in Tilburg: www.tilburgpeuteropvang.nl

Begrippen en veelgestelde vragen
DigiD-code
Je persoonlijke digid-code is je digitale identiteitsbewijs. Dat gebruik je voor verschillende diensten van de overheid, zoals de aangifte van je
belasting en het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Je moet deze eenmalig aanvragen op www.digid.nl

Berichtenbox MijnOverheid
Dit is een persoonlijke, beveiligde digitale postbus die iedereen met een DigiD-code krijgt en waarin de overheid je informatie geeft
over diensten waar je gebruik van maakt (zie ook DigiD-code). Berichten over kinderopvangtoeslag ontvang je ook in Mijn Toeslagen op
www.toeslagen.nl

Kinderopvangtoeslag
Een bijdrage in de kosten voor werkende of studerende ouders - van de Belastingdienst - voor de kosten die je maakt voor de opvang van je kind.

Van wie krijg je een rekening?
Van de locatie voor peutervoorziening. Ouders met kinderopvangtoeslag krijgen daarnaast apart van de Belastingdienst hun
kinderopvangtoeslag gestort; mits ze deze – op tijd- hebben aangevraagd natuurlijk.

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als beide ouders werken of als je een alleenstaande ouder bent die werkt. Ook als je aan de volgende
voorwaarden voldoet, heb je recht op kinderopvangtoeslag: je studeert, volgt een traject om werk te vinden of een verplichte inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor de toeslagpartner. Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen voor meer informatie.

Waarom moet ik de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen?
De kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang die je van de Belastingdienst kunt krijgen. Daarom moet je de
toeslag zelf bij de Belastingdienst aanvragen. De gemeente of instelling kan en mag dat niet voor je doen. Je peutervoorziening geeft je
informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Je kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Wat gebeurt er als ik pas na de start van de opvang kinderopvangtoeslag aanvraag?
Dan kan de Belastingdienst je aanvraag niet op tijd verwerken en krijg je bij je eerste factuur nog geen toeslag uitgekeerd. Je krijgt de
toeslag voor deze maand uiteraard wel op een later moment alsnog. Let op: dit laatste is niet het geval als je de toeslag later dan 3 maanden
na de start aanvraagt; dan vervalt (een deel van) je toeslag.

Wat moet ik doen als er iets verandert in mijn situatie, bv mijn inkomen?
Dan moet je dat doorgeven via Mijn Toeslagen aan de Belastingdienst zodat ze dat kunnen aanpassen of aan de directeur van de locatie
(als je geen recht hebt op toeslag).

Hoe bepaalt de peutervoorziening mijn inkomen als ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag?
De ouder(s) moet(en) daarvoor documenten bij de peutervoorziening aanleveren. De locatie neemt hierover contact met je op.
•

een inkomensverklaring of

•

een salarisspecificatie of

•

een werkgeversverklaring of

•

een uitkeringsspecificatie of

•

een verklaring van schuldsanering of

•

andere relevante documenten

