Harmonisatie peuterspeelzalen;
waar moet ik aan denken?
checklist voor ouders
Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende
wettelijke regels. Vanaf 1 januari 2018 gaan voor alle peuterspeelzalen
en kinderdagverblijven dezelfde regels gelden. Dit wordt de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk genoemd. Door deze veranderingen worden
vanaf 1 januari 2018 ook peuterspeelzalen in de wet kinderdagverblijf
genoemd. Ouders kunnen dan recht hebben op kinderopvangtoeslag (als
zij aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen). Als uw peuterspeelzaal op 1 januari 2018 een kinderdagverblijf wordt, kunt u als ouder
vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen, als u aan de
voorwaarden hiervoor voldoet.
Wanneer kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, hoe gaat het aanvragen
in zijn werk en waar moet u op letten? In dit document leest u er meer
over.

Belangrijke begrippen

• Harmonisatie: het invoeren van dezelfde regels voor alle kinder
dagverblijven en peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2018.
• Kinderdagverblijf: voor de wet worden alle peuterspeelzalen vanaf
•

1 januari kinderdagverblijf genoemd. Uw organisatie mag nog steeds
de naam gebruiken die u gewend bent, bijvoorbeeld peuterspeelzaal,
voorschool, speelleergroep of peutergroep.
Kinderopvangtoeslag: een bijdrage van de rijksoverheid aan de ouder
in de gemaakte kosten voor het kinderdagverblijf.

Vragen of meer weten?

Neem voor vragen contact op met uw kinderopvangorganisatie
Belastingdienst/Toeslagen – www.toeslagen.nl
Belastingtelefoon – Vindt u het antwoord op uw vraag niet op
www.toeslagen.nl
of bij uw kinderopvangorganisatie? Dan kunt u de Belastingtelefoon
bellen op 0800 - 0543

Belangenvereniging van Ouders
in de Kinderopvang

BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang)
www.boink.info/harmonisatie of het spreekuur via 030-2317914 (gratis)
of via mail
Sociaal Werk Nederland
www.sociaalwerknederland.nl/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedonder
steuning of info@sociaalwerk.nl
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In aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag is een (maandelijkse) bijdrage voor kinderopvang.
Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen gelden een aantal wettelijke voorwaarden:
U en uw partner werken of volgen een opleiding of een traject naar werk
De kinderopvanglocatie is geregistreerd
U betaalt een deel van de kosten van de kinderopvang uit eigen zak

•
•
•

U vindt meer informatie en de voorwaarden waaraan u moet voldoen op
www.toeslagen.nl.

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Misschien kunt
u wél een bijdrage van de gemeente krijgen voor deelname aan kin
deropvang. Als u vragen hierover heeft, kunt u het beste naar de peuter
speelzaal of naar de gemeente gaan.
Let op: kinderopvangtoeslag is een bijdrage voor de kosten die u maakt
voor de kinderopvang en vergoedt niet alle kosten. U betaalt dus altijd een
verplichte ouderbijdrage.
Op de website van de Belastingdienst vindt u per jaar de voorwaarden en
bijvoorbeeld het maximale uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. U kunt
er ook een proefberekening maken. Klik op het jaartal waarvoor u kin
deropvangtoeslag wilt aanvragen en daarna op ‘voorwaarden’. De voor
waarden voor 2018 vindt u in november 2017 op de website. Voor 2018
kiest u dan dus ‘kinderopvangtoeslag 2018’ en daarna ‘voorwaarden 2018’.

Belastingdienst beoordeelt of u recht heeft op toeslag
Als u de aanvraag heeft ingediend, beoordeelt de Belastingdienst of u ook echt recht heeft
op kinderopvangtoeslag. U krijgt daar bericht over in Mijn toeslagen op toeslagen.nl. en in
uw Berichtenbox op MijnOverheid.

De Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde postbus voor digitale be
richten van de overheid op www.mijnoverheid.nl. In uw Berichtenbox kunt
u berichten ontvangen, bewaren en beheren. Berichten die u in uw Berich
tenbox ontvangt, ontvangt u (in principe) niet meer op papier.
Als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox is, ontvangt u hiervan een
melding per e-mail. U moet wel aangeven dat u deze meldingen wilt
ontvangen.
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Kinderopvangtoeslag aanvragen

Waar vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen via
Mijn Toeslagen op www.toeslagen.nl. Als uw kind naar een nog niet omgevormde peu
terspeelzaal gaat, kunt u dit doen vanaf 1 november 2017, voor de toeslag die ingaat
op 1 januari 2018.

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden
aangevraagd. Wacht dus niet te lang met aanvragen, anders loopt u
een deel van de toeslag mis.
U kunt de kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2018 aanvragen
tot en met 30 april 2018.
Heeft u een partner? Diegene moet de aanvraag voor kinderopvang
toeslag ook ondertekenen.

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag?

Contract

Om kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen heeft u een contract nodig waarin de
afspraken tussen u en de organisatie zijn vastgelegd. Dat contract bestaat uit meer
dere onderdelen:
de (plaatsings)overeenkomst
de algemene voorwaarden
het beschreven aanbod (bijvoorbeeld in de vorm van een informatieboekje)

•
•
•

Een goede (plaatsings)overeenkomst bevat in ieder geval de volgende zaken:
 Naam, adres en locatie van de opvang
 Naam, adres en woonplaats van de ouders
 Naam, adres en woonplaats van het kind
 Geboortedatum van het kind
 Opvangsoort
 Aantal dagdelen opvang per week
 Ingangsdatum en einddatum van de opvang
 Uurprijs
 Uren en prijs per maand/jaar
 Datum van de ondertekening
 Handtekening van de organisatie en ouder(s)

Kinderopvangorganisaties zijn verplicht u te vragen naar uw burger
servicenummer (BSN) en dat van uw kind. Een BSN is geen verplicht
onderdeel van de overeenkomst, maar daarin kan er wel om gevraagd
worden. Let op: de overeenkomst bevat gegevens over u en uw kind.
De organisatie moet hier zorgvuldig mee omgaan. Meer informatie over
privacyregelgeving die geldt voor het omgaan met persoonsgegevens
vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang

Controleer vanaf 1 november op de site van het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP)
wat het nummer van uw locatie is of vraag dit bij uw peuterspeelzaal. Het registratie
nummer van het toekomstige kinderdagverblijf heeft u nodig voor het aanvragen van de
kinderopvangtoeslag. U vindt dit nummer op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Let op: op het adres van het kinderdagverblijf van uw kind kan ook een
andere locatie voor kinderopvang gevestigd zijn met hetzelfde adres, maar
met een ander registratienummer. Controleer dus goed welk registratie
nummer het nummer van úw locatie is.
Als het registratienummer verandert nadat u kinderopvangtoeslag heeft
aangevraagd, moet u zo snel mogelijk een wijziging doorgeven via
www.toeslagen.nl. Vraag bij uw organisatie of zij van plan zijn nog iets te
wijzigen aan de registratie van uw locatie ná 1 november 2017.

DigiD

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen heeft u een DigiD nodig. Heeft u een partner?
Diegene heeft ook een DigiD nodig, om de aanvraag kinderopvangtoeslag te kunnen
ondertekenen. Een DigiD is uw digitale identiteitsbewijs dat u kunt gebruiken voor
verschillende overheidsdiensten.

Als u nog geen DigiD heeft, moet u deze eerst aanvragen voordat u kin
deropvangtoeslag kunt aanvragen. Meer informatie over DigiD vindt u op
www.digid.nl
Houd er rekening mee dat het gemiddeld vijf werkdagen duurt voordat
u uw DigiD ontvangt. Vraag daarom op tijd uw DigiD aan via
www.digid.nl/aanvragen
Let op: geef nooit uw DigiD-code of uw wachtwoord aan iemand anders,
deze informatie is strikt persoonlijk en anderen kunnen hier mogelijk
misbruik van maken. Op www.digid.nl/veiligheid.nl kunt u lezen hoe u uw
DigiD veilig gebruikt.
Vindt u het lastig om met een computer te werken of vindt u het moeilijk
te begrijpen hoe u kinderopvangtoeslag moet aanvragen? Mogelijk kunt u
hulp of ondersteuning krijgen. U kunt hiernaar vragen bij de organisatie
waar uw kind naar toe gaat of bij uw gemeente.

Waar moet ik op letten?

Uren en prijzen

Wanneer u een foutief bedrag of te veel uren opgeeft bij de Belastingdienst moet u
later mogelijk (een deel van) de kinderopvangtoeslag terugbetalen. Het bedrag waar
over u kinderopvangtoeslag aanvraagt, moet u ook daadwerkelijk hebben betaald voor
kinderopvang.
Let dus goed op welke uurprijs en welk aantal uren er in uw contract zijn opgenom
en; is dit wat u moet opgeven bij de Belastingdienst wanneer u kinderopvangtoeslag
aanvraagt? Of moeten er nog vergoedingen van worden afgetrokken, bijvoorbeeld een
vergoeding vanuit voorschoolse educatie (vve) of een andere subsidie van de ge
meente? Voor die uren of kosten die door een andere instantie betaald worden kunt u
geen kinderopvangtoeslag aanvragen.

U kunt met verschillende manieren van financiering te maken krijgen.
Vraag uw organisatie daarom hoe de financiering bij hen geregeld is en
voor welke uren u recht kunt hebben op kinderopvangtoeslag.
Vraag uw organisatie om duidelijk in het contract én op uw factuur op
te nemen welk uurtarief zij rekenen, hoeveel uur per maand u afneemt
en wat het totaalbedrag is en welke middelen door uzelf worden
betaald en welke uren of delen van het uurtarief mogelijk door de ge
meente worden vergoed.
Vraag uw kinderopvangorganisatie om duidelijk te vermelden in het
contract en op de factuur welk (deel van het) tarief en welke uren in
aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Met vragen hierover
kunt u het beste contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie.

Voorbeeld 1
Uw kind heeft recht op voorschoolse
educatie (vve) en de gemeente betaalt
daarom 2 ochtenden vve op de peuter
groep. Omdat deze uren al gefinancierd
worden door de gemeente, kunt u hier
geen kinderopvangtoeslag meer over
aanvragen. Als uw kind extra dagde
len naar het kinderdagverblijf gaat dan
kunt u, als u in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag, over die andere
dagdelen wél kinderopvangtoeslag aan
vragen bij de Belastingdienst.

Voorbeeld 2
De gemeente subsidieert voor alle kin
deren die naar de peutergroep komen
een deel van de uurprijs om zo (alle)
ouders tegemoet te komen in de kos
ten. De uurprijs is bijvoorbeeld € 8,75
en de gemeente geeft de organisatie
een gemeentelijke subsidie zodat de
uurprijs die zij aan ouders kunnen
berekenen kan worden vastgesteld op
€ 6,75. U kunt dan toeslag aanvragen
over die € 6,75 en dus niet over het
totale bedrag van € 8,75, omdat dat
al voor een deel door de gemeente
betaald wordt.

NB: deze voorbeelden beschrijven twee mogelijkheden hoe de financiering er bij
uw organisatie uit kan zien. Naast deze twee voorbeelden zijn er ook nog andere
situaties denkbaar.

Facturen

Vaak is het zo dat de organisatie alle kosten van het hele jaar bij elkaar optelt en deze
kosten verdeelt over 12 maanden. U ontvangt dan elke maand een factuur voor hetzelfde
bedrag, ook als het kinderdagverblijf dicht is.

Controleer goed in uw contract en op uw factuur of de organisatie de kos
ten verspreidt over het hele jaar of niet. Vraag bij uw organisatie na welk
tarief en hoeveel uren per maand u kunt opgeven bij de Belastingdienst.

Voorbeeld
Uw kind gaat elke week 2 ochtenden naar de peutergroep, behalve in de school
vakanties. Er zijn dus 40 weken per jaar waarin uw kind naar de peutergroep gaat.
Het uurtarief is € 7,50.
Een ochtend duurt 2,5 uur. De kosten van 1 ochtend van 2,5 uur zijn:
2,5 uur x € 7,50 = € 18,75. De kosten van 2 ochtenden per week bedragen dus:
2 x € 18,75 = € 37,50.
Dat houdt in dat u totaal per jaar het volgende bedrag betaalt: 40 weken x € 37,50
= € 1500,00. De organisatie deelt dit bedrag over 12 maanden en stuurt u elke
maand een factuur van: € 125,00 (óók als de peutergroep geheel of gedeeltelijk
dicht is).
NB: dit voorbeeld geeft een mogelijkheid hoe de factuur en afrekening er bij uw
organisatie uit kan zien. Dit voorbeeld geldt niet voor iedereen en daarnaast zijn er
ook nog andere situaties denkbaar.

Wijzigingen
Verandert er iets in uw situatie, die van uw kind of in de opvang? U stopt
bijvoorbeeld met werken, uw kind gaat meer uren naar de opvang of het
uurtarief verandert. Mogelijk heeft dat invloed op de kinderopvangtoeslag.
Geef uw wijzigingen direct door via Mijn Toeslagen op www.toeslagen.nl
Als er iets verandert in uw situatie zult u meestal ook het contract met de
organisatie moeten wijzigen. Geef veranderingen dus ook zo snel mogelijk
door aan de organisatie.

