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De informatie op pagina 2 en 3 is uitsluitend bedoeld voor ouders die gebruik
maken van de Wet kinderopvang.
De informatie op pagina 4 is uitsluitend bedoeld voor ouders die geen gebruik
maken van de Wet kinderopvang.

Bepaal eerst of u recht heeft op kinderopvangtoeslag
Bepaal eerst of u voor de belastingdienst recht op kinderopvangtoeslag heeft. Alle
tweeverdieners kunnen toeslag krijgen van de
belastingdienst. Wij gaan ervan uit dat u de toeslag
aanvraagt en brengen u het overeenkomstig tarief in
rekening.
U bent tweeverdiener als u beiden salaris of een andere
arbeidsbeloning ontvangt - meestal ook als beide ouders in
een eigen bedrijf werken. Het kan ook zijn dat niet beide
ouders werken, maar dat u toch in aanmerking komt voor toeslag, bijvoorbeeld bij
eenoudergezinnen of studie of re-integratie. Zie hiervoor www.toeslagen.nl. Of klik
direct op:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/pr
ive/toeslagen/informatie_over_toeslagen/kinderopvangtoeslag/kan_ik_kinderopva
ngtoeslag_krijgen/
Onder Stichting Peuterspeelzalen Heusden wordt het mogelijk gebruik te maken van
de toeslag voor de opvang onder de Wet Kinderopvang. De activiteiten de
Teddybeer, de Vennerakkers, ’t Opstapje, ’t Hummelke, Peuterpan. Beertjeboog, ‘t
Hummelhuis en psz Haarsteeg worden uitgevoerd door Stichting Peuterspeelzalen
Heusden.
De peuterspeelzalen zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang
en zijn geregistreerd onder nummer:
Teddybeer
Vennerakkers
Opstapje
Hummelke
Peuterpan
‘t Hummelhuis
Beertjeboog
psz Haarsteeg

745021001
124854862
477089276
233950011
288665016
190913460
125960323
197648149

Dit LRK-nummer hebt u nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.
De Wet Kinderopvang geldt voor alle tweeverdieners, eenoudergezinnen, partners
die beide in een eigen bedrijf werken en werkende met een partner die studeert of een
integratietraject volgt. De specifieke regeling is te vinden op www.toeslagen.nl. Hier
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kunt u ook een proefberekening maken, om te zien of en hoeveel toeslag u kunt
ontvangen.
Als u toeslag krijgt onder de Wet Kinderopvang, kunt u meer uren opvang afnemen.
Het aantal uren hangt af van hoeveel uren u werkt. Voor dagopvang geldt dat u
toeslag krijgt voor maximaal 140% van het aantal uren dat de minst werkende
partner werkt. Als uw partner 36 uur in de week werkt en u werkt 8 uur per week,
dan krijgt u voor maximaal 11 uren per week toeslag.
Als u onder de Wet Kinderopvang valt, vraagt u zelf vooraf de toeslag aan. U
ontvangt deze toeslag voorafgaande aan de maand van opvang. Als u tweeverdiener
bent, betaalt u het volledige tarief. De Stichting Peuterspeelzalen Heusden incasseert
bij u het volledige bedrag van de opvangkosten.
De toeslag laat u ingaan op het moment dat uw kind naar de peuterspeelzaal gaat.
Als u twee dagdelen (alleen de ochtenden 3,5uur) afneemt, vraagt u voor 24
uur per maand toeslag aan (7 uur per week * 40 weken/ 12 maanden), voor een
middag en een ochtend (6uur per week *40weken/12 maanden)vraagt u 20 uur
per week aan.
De uur-prijs bedraagt € 8,25. U ontvangt een plaatsingsovereenkomst met het
gemiddeld aantal uren per maand.
De toeslag die u ontvangt is afhankelijk van uw inkomen. U kunt dit bedrag
berekenen op www.toeslagen.nl

Voor alle diensten geldt dat het jaarbedrag in 12 termijnen gefactureerd wordt. U
krijgt dus voortaan iedere maand een factuur, ook in de zomermaanden. U krijg van
ons de factuur (per post of per mail), die we met een automatische incasso van uw
rekening afschrijven. Als een incasso niet lukt, moet u zelf het bedrag overmaken

Ondersteuning
Stichting Peuterspeelzalen Heusden helpt u graag met deze stappen. Bij
voorkeur stelt u uw vraag per email, zodat we de verschillende vragen kunnen
bundelen en andere ouders daarmee ook kunnen helpen.

pagina 4

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor ouders die geen
gebruik maken van de Wet kinderopvang.
Geen recht op kinderopvangtoeslag
Als u geen toeslag kunt aanvragen, subsidieert de gemeente Heusden de Stichting
Peuterspeelzalen Heusden. De subsidie is afhankelijk van uw inkomen en is al
verrekend in de ouderbijdragetabel, zie bijlage B. U krijgt voor maximaal 7 uur per
week subsidie. Als u meer af wilt nemen, betaalt u het volle uurtarief.

Eenverdieners
Als u geen tweeverdiener bent moet u de inkomensverklaring (voorheen IB60)
aanvragen. U kunt deze aanvragen via de belastingtelefoon, 0800 - 0543. Houdt uw
Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. U ontvangt de inkomensverklaring binnen
5 werkdagen.
De inkomensverklaring levert u samen met het formulier “Geen recht op
kinderopvang toeslag” (zie bijlage A) bij ons in. Als u aantoont dat u geen toeslag
kunt ontvangen, maar de Stichting heeft geen inkomensverklaring van u ontvangen,
dan wordt u in de hoogste categorie ouderbijdrage ingedeeld.
Bij wijzigingen of als de inkomensverklaring niet meer van toepassing is, levert u het
formulier “Geen recht op kinderopvang toeslag” samen met de meeste recente
aangifte inkomstenbelasting of de laatste jaaropgave of uitkeringsspecificatie bij ons
in.
Zonder uw inkomensgegevens wordt u ingedeeld in de hoogste schaal van de
ouderbijdragetabel. De tabel vindt u in bijlage B.
Voor alle diensten geldt dat het jaarbedrag in 12 termijnen gefactureerd wordt. U
krijgt dus voortaan iedere maand een factuur, ook in de zomermaanden (afhankelijk
van de zomervakantie). U krijg van ons de factuur (per post of per mail), die we met
een automatische incasso van uw rekening afschrijven. Als een incasso niet lukt,
moet u zelf het bedrag overmaken
De documenten die u moet opsturen naar Stichting Peuterspeelzalen Heusden
zijn:
1. Inkomensverklaring formulieren van beide ouders (inkomensverklaring
op te vragen bij de belastingdienst)
2. Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag (bijlage A)
Mocht u om wat voor reden dan ook geen inkomensverklaring formulieren kunnen
opsturen dan volstaat een recente loonstrook (niet ouder dan drie maanden) of de
laatste jaaropgave van de belastingdienst.
Als uw kind een indicatie krijgt van het consultatiebureau voor extra begeleiding,
dan kunt u gebruik maken van de VVE. Uw kind komt dan minstens 10 uur per week
naar de opvang, meestal in de vorm van 4 dagdelen, samen 11 uur. Hiervoor geldt
een bijzonder tarief.
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Ondersteuning
Stichting Peuterspeelzalen Heusden helpt u graag met deze stappen. Bij
voorkeur stelt u uw vraag per email, zodat we de verschillende vragen kunnen
bundelen en andere ouders daarmee ook kunnen helpen.

Bijlage A.
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Alleen invullen als u geen recht hebt op
kinderopvangtoeslag!
A Verklaring geen recht op kinderopvang toeslag.

Stichting Peuterspeelzalen Heusden
Mijn gegevens:
Voorletters en achternaam:
……………………………………………………………
Burgerservicenummer (BSN):
……………………………………………………………
Straatnaam, huisnummer + toevoeging:
………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………….................
Gegevens partner:
Voorletters en achternaam:
………………………………………………………………
Burgerservicenummer (BSN):
……………………………………………………………
Straatnaam, huisnummer + toevoeging:
………………………………………………….
Postcode en woonplaats:
……………………………………………………….................
Gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat naar de peuterspeelzaal gaat.
Voorletters en achternaam:
……………………………………………………………
Geboortedatum:
……………………………………………………………………………
Burgerservicenummer:
…………………………………………………………………
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Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld
in hoofdstuk 2 van de Wet kinderopvang. Dit verklaar ik door:
(Maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen)

□ door de bijgevoegde loonbelasting verklaring (voorheen IB-60, één formulier van
iedere ouder in het gezin),
Of

□ ik kan geen IB-60 formulier ontvangen omdat: (vul reden in)
.…………………………………………………………………………………
En verklaar hierbij dat ik géén inkomen heb en geen bijdrage van UWV of
gemeente ontvang, volgens de in de Wet kinderopvang in hoofdstuk 2
genoemde redenen1 en ik op een andere wijze aantoon dat ik geen recht heb op
de kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in de Wet kinderopvang (bewijsstukken
bijvoegen).
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de
gemeente kan vaststellen of wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief voor het
peuterprogramma. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik
verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op juistheid worden
gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen, die het recht op
een gesubsidieerd tarief kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven
aan de instelling waar het peuterprogramma gevolgd wordt, onder overlegging van
bewijsstukken.

Plaats en datum: ………………………………………………………

Naam: ……………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………

Dit formulier en de bijlagen mailen/opsturen naar onderstaande adres
Stichting Peuterspeelzalen Heusden

1.u heeft bijstand en werk, uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling (WWIK), u
bent jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, u volgt een re-integratietraject en hebt geen uitkering of
werkgever, u volgt een inburgeringtraject op grond van de Wet inburgering, u volgt een re-integratietraject via
UWV of gemeente, of u bent student
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B Ouderbijdrage tabel
Deze tabel geldt voor alle ouders die geen gebruik kunnen maken van de Wet
Kinderopvang.
Ouderbijdrage tabel Peuteropvang Heusden (advies Oberon) bij tarief van € 8,50 per
uur
Inkomen

Vergoeding tot € 7.50

Eigen bijdrage per uur Gemiddeld per
maand

Inkomen t/m 18.200 per jaar

93,0% € 1,53

€ 25.50

Inkomen van 18.201 t/m 25.000 per jaar

90,8% € 1,69

€ 36,61

Inkomen van 25.001 t/m 35.000 per jaar

87,3% € 1,95

€ 42,25

Inkomen van 35.001 t/m 50.000 per jaar

78,8% € 2,59

€ 56,11

Inkomen van 50.001 t/m 70.000 per jaar

67,6% € 3,43

€ 74,31

Inkomen vanaf 70.001 per jaar

54,0% € 4,45

€ 96,,41

C Ondersteuning
Stichting Peuterspeelzalen Heusden helpt u graag. Bij voorkeur stelt u uw vraag
per email, zodat we de verschillende vragen kunnen bundelen en andere ouders
daarmee ook kunnen helpen.
Stichting Peuterspeelzalen Heusden
Belastingdienst
U kunt een inkomensverklaring (voorheen IB60 verklaring)
aanvragen via de Belasting Telefoon: 0800 – 0543
Toeslagen
www.toeslagen.nl

