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Inleiding
Per 1 september 2016 is peuterspeelzaalwerk in Tholen geharmoniseerd met dagopvang. De nieuwe naam voor
deze vorm van opvang is peuteropvang. Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang en dat betekent, dat de
overheid op verschillende manieren bijdraagt in de kosten. Als u beiden werkt als ouders, heeft u recht op een
bijdrage van de overheid in de kosten, de zogenoemde kinderopvangtoeslag. Ouders die niet (beiden) werken,
betalen een ouderbijdrage die afhankelijk is van hun inkomen, de gemeente betaalt het restant. Voor het
merendeel van de ouders is peuterspeelzaalwerk in de gemeente Tholen na harmonisatie goedkoper geworden.
In deze brochure leest u daar meer over.

Januari 2017

1

Peuteropvang Tholen
Als uw zoon of dochter op één van onze peuteropvanglocaties op Tholen opgevangen wordt, krijgt u een deel van
de opvangkosten vergoed:

A.

Als u en uw partner beiden (of u als alleenstaande ouder) werken/studeren/inburgeren, heeft u recht op
kinderopvangtoeslag van de overheid

B.

Als u of uw partner (of u als alleenstaande ouder) niet beiden werken/studeren/inburgeren betaalt de
gemeente Tholen een deel van de opvangkosten

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Deze vindt u op www.toeslagen.nl. De belangrijkste zijn:
 U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een
gecertificeerde instelling
 U heeft met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten
 U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate
 Het kindercentrum moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
(LRKP)

A. U HEEFT RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG
1. HOE VRAAGT U DAT AAN?
Als u voldoet aan alle voorwaarden kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is mogelijk
met 3 maanden terugwerkende kracht na de start van de peuteropvang. Deze aanvraag doet u door in te loggen
op de website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. U hebt een aantal dingen nodig:
 Uw DigiD-inlogcode van de overheid van beide partners – hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan zo snel
mogelijk aan op www.digid.nl . Dit duurt ongeveer 5 werkdagen
 Inkomensgegevens van uzelf en uw eventuele toeslagpartner – u vindt dit op uw aangifte
inkomstenbelasting
 Gegevens van de locatie – het adres en het registratienummer LRKP van onze peuteropvanglocaties op
Tholen vindt u hier op onze site en verderop in dit boekje
 Het aantal uren opvang per maand en het uurtarief - deze vindt u in onderstaande tabel
Aantal dagdelen peuteropvang Aantal uren per maand
2

17

Uurtarief 2017
€ 7,18

Als u bij einddatum gelijk de datum invult waarop uw kind 4 jaar wordt, dan wordt de toeslag
automatisch per die datum gestopt.
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2. UW KIND HEEFT EEN VVE-INDICATIE. HOEVEEL KINDEROPVANGTOESLAG VRAAGT U AAN?
De gemeente Tholen vindt het belangrijk, dat alle peuters dezelfde kansen hebben om zich te ontwikkelen.
Sommige kinderen hebben daarin wat extra ondersteuning nodig. Op de peuteropvang bieden wij hen een
speciaal programma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De gemeente neemt de helft van de kosten voor dit
programma voor haar rekening.
Het consultatiebureau bepaalt of er een noodzaak bestaat om uw kind een indicatie te geven voor VVE. In plaats
van twee dagdelen mag uw peuter dan vier keer per week naar de peuteropvang komen. Deelname aan het
programma vergroot de ontwikkelingskansen van uw peuter, zodat het beter voorbereid aan de basisschool kan
beginnen. Tijdens deze dagdelen wordt er met name extra aandacht besteed aan de stimulering van de taal- en
motorische ontwikkeling van uw peuter.
Als uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats en dus vier dagdelen per week komt, betaalt de gemeente
twee dagdelen. De andere twee dagdelen betaalt u zelf, maar u krijgt van de overheid een bijdrage in de vorm
van kinderopvangtoeslag. U vraagt dus kinderopvangtoeslag aan voor twee dagdelen : 17 uur per maand,
uurtarief € 7,18 (in 2017).
3. HOEVEEL GAAT U BETALEN?
U ontvangt 12 x per jaar elke maand een factuur waarop het maandbedrag staat voor twee dagdelen. Dit bedrag
betaalt u voor het einde van de maand.
Dit bedrag hoeft u niet helemaal van uw inkomen te bekostigen: u ontvangt een groot deel van de overheid via
de kinderopvangtoeslag, waarmee u de factuur kunt betalen. De kinderopvangtoeslag ontvangt u rond de 20e
van de maand op uw rekening. Hoeveel kinderopvangtoeslag u ontvangt, is afhankelijk van uw gezinsinkomen.
Een aantal voorbeelden:

Voorbeeldberekeningen peuteropvang Tholen - KOT-gerechtigd
netto eigen bijdrage per maand - 2017
Maximum
6,89 uurprijs dagopvang 2016:

Gezinsinkomen per jaar
Kosten per maand*
Kinderopvang toeslag **
-/Netto eigen bijdrage per maand

Gezinsinkomen per jaar
Kosten per maand*
Kinderopvang toeslag **
-/Netto eigen bijdrage per maand

20.000
€ 119,66
€ 114,00
€ 5,66

30.000
€ 119,66
€ 109,00
€ 10,66

70.000
€ 119,66
€ 74,00
€ 45,66

80.000
€ 119,66
€ 61,00
€ 58,66

40.000
€ 119,66
€ 101,00
€ 18,66

90.000
€ 119,66
€ 51,00
€ 68,66

* de kosten voor peuteropvang wordt in 12 maandelijkse termijnen in rekening g ebracht
**bedrag en zijn afkomstig van de proefberekening toeslag en van de Belasting dienst
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50.000
€ 119,66
€ 94,00
€ 25,66

100.000
€ 119,66
€ 40,00
€ 79,66

60.000
€ 119,66
€ 84,00
€ 35,66

110.000
€ 119,66
€ 40,00
€ 79,66

B. U KOMT NIET IN AANMERKING VOOR KINDEROPVANGTOESLAG:
DE GEMEENTE DRAAGT BIJ IN DE KOSTEN
Gezinnen waarvan één of geen van beide ouders werken, komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Voor deze ouders is een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente Tholen beschikbaar.
1. OUDERBIJDRAGE AFHANKELIJK VAN UW INKOMEN
Hoeveel de gemeente bijdraagt, hangt af van uw inkomen. U betaalt per maand een inkomensafhankelijke
ouderbijdrage aan Zo Kinderopvang.
 Inkomensverklaring - om te kunnen verantwoorden aan de gemeente Tholen hoe hoog uw
tegemoetkoming is, vraagt de gemeente ons om een inkomensverklaring van u en uw eventuele
(toeslag)partner. Deze kunt u heel eenvoudig downloaden in Mijn Belastingdienst met uw Digid. U gaat
daarvoor naar de website www.belastingdienst.nl en helemaal onderaan de startpagina staat ‘Inloggen op
Mijn Belastingdienst’.
1. Ga naar het tabblad ‘Inkomstenbelasting’
2. Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt hebben (2015)
3. Klik onder ‘Mijn inkomen ‘ op het ‘Inkomen [jaar]
4. Klik onder ‘Ik wil:’ op ‘Een inkomensverklaring afdrukken’
5. Vervolgens wordt het overzicht aangemaakt en kunt u deze na het downloaden in een e-mail aan ons
toesturen (contractadministratie@zokinderopvang.nl). Let op: deze wordt afgegeven aan de persoon
die met zijn/haar Digid is ingelogd. Bent u getrouwd of woont u samen, dan dient voor beide personen
een inkomensverklaring te worden ingeleverd ook al is het inkomen € 0,00 voor de andere (nietwerkende) persoon.
Wilt u de inkomensverklaring liever telefonisch opvragen bij de Belastingdienst, dan kan dit op
telefoonnummer 0800-0543 (gratis). Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dit staat bijvoorbeeld op
uw rijbewijs, loonstrook en paspoort. Lever deze inkomensverklaring aan bij Zo Kinderopvang. Dat kan op de
groep, per post of een foto per mail.
 Geen inkomensgegevens
Indien u geen inkomensgegevens aan ons wilt verstrekken, delen wij u in - conform de afspraak met de
gemeente Tholen - in de hoogste categorie eigen bijdrage van de kinderopvangtoeslagtabel en betaalt u de
hoogste ouderbijdrage.
 VVE-plaats
Als uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats en dus 4 dagdelen per week komt, dan betaalt u alleen
de ouderbijdrage voor de eerste 2 dagdelen. De overige dagdelen betaalt de gemeente Tholen.
2. HOEVEEL GAAT U BETALEN?
Als uw kind géén VVE-indicatie heeft, komt het 2 dagdelen per week. Voor deze twee dagdelen betaalt u zelf een
ouderbijdrage volgens de tabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie onder).
Als uw kind wél een VVE-indicatie heeft, komt het 4 dagdelen per week*. U betaalt alleen voor de eerste twee
dagdelen een ouderbijdrage volgens de tabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie onder). Het
derde en vierde dagdeel betaalt de gemeente voor u.
* LET OP: onze locatie Zo op Klein Duimpje is maar drie dagdelen per week geopend. Kinderen met een VVE-indicatie komen
daar niet 4 dagdelen per week, maar drie dagdelen van 3,5 uur.
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In onderstaande tabel van de VNG ziet u wat u zelf per maand betaalt:

Ouderbijdrage niet-KOT-gerechtigde ouders - peuteropvang - 2017
Ouderbijdrage per maand voor twee dagdelen per week
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2017

1e kind

2e kind

lager dan
18.486
28.422
39.110
53.194
76.463
105.956

€ 7,16
€ 8,16
€ 15,16
€ 23,84
€ 41,32
€ 69,84
€ 79,84

€ 6,00
€ 6,17
€ 7,00
€ 7,33
€ 10,83
€ 16,83
€ 31,33

18.485
28.421
39.109
53.193
76.462
105.955
en hoger

U ontvangt van Zo Kinderopvang een aangepaste factuur, waarop u dit bedrag ziet.

LRKP registratienummers voor
aanvraag kinderopvangtoeslag
Zo op de Bastuin

275686231

Zo op de Fabeltuin

997793211

Zo op ’t Hummeltje

263079491

Zo op Klein Duimpje

707280308

Zo op Olleke Bolleke

798420819

Zo op 't Opstapje

107505848

Zo op de Pluus

667150997

Zo op de Scarpejaantjes

124432190

Zo op 't Schakeltje

289579508

Zo op 't Stavertje

133895476

Zo op Tum Tum

782886929
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