WWW.KIDSCASA.NL

Informatie Kidscasa Kinderopvang

U heeft WEL recht op kinderopvangtoeslag
De overheid betaalt mee

De peuterspeelgroepen van Kidscasa Kinderopvang voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Daarom zijn ze opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en hebben al onze peuterspeelgroepen een landelijk registratienummer. Met dit nummer kunt u een toeslag aanvragen bij de Belastingdienst, de zogenaamde
kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming die u krijgt voor de kosten die u maakt
omdat uw kinderen naar de kinderopvang gaan. Dit geldt dus ook voor onze peuterspeelgroepen. De hoogte
van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw gezinssituatie en -inkomen. Dit houdt in dat u, wanneer u hiervoor in aanmerking komt, recht heeft op kinderopvangtoeslag van minimaal 33% tot wel 96 % (dit is afhankelijk van uw toetsingsinkomen) van het maximum uurtarief wat de overheid heeft vastgesteld.

Dagdelen in de schoolweken

De peuterspeelgroep is geopend in de schoolweken. Een dagdeel is een ochtend of een middag. De mogelijkheden en exacte openingstijden kunnen per locatie anders zijn. Dit komt bijvoorbeeld doordat openingstijden afgestemd zijn op de begin- of eindtijd van de basisschool. De kosten van de peuterspeelgroep verdelen we –
zoals u ook de kinderopvangtoeslag ontvangt- over 12 maanden. In de schoolvakanties is er nu géén peuterspeelgroep maar als veel ouders daar behoefte aan hebben, kunnen we dit wel mogelijk maken.

Wat moet ik regelen?

Na het indienen van het aanmeldformulier via de website ontvangt u van ons een nieuwe overeenkomst voor de
plaatsing op de peuterspeelgroep. Op deze overeenkomst vindt u de gegevens die u nodig heeft voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Dit moet u doen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het
eerst naar de opvang gaat. De kinderopvangtoeslag wordt berekend n.a.v. het gezinsinkomen. (zie tabel kinderopvangtoeslag, www.toeslagen.nl)
U kunt online ook van tevoren een proefberekening maken om te zien voor welke vergoeding u in aanmerking
komt.

Wanneer krijg ik de kinderopvangtoeslag uitbetaald?

Na uw aanvraag controleert de Belastingdienst uw gegevens. Voldoet u aan de voorwaarden om toeslag te krijgen? Rond de 20ste van iedere maand ontvangt u dan de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt door de
Belastingdienst vooruit betaald en heeft betrekking op de volgende maand. Wij sturen u in de tweede helft van
de maand een factuur voor de volgende maand en incasseren het factuurbedrag pas op de 1ste van de betreffende maand. U heeft de kinderopvangtoeslag dus al ruim 1,5 week eerder op uw rekening staan.

Vervroegde Voorschoolse Educatie (VVE) Extra
Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt voor VVE. Dit houdt in dat uw kind recht heeft op extra uren
PSG. Dit bestaat altijd naast de reguliere PSG-uren. Of uw kind hier gebruik van kan maken wordt bepaald
door de afdeling jeugdzorg van de gemeente. Deze extra VVE uren worden ook betaald door de gemeente en
zijn voor u kostenloos.

Toelichting
 De Kinderopvangtoeslag is tot een uurtarief van maximaal € 8,50 in 2022. Het werkelijke uurtarief is
hoger. Dit verschil betaalt u zelf, zie ook de rekenvoorbeelden op de website.

Onze medewerkers helpen u graag bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag

