Kinderopvangtoeslag aanvragen 2020
Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen
kinderopvangtoeslag van de overheid. Ook als u studeert, een traject volgt om aan
het werk te komen of een verplichte inburgeringscursus volgt, heeft u recht op
kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal
uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang nodig heeft.

Ouderbijdrage
Voor de peuteropvang betaalt u een ouderbijdrage. Hiermee betaalt u een deel van de kosten voor de peuteropvang.
Een deel van de kosten krijgt u terug:
-

of via de kinderopvangtoeslag van het Rijk/Belastingdienst
of wordt vergoed door de gemeente.

De gemeente en Belastingdienst betalen mee tot een maximum uurtarief. Dit uurtarief stelt de Rijksoverheid jaarlijks
opnieuw vast. Het maximum uurtarief voor 2020 is voor dagopvang € 8,17. Het voorgenomen maximum uurtarief
voor 2021 is voor dagopvang € 8,46. Het tarief wordt definitief zodra de Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee
akkoord gaan.
Als de peuteropvang per uur meer vraagt dan bovenstaand tarief dan zijn deze extra kosten per uur voor eigen
rekening.

Kinderopvangtoeslag
Peuteropvang valt onder de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U komt hiervoor in aanmerking als u en uw
toeslagpartner werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. U kunt
kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl
De gegevens voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst vindt u op de plaatsingsbevestiging.
Houdt u hierbij rekening met een termijn van vier tot acht weken voordat de Belastingdienst uw aanvraag heeft
verwerkt. Tevens moet u binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag
aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
3 maanden recht op toeslag bij ontslag
Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag. Ook in 2021 behouden ouders
die hun baan kwijt zijn, nog 3 maanden hun recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben ouders de tijd om te
solliciteren en hebben hun kinderen het voordeel van de continuïteit van de opvang.

Gemeentelijke subsidie
Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag? De gemeente kan mogelijk een gedeelte vergoeden van de
kosten voor de peuteropvang. De gemeente betaalt de kosten voor deelname van maximaal twee dagdelen per
week. U betaalt zelf de ouderbijdrage aan de peuteropvang organisatie. Deze is afhankelijk van uw inkomen en wordt
gebaseerd op de landelijke tabel ouderbijdragen van de kinderopvangtoeslag. De gemeentelijke tegemoetkoming
(subsidie) kan worden aangevraagd via de website van de Gemeente Waterland:
https://www.waterland.nl/product/tegemoetkoming-kinderopvangpeuteropvang-gemeente-waterland
SMI-regeling
Heeft u peuteropvang nodig vanwege ziekte of psychische redenen? Ook dan is een gemeentelijke tegemoetkoming
mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner lichamelijke, geestelijke of sociale problemen heeft. U kunt de
gemeente vragen om een vergoeding voor de peuteropvang kosten. U heeft hiervoor een sociaal-medische indicatie
(SMI) nodig. Deze indicatie verloopt via een professional, hulpverlener of behandelend arts. Daarna kan de
gemeentelijke tegemoetkoming (subsidie) kan worden aangevraagd via de website van de Gemeente Waterland:
https://www.waterland.nl/product/tegemoetkoming-kinderopvangpeuteropvang-gemeente-waterland
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