AANVULLING IN DE KOSTEN VAN KINDEROPVANG
ETTEN-LEUR
Aanvulling in de kosten van
kinderopvang
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) regelt de financiering en
de kwaliteit van de kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag
Werk je, volg je een traject? Dan heb je mogelijk recht op Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen.
Eigen bijdrage
Moet jouw gezin rondkomen van een minimuminkomen? Dan moet je normaal gesproken 9,3% van de kinderopvangkosten voor het
eerste kind zelf betalen. Voor het tweede kind
is dat 6,7%. Kom je voor een bijdrage in de
kosten van eigen aandeel kinderopvang in
aanmerking, dan kan de gemeente deze kosten vergoeden.
Aanvulling van de gemeente
Ontvang je een uitkering van de gemeente
Etten-Leur en volg je een traject naar werk?
Dan kun je een aanvulling op de kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze aanvulling kan
oplopen tot 100% dekking van de kosten van
kinderopvang.
Uurtarief
De prijs van de kinderopvang bepaalt hoe
hoog de gemeentelijke tegemoetkoming is. De
prijs wordt uitgedrukt in een uurtarief. De gemeente kan bijdragen tot een bepaald wettelijk uurtarief. Is het tarief dat u betaalt hoger
en/of zijn de uren hoger dan het aantal wettelijk toegestane uren per maand? Dan kan de
gemeente het verschil mogelijk vergoeden. In
2015 is het wettelijke uurtarief dat maximaal
kan worden vergoed € 6,84 voor het kinderdagverblijf, € 6,38 voor buitenschoolse opvang
en € 5,48 voor gastouderopvang. In 2015 zijn
de wettelijke toegestane uren dat maximaal
kan worden vergoed 230 uren per maand.

Schuld bij de Belastingdienst/Toeslagen.
Heb je een schuld bij de Belastingdienst/Toeslagen en heb je niets geregeld
voor de aflossing van die schuld? Dan verrekent de Belastingdienst/Toeslagen, de kinderopvangtoeslag met jouw openstaande schuld.
De Belastingdienst doet dat totdat je schuld is
afgelost.
Om verrekening te voorkomen moet je zo snel
mogelijk een regeling treffen met de Belastingdienst. Je kunt hiervoor contact opnemen
met 0800-0543. Zolang je de afgesproken
regeling nakomt, wordt de nieuwe kinderopvangtoeslag aan jou overgemaakt.
Soort opvang
Je moet zelf een overeenkomst met een geregistreerde kindercentrum of gastouderbureau afsluiten. Op
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl
vindt je terug of jouw kindercentrum / gastouderbureau hieronder valt.
Informele opvang
Informele kinderopvang, zoals opvang door
buren, vrienden en kennissen, valt niet onder
de Wko. Deze vorm van opvang wordt niet
vergoed.
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang (lunchpauze) valt niet
onder de Wko. Is deze vorm van opvang
noodzakelijk om een reïntegratie-traject te
volgen, dan kan je hiervoor een vergoeding
aanvragen bij je klantmanager van Samenleving.
Wie komt er in aanmerking voor aanvulling
in de kosten van kinderopvang?
Als:
 je een Participatiewet-uitkering ontvangt en een reïntegratietraject volgt.
 je een tienermoeder (jonger dan 18
jaar) bent, een Participatiewetuitkering ontvangt en een opleiding
volgt.
 je een inkomen hebt uit arbeid, aangevuld met een Participatiewetuitkering.
Aanvragen
Je kunt de aanvulling in de kosten van kinderopvang aanvragen bij de afdeling Samenleving.
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De aanvraag geldt voor maximaal één kalenderjaar. Je moet dus ieder jaar opnieuw een
aanvraag indienen.
Bijlagen bij aanvraag
Bij de aanvraag moet je een offerte of overeenkomst van het kindercentrum of gastouderbureau meesturen. De offerte of overeenkomst moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
 naam van het kind,
 geboortedatum van het kind,
 naam, adres en registratienummer van
het geregistreerde kindercentrum of
gastouderbureau, zie
http://www.landelijkregisterkinderopva
ng.nl
 soort kinderopvang,
 begin- en einddatum van de opvang,
 schatting van het aantal opvanguren
per maand, (maximaal 230 uur)
 gemiddelde kosten per uur.
Daarnaast vraagt de gemeente soms een
bewijsstuk dat inzicht geeft in je persoonlijke
situatie. Dit staat aangegeven op het aanvraagformulier.
Beslissing
De gemeente bekijkt of je recht hebt op de
aanvulling. Je krijgt daarover binnen zes weken bericht = beschikking.
Beschikking als bewijs voor de Belastingdienst
Neemt u deel aan een traject naar werk van de
gemeente? En ontvangt u daarom een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan
kan het zijn dat de Belastingdienst om bewijsstukken vraagt. Daarmee toetsen zij de rechtmatigheid van de toeslag.
U kunt hiervoor de beschikking over de toekenning eigen bijdrage kinderopvang kosten
gebruiken. Hierin staat welke maanden u deelneemt aan het traject naar werk. U stuurt een
kopie van deze beschikking aan de Belastingdienst.
Wijzigt er tussentijds iets in de duur van het
traject? Dan trekken we de beschikking in en
ontvangt u een nieuwe beschikking.
Betaling
De gemeente maakt de aanvulling in maandelijkse termijnen aan de kinderopvangorganisa-

tie over. Hiervoor geef je een machtiging af.
Je hoeft niet iedere maand een nota op te
sturen. Aan het eind van het jaar of wanneer
de kinderopvang eindigt, moet je wel een kopie van de eindafrekening opsturen naar de
afdeling Samenleving.
Wijziging van omstandigheden
In de loop van het jaar kunnen er wijzigingen
zijn in jouw persoonlijke omstandigheden of
reïntegratietraject. Hierdoor kan de hoogte
van de toeslag wijzigen. Wijzigingen moet je
altijd zo spoedig mogelijk door te geven aan
de afdeling Samenleving en aan de Belastingdienst. Dit voorkomt dat je achteraf eventueel moet terugbetalen.

Voorbeelden van wijzigingen kunnen zijn:
- veranderingen in je gezinsomstandigheden
- werkaanvaarding
- wijziging in de hoogte van je totaal
inkomen
- wijziging van het aantal uren opvang
Postbus 51
Meer informatie over kinderopvang kun je
opvragen bij Postbus 51. Op
www.toeslagen.nl van de Belastingdienst vind
je meer informatie over Kinderopvangtoeslag.
Informatie
Heb je na het lezen van dit bericht behoefte
aan meer informatie? Neem dan contact op
met je klantmanager of kom langs bij de balie
van Werkplein Hart van West-Brabant of mail
naar kinderopvang@etten-leur.nl . De openingstijden zijn op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur.
Dit informatieblad is een uitgave van de
gemeente Etten-Leur.
Postadres: Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur
Bezoekadres: balie Werkplein Hart van WestBrabant, stadskantoor Roosendaalseweg 4, EttenLeur. Telefoon: 14 076
Internet: www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onder-

werpen > Uitkering en inkomen > Bijzondere bijstand
en minimabeleid
Aan de tekst kunnen geen rechten worden
ontleend.

