Kinderopvangtoeslag

Gemeentelijke tegemoetkoming

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

JA
Wat moet u doen?
1. Vraag kinderopvangtoeslag aan via de
Belastingdienst (www.toeslagen.nl)
2. U betaalt zelf een deel van de kosten en de
Belastingdienst betaalt een deel van de kosten.
3. Onbeperkt aantal uren peuteropvang (op basis
van de minst werkende partner).
4. VVE*
Er wordt eventueel 240 uur per jaar (derde en
vierde dagdeel) door de gemeente betaald als
u een VVE-indicatie heeft en op een VVElocatie peuteropvang afneemt.
Heeft uw kind een Ooievaarspas (alleen van
toepassing op KIJK de Peuterkaravaan)?

Heeft u recht op de gemeentelijke
tegemoetkoming?

JA
Wat moet u doen?
1. Teken de verklaring ‘geen recht op
kinderopvangtoeslag’ en vraag een
inkomensverklaring aan via de Belastingdienst
(voor uzelf en uw partner).
2. Stuur de documenten naar de afdeling
Klantadvies (klantadvies@dakkindercentra.nl).
3. U betaalt zelf een deel van de kosten en de
gemeente betaalt een deel van de kosten.
4. Maximaal 240 uur per jaar peuteropvang.
5. VVE*
Er wordt eventueel 240 uur extra per jaar
(derde en vierde dagdeel) door de gemeente
betaald als u een VVE-indicatie heeft en op een
VVE-locatie peuteropvang afneemt.

JA
Wat moet u doen?
1. Stuur een kopie van de Ooievaarspas van uw
kind op naar de afdeling Klantadvies
(klantadvies@kijkpeuterspeelzalen.nl).
2. De gemeente betaalt het deel dat u normaal
aan eigen bijdrage zou moeten voldoen (zoals
berekend via de Belastingdienst op basis van
de kinderopvangtoeslag).

*Heeft uw kind een VVE-indicatie van het
consultatiebureau?

Heeft uw kind een Ooievaarspas (alleen van
toepassing op KIJK de Peuterkaravaan)?

JA
Wat moet u doen?
1. Stuur een kopie van de Ooievaarspas van uw
kind op naar de afdeling Klantadvies
(klantadvies@kijkpeuterspeelzalen.nl).
2. De gemeente betaalt het deel dat u normaal
aan eigen bijdrage zou moeten voldoen (zoals
berekend via de Belastingdienst op basis van
de kinderopvangtoeslag).
3.

JA
Uw kind mag minimaal 12 uur per week naar de
peuteropvang, de gemeente betaalt daarvan 6 uur
volledig. Voor de overige uren betaalt u een
inkomensafhankelijke bijdrage, aangevuld met
kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

*Heeft uw kind een VVE-indicatie van het
consultatiebureau?

JA
Uw kind mag minimaal 12 uur per week naar de
peuteropvang, de gemeente betaalt daarvan 6 uur
volledig. Voor de overige 6 uur betaalt u een
inkomensafhankelijke bijdrage aangevuld met een
gemeentelijke bijdrage.

