Heb ik recht op
kinderopvangtoeslag?

Welkom bij onze peuterspeelschool. In deze flyer vindt u informatie over de
financiële regeling van onze peuterspeelscholen. De peuterspeelscholen vallen
onder de Wet Kinderopvang. U kunt als ouders daarom recht hebben op
kinderopvangtoeslag.
Als uw kind de speelschool bezoekt betaalt u altijd een ouderbijdrage.
De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen, of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag en of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin tegelijkertijd
de speelschool bezoeken.
Of u wel of geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u in onderstaand schema zien.
U heeft geen recht op
kinderopvangtoeslag en
betaalt aan SKH het laagste
tarief ouderbijdrage (zie
website).

Heeft u een
(gezamenlijk) inkomen
in het laagste tarief?
(zie website).

U levert een
inkomensverklaring én een
‘Verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’ aan
bij SKH.

Werkt u in loondienst of
als zelfstandige, bent u aan
het studeren, re-integreren
of aan het inburgeren?

U komt in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag.

Ga naar
www.toeslagen.nl om
kinderopvangtoeslag aan
te vragen.

U heeft geen recht op
kinderopvangtoeslag en
betaalt aan SKH een
ouderbijdrage zie website).

U levert een
inkomensverklaring én een
‘Verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’ aan
bij SKH.

Bent u een alleenstaande
ouder?
Werken u en uw partner
beiden in loondienst of als
zelfstandige, of bent/zijn u
en uw partner aan het studeren, re-integreren of aan het
inburgeren?

U komt in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag.

U heeft geen recht op
kinderopvangtoeslag en
betaalt aan SKH een
ouderbijdrage (zie website).

Ga naar
www.toeslagen.nl om
kinderopvangtoeslag aan
te vragen.

U levert (een) inkomensverklaringen(en) én een
‘Verklaring geen recht op
kinderopvangtoeslag’ aan
bij SKH.

Situatie 1: U heeft recht op kinderopvangtoeslag (zie schema rood)
1. Ga naar www.toeslagen.nl
2. Ga naar Inloggen op Mijn toeslagen en vul uw DigiD in.
3. Klik op kinderopvangtoeslag.
4. Beantwoord de vragen in het formulier.
5. Verzend het formulier.
6. Klik ‘Uitloggen’.

0229-248770
www.peuterspeelzalenhoorn.nl

Let op:
• Er wordt gevraagd naar het LRKP-nummer. Deze vindt u in de overeenkomst met
SKH, evenals het uurtarief dat jaarlijks wordt vastgesteld door de gemeente Hoorn.
• Vul 26 uur in bij ‘aantal uren opvang per maand’. Dit is het gemiddelde aantal uren
per maand dat u afneemt voor twee dagdelen (acht uur per week en 40 weken per
jaar). U vult dit ook in als uw kind een VVE-indicatie heeft en vier dagdelen naar de
peuterspeelschool gaat. Twee dagdelen worden namelijk volledig betaald door de
gemeente Hoorn. Over deze twee dagdelen kunt u geen kinderopvangtoeslag
aanvragen.
Maandelijks ontvangt u van SKH een factuur met de afgenomen uren. Deze kan per maand
verschillen omdat er in de ene maand meer opvangdagen zitten dan in de andere maand. De
factuur wordt (na ondertekening machtiging) per automatische incasso geïnd. De kinderopvangtoeslag is iedere maand hetzelfde bedrag en wordt door de
belastingdienst op uw rekening gestort, voordat de factuur van SKH wordt geïncasseerd.
U kunt het gemiddelde bedrag dat u per maand aan ouderbijdrage gaat betalen
berekenen op onze website.

Situatie 2: U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag (zie schema blauw)
1. U vult de ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in.
2. U levert een inkomensverklaring aan van u en uw eventuele partner bij SKH.
Een inkomensverklaring kunt u direct downloaden via www.belastingdienst.nl 			
of opvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).
U heeft deze dan binnen vijf werkdagen in huis. U heeft hiervoor een DigiD nodig.
Wanneer u en uw eventuele partner geen belastingaangifte doen, kunt u ook uw
recente jaaropgave, uw loonstrookje of bewijs van uw uitkering inleveren.
3. SKH berekent op basis van uw inkomen uw ouderbijdrage.
Op onze website kunt u uw ouderbijdrage berekenen. De ouderbijdrage wordt jaarlijks 		
vastgesteld door de gemeente Hoorn.
4. U ontvangt van SKH maandelijks een factuur met de voor u geldende ouderbijdrage.
Deze kan per maand verschillen omdat er in de ene maand meer opvanguren zitten dan
in de andere maand. De factuur wordt per automatische incasso geïnd (na
ondertekening machtiging).
5. Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft, betaalt de gemeente Hoorn het 3e en 		
4e dagdeel. U hoeft hier niets voor te doen.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag, het invullen van het
formulier ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ of het aanvragen van een
inkomensverklaring? Belt of mailt u gerust met de medewerkers van SKH. Wij helpen u
graag.
U kunt ons per mail bereiken op plaatsing@kinderopvanghoorn.nl en telefonisch op
0229-248770.

