Informatie voor gemeenten

De juiste aanvraag voor
kinderopvangtoeslag
Nog minder dan 3 maanden en de Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt in
werking. De Wet harmonisatie regelt dat alle
peuterspeelzalen die op 31 december 2017 nog
geregistreerd zijn in het Landelijk Register
Kinderopvang en Peuterspeelzalen op 1 januari 2018
kinderdagverblijven worden. Peuterspeelzalen
moeten dan ook gaan voldoen aan de huidige
kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven en aan de
hogere kwaliteitseisen die op grond van de Wet
innovatie en kwaliteit kinderopvang na 1 januari
2018 gelden voor kinderdagverblijven. Deze notitie
is bestemd voor de beleidsterreinen onderwijs,
jeugd, sociale zaken en schuldhulpverlening bij de
gemeente.

Aanpassen gemeentelijk beleid per 1 januari
2018
Vanaf 1 januari krijgt een deel van de ouders met een
kind op een peuterspeelzaal door de wet recht op
kinderopvangtoeslag. Zij kunnen vanaf 1 november

2017 kinderopvangtoeslag aanvragen bij de
Belastingdienst voor 2018. Gemeenten die de
plekken voor deze ouders nog financieren, kunnen
daarop hun beleid aanpassen.

Samenloop kinderopvangtoeslag en
gemeentelijke financiering
Ouders kunnen alleen kinderopvangtoeslag krijgen
voor kosten die de ouder zélf maakt. Als de gemeente een deel van de kosten op zich neemt (bijvoorbeeld in het geval van voorschoolse educatie), kan
de ouder voor dat deel geen kinderopvangtoeslag
aanvragen. Dit is een belangrijk punt van aandacht,
omdat het grote financiële gevolgen kan hebben
voor ouders als zij voor meer uren kinderopvangtoeslag zouden aanvragen dan waar zij recht op hebben.
Om een correcte aanvraag te doen, moeten ouders
weten voor welke uren ze kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen. De peuterspeelzalen/kinderopvangorganisaties moeten deze informatie aan de

ouders doorgeven. Zij zijn er verantwoordelijk voor
dat de ouders de juiste informatie ontvangen voor
welk deel zij wel kinderopvangtoeslag kunnen
ontvangen.

goede ideeën en vragen over het informeren van
kinderdagverblijven, het opstellen van een
nieuwe subsidieregeling, de handhaving van
kinderopvang en het organiseren van een
aanbestedingstraject uit te wisselen. Bekijk ook
deze juridische handreiking.

Hoe kunt u hier als gemeente mee omgaan?
Voor u als gemeente is het belangrijk om dit punt
onder de aandacht te brengen bij de kinderdagverblijven waaraan u nog subsidie verleent vanaf 1
januari 2018. U kunt met de kinderdagverblijven
afspraken maken over het correct informeren van
ouders door in de overeenkomst met de ouders en
in de factuur het juiste aantal uren of kosten aan te
geven waarvoor de ouders wèl kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen.

Ouders die niet onder de
kinderopvangtoeslag vallen
Ouders die nog niet gebruik maken van een voorschoolse voorziening en niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie,
vallen onder de bestuursafspraken van het ministerie
van SZW en de VNG. De gemeente zorgt voor een
toegankelijk aanbod van deze kinderen.

Als dit niet zorgvuldig gebeurt, raken de ouders in
financiële problemen omdat zij het te veel ontvangen
kinderopvangtoeslag in een later stadium aan de
Belastingdienst moeten terugbetalen.

Meer informatie
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Voor meer informatie kunt u verwijzen naar de
voorbeeldovereenkomsten en checklisten die
Sociaal Werk Nederland en BOinK hebben
opgesteld. Deze staan in deze nieuwsbrief.
Ook kunt u afspraken maken met sociaal raadslieden of toeslagenservicepunten die ouders
kunnen begeleiden bij een correcte aanvraag.
Daarnaast is het Forum van de VNG dé plek om
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Gemeenten, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en ouders kunnen actuele informatie
over de harmonisatie vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie.
Ouders kunnen informatie over de voorwaarden
die gelden voor kinderopvangtoeslag, en over
het aanvragen van kinderopvangtoeslag vinden
op www.toeslagen.nl.
Bekijk ook de VNG-ledenbrief Wet harmonisatie
kinderopvang peuterspeelzaalwerk.

Oktober 2017

