Kinderopvang ‘t Hummelhuis
KDV kinderdagverblijf

PSZ peuterspeelzaal

BSO buitenschoolse opvang

GOB gastouderbureau

Extra informatie Financieel
Uitbetaling kinderopvangtoeslag door wetswijziging 1-rekeningnummer
Per 1 december 2013 wordt door de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd.
Dit houdt in dat burgers voortaan nog maar op 1 bankrekeningnummer (op eigen naam)
belastingteruggaven en toeslagen kunnen ontvangen. Er zijn ouders waarvan wij momenteel
de kinderopvangtoeslag rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangen. Maar alle ouders
ontvangen dus voortaan zelf de kinderopvangtoeslag en de volledige kosten van de opvang
dienen overgemaakt te worden aan ’t Hummelhuis.

Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen
Met Prinsjesdag is bekend geworden dat de maximaal te vergoeden uurprijzen die voor toeslag in
aanmerking komen, zullen worden geïndexeerd voor 2014. Dit betekent dat de maximaal te
vergoeden uurprijs in 2014 voor de dagopvang wordt verhoogd naar € 6,70, voor de
buitenschoolse opvang naar € 6,25 en voor de gastouderopvang naar € 5,37.
Mede met het oog op deze indexatie, is het van belang dat ouders actuele informatie doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen over het bedrag dat zij per uur betalen aan ’t Hummelhuis. Het komt voor dat ouders verhogingen in hun contractuele uurprijs niet doorgeven vanuit
het idee dat de uurprijs die bij de Belastingdienst/Toeslagen van hen bekend is toch al boven
de maximum uurprijs ligt, en dat het doorgeven van een verhoging dus niets uitmaakt voor de
hoogte van de toeslag.
Door de voorgenomen indexatie kan de maximaal te vergoeden uurprijs echter wel
degelijk hoger worden dan het uurbedrag dat ouders ooit aan de Belastingdienst/Toeslagen hebben doorgegeven, waardoor deze ouders toeslag mislopen. Daarom adviseren wij om wijzigingen
altijd aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven.

Bufferuren
Ouders die worden ontslagen of om een andere reden stoppen met werken, hebben nog drie
maanden recht op kinderopvangtoeslag. Sinds de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan
het aantal gewerkte uren, staat het aantal opvanguren per ouderpaar vast: het aantal uren van
de ouder die het minste werkt, is hierin doorslaggevend. Behalve kinderopvangtoeslag over
die uren heeft een ouder ook recht om die uren op te maken in de kinderopvang.
Voorbeeld:
U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week.
Als uw kind naar de dagopvang gaat, hebt u recht op 26 weken X 25 (aantal gewerkte uren)
x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt.
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Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 juli opgebruikt? Dan
moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u
die uren opmaken. Ouders die worden ontslagen of om een andere reden stoppen met werken mogen het aantal uren toeslag van 3 maanden verdelen over
een langere periode, tot uiterlijk 31 december van het geldende jaar.

Tot slot
Steeds veranderen er weer zaken, zoals bijvoorbeeld de herintroductie van de
beperking om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Belangrijke informatie hieromtrent kunt u vinden op www.toeslagen.nl en www.rijksoverheid.nl. Laat u zich regelmatig door deze sites informeren.
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