FAQ Vragen overgang WET Kinderopvang (Harmonisatie PSZ en KDV)
1. Per wanneer gaat deze wijziging in?
Per 1 september 2016.
2. Wat is harmonisatie?
Dit betekent dat kinderopvang en peuterspeelzaal zowel qua kwaliteitseisen als qua toetsing
(inspectie) en financiering hetzelfde moeten zijn. Daarbij is bepaald dat de peuterspeelzalen
zullen gaan werken volgens de kwaliteitseisen die er gelden voor Kinderopvang. Die zijn
leidend.
Financiering van het peuterspeelzaalwerk gaat via de ouderbijdrage en subsidie van de
gemeente. Financiering van de Kinderopvang gaat via de ouderbijdrage en een toeslag
van de Belasting. Die toeslag wordt feitelijk gefinancierd door de werkgevers en het Rijk. De
peuterspeelzalen gaan voor alleenstaande (werkende) ouders en voor twee verdieners (zie
punt 4) ook naar deze financieringsvorm.
3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om recht te hebben op
Kinderopvangtoeslag?
- U bent twee verdiener
- Of u werkt zonder vergoeding mee in de zaak van uw partner
- Of u heeft winst uit onderneming
- Of u heeft inkomsten uit andere werkzaamheden, bijv Freenlance of artiest
- Of u volgt een traject naar werk
- Of u volgt een opleiding
- Of u volgt een inburgeringcursus
4. Wanneer tweeverdiener?
Wanneer beide ouders minimaal 5 uur per week werken, of een opleiding volgen.
Zie ook punt 3.
5. Wanneer kan er Kinderopvangtoeslag aangevraagd worden?
Wanneer SPL bij het Landelijk Register bekend staat als aanbieder van Kinderopvang naast
peuterspeelzaal, kan de toeslag aangevraagd worden. Hiervoor is een contract met SPL en
een LRK nummer van SPL nodig. Zodra dit bekend is, zal dit gecommuniceerd worden.
6. Wanneer moet de kinderopvangtoeslag aangevraagd worden?
De belastingdienst geeft aan 6 weken nodig te hebben voor de verwerking van een
aanvraag of wijziging voor kinderopvangtoeslag. Wanneer er per 1 september gebruikt
gemaakt gaat worden van Kinderopvangtoeslag, dan dient dit uiterlijk medio juli
aangevraagd te worden. Mocht dit niet gedaan zijn, dan kan er tot maximaal 3 maanden
na de ingangsdatum met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd
worden. Dus uiterlijk tot 1 december 2016. Daarna vervalt het recht op de eerste maand.
7. Wat is de berekening voor het aantal uren naar de belastingdienst.
Het aantal uur dat doorgegeven moet worden aan de belastingdienst, kan als volgt
berekend worden;
Aantal uur per dagdeel (3 uur) * aantal weken (= 40) / aantal maanden (12).
Wanneer uw kind 2 dagdelen per week naar de Peuteropvang gaat, dan is de berekening:
6 (uur) * 40 (weken) / 12 (maanden) = 20 uur per maand. Over dit aantal uur krijgt u
gedurende de hele opvangperiode Kinderopvangtoeslag.

8. Gaan mijn maandlasten omhoog?
In de meeste gevallen zullen de maandlasten niet omhoog gaan! Sterker nog voor ouders
die een gezamenlijk jaarinkomen van minder dan € 80.000,- hebben, gaan de maandlasten
juist omlaag (mits de kinderopvangtoeslag tijdig wordt aangevraagd!).
9. Hoe zit het wanneer ouders co-ouderschap hebben?
In geval van co-ouderschap, kunnen beide ouders Kinderopvangtoeslag aanvragen, mits
beide een contract hebben met SPL.
10. Hoe zit het als ouders niet in Nederland werken?
Wanneer ouders in het buitenland werken, in een EU-land, Noorwegen, Ijsland, Liechtenstein
of Zwitserland, dan gelden dezelfde voorwaarden en heeft u recht op Kinderopvangtoeslag.
11. Krijgt een ouder ook toeslag voor een adoptie of –pleegkind?
Ja, ook dan heeft een ouder recht op Kinderopvangtoeslag.
12. Hoe zit het wanneer een ouder stopt met werken of ontslagen wordt?
In geval van ontslag, of ontslag nemen, heeft u nog 3 maanden recht op
kinderopvangtoeslag, wanneer u niet meer werkt. Wanneer u daarna nog geen werk heeft,
vervalt de kinderopvangtoeslag, maar kunt u waarschijnlijk wel weer gebruik maken van de
subsidieregeling van de gemeente.
13. Wat verandert er voor kinderen die een VVE plaats hebben?
Voor de VVE dagdelen verandert er NIETS. Deze blijven gesubsidieerd worden door de
gemeenten en blijven gratis. Het kan wel zo zijn dat u voor de overige twee (reguliere)
dagdelen onder de wet Kinderopvang gaat vallen en daarvoor Kinderopvangtoeslag aan
dient te vragen.
14. Blijven de openingstijden gelijk?
Voor de peuterspeelzalen wel. De opening blijft 3 uur per dag. Voor de peuteropvang
locaties, gaat de opening van 4 naar 3 uur. De speelgroepen blijven 3,25 uur open.
15. Wat verandert er voor mijn kind?
Voor uw kind verandert er niets; De leidsters blijven hetzelfde, De groepen blijven hetzelfde
De tijden blijven hetzelfde (met uitzondering van de peuteropvang).Het programma blijft
hetzelfde
16. Heb ik recht op kinderopvangtoeslag wanneer ik zelf ontslag neem?
Ook in dat geval heeft u 6 maanden recht op kinderpopvangtoeslag. Vindt u in de
tussenliggende periode weer werk, dan loopt de toeslag gewoon door. Zo niet, dan kunt u
gebruik maken van de subsidie van de gemeente Leiden.
17. Gaat de uurprijs van € 8,- in 2017 ook weer stijgen?
In 2017 zal dit uurtarief niet stijgen.
18. Hoe werkt het als ik een 0-uren contract heb?
In dat geval maakt u een schatting van het aantal uur dat u gemiddeld werkt per week. Hoe
minder uur u opgeeft, hoe meer toeslag u krijgt. Dit wordt aan het einde van een jaar
verrekend door de belastingdienst. Let er dus goed op dat u niet te laag gaat zitten met het
aantal uur, want dan dient u geld terug te betalen.

