Ouderbijdrage
Vanaf 1 januari 2018 hebben we te maken met een nieuw financieringssysteem. Formeel vallen we
sindsdien onder de wet Kinderopvang. Dat betekent dat ouders (tweeverdieners) van Duimelotje en
de Regenboog ook kinderopvangtoeslag (KOT) kunnen aanvragen. Hieronder staat beschreven hoe
dat werkt. De gemeente Ede draagt zorg voor de kinderen waarvan ouders niet onder de Wet
Kinderopvang vallen (éénverdieners betalen dezelfde ouderbijdrage als tweeverdieners, in beide
gevallen afhankelijk van de hoogte van het inkomen).
Ouderbijdrage vanaf 1 januari 2018
De ouderbijdrage hangt af van uw (gezins)situatie. U heeft wel of geen recht op KOT.
1. U heeft recht op kinderopvangtoeslag (= tweeverdieners)
Wanneer: als beide ouders/verzorgers werken en/of studeren. Of wanneer u een alleenstaand ouder
bent en werkt of studeert.
2. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag (= éénverdiener)
Wanneer: als er maar één ouder werkt.
VVE
Sommige kinderen hebben op jonge leeftijd een (risico op) taalachterstand en krijgen dan rond hun
2e verjaardag (soms eerder of later) bij het consultatiebureau een VVE-indicatie. Een kind met een
vve-indicatie komt drie dagdelen naar Duimelotje of de Regenboog.
We hebben uiteindelijk te maken met 4 groepen.
1. U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft geen VVE-indicatie
2. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft geen VVE-indicatie
3. U heeft wel recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft een VVE-indicatie
4. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag, uw kind heeft eenVVE-indicatie
Groep 1: Wel kinderopvangtoeslag (= tweeverdiener) en géén VVE-indicatie
U gaat vanaf 1 januari 2019 een vast uurtarief van € 8,02 aan ons betalen. Een deel van de kosten
kunt u terugkrijgen door het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Op de
website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nI/toeslagen) kunt u zien of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag. U kunt deze toeslag ook aanvragen op deze website. Hoogte hangt af van
gezamenlijk inkomen. Hoe minder inkomen, des te meer toeslag. De datum waarop wordt uitgekeerd
is rond de 20e. Wij incasseren rond de 29e. Houd voor de Belastingdienst rekening met een
verwerkingstijd van één maand. Wijzigingen in planning altijd zelf doorgeven.
Nodig:
 DigiD: deze is aan te vragen via www.digid.nl/aanvragen.
 Contract: u ontvangt een contract. Deze graag ondertekenen en retour sturen/mailen.
 LRKP nummer: dit LRKP nummer staat op het contract. Hoeveel KOT u ontvangt, hangt af van de
hoogte van uw inkomen. Uw eigen situatie kunt u berekenen via de Belastingdienst.
 Aantal uren en uurtarief: ook deze kunt u vinden op het contract





Hoeveel toeslaguren: 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Voorbeeld:
contracturen per wk x 52 wk : 12 mnd x 140% = aantal uren opvang per maand waarover u recht
heeft een KOT te ontvangen.U werkt 16 uur p. wk, dan heeft u recht op 97 uur opvang per
maand
Meerdere kinderen bij de opvang: een 2e kind ontvangt meer korting dan de 1e. Een 1e kind is
het kind met de meeste uren (indien van toepassing).

Groep 2: Geen recht op kinderopvangtoeslag (= éénverdiener) en géén VVE-indicatie
De gemeente Ede draagt zorg voor de kinderen waarvan ouders niet onder de Wet Kinderopvang
vallen. Dit betekent dat één van de ouders/verzorgers niet werkt of studeert. U betaalt dezelfde
inkomensafhankelijke ouderbijdrage als tweeverdieners. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u
vermindering van de ouderbijdrage. Om voor deze vermindering in aanmerking te komen moet uzelf
actie ondernemen! U moet twee dingen doen.
Nodig:
 Ouderverklaring ‘geen recht op de kinderopvangtoeslag’: deze invullen en terugsturen of
mailen(zie website).
 Inkomensverklaringen: verzamelinkomen van werkende ouder. Dit is een document van de
Belastingdienst. Opvragen via www.belastingdienst.nl of telefonisch via 0800 0543.
De ouderverklaring en inkomensverklaringen levert u bij ons in. Uiteraard gaan we zeer
vertrouwelijk om met deze documenten.
 Contract: op basis van uw aangeleverde gegevens stellen wij de hoogte van uw eigen bijdrage
vast en sturen u een contract waarop alles staat. Dit contract graag ondertekenen en
terugsturen/mailen.
 Meerdere kinderen bij de opvang: een 2e kind ontvangt meer korting dan de 1e. Een 1e kind is
het kind met de meeste uren (indien van toepassing).
Groep 3: Wel kinderopvangtoeslag (= tweeverdiener) en een VVE-indicatie
U betaalt ons 2 dagdelen, het 3e dagdeel is gratis en wordt door de gemeente Ede betaald.
Verdere informatie vindt u bij groep 1.
Groep 4: Geen kinderopvangtoeslag (= éénverdieners) en wel een VVE-indicatie
U betaalt ons 2 dagdelen, het 3e dagdeel is gratis en wordt door de gemeente Ede betaald.
Verdere informatie vindt u bij groep 2.

