Kinderopvangtoeslag aanvragen
In onze tarievenlijsten zijn bruto uur- en maandtarieven weergegeven.
De netto tarieven kunt u gedeeltelijk terug ontvangen door kinderopvangtoeslag
(Toeslag Kinderopvang) aan te vragen Toeslagen (belastingdienst.nl).
Hoeveel u zelf betaalt, ligt aan verschillende factoren
- Het aantal werkuren van u
- Het soort opvang
- Het uurtarief
- Het aantal kinderen
- Het inkomen
Het maximum vergoede uurtarief van de kinderopvang voor 2021
- € 8,46 voor de dagopvang (0-4 jaar)
- € 7,27 voor buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Het bovenstaande maximum uurtarief wordt vergoed door teruggave kinderopvangtoeslag.
REKI heeft bewust gekozen voor een hoger bruto uurtarief om de extra services te kunnen
bieden die nodig zijn voor een Kansrijke Start van uw kind.
Dagopvang
- Actief vroegtijdse educatie en activiteitenprogramma
- Speelgoed- en activiteitenmaterialen
- Ontspannen en prikkelende muziek, eventueel gecombineerd met mindfulness en
yoga
- Aromatherapie
- WhatsApp voor ouder(s)/verzorger(s)
- Filmopnames en foto’s kind
- Betekenisvol kindvolgsysteem en mentorgesprekken
- Vernieuwende babyspecialisme volgens “Manifest, 1001 critical days” uit Engeland,
in Nederland bekend onder de naam “De eerste 1000 dagen”
- Kansrijke Start elk kind
- Opgroeiboek
- Gezonde voeding, tussendoortjes zoals groente snacks, fruit en drinken
- Verzorgings- en gebruiksartikelen zoals crèmes, luiers en billendoekjes
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Trainingen en opleidingen medewerker(s)
BSO
- Vervoer van school naar REKI (BSO) en/of van REKI naar school (VSO)
- Actief activiteitenprogramma (wekelijks en in vakantie)
- Speelgoed- en activiteitenprogramma
- Ontspannen en prikkelende muziek, eventueel gecombineerd met mindfulness en
yoga
- Aromatherapie
- WhatsApp voor ouder(s)/verzorger(s)
- Filmopnames en foto’s kind
- Kansrijke Start elk kind
- Betekenisvol kindvolgsysteem en mentorgesprekken
- Gezonde voeding, tussendoortjes zoals groente snacks, fruit, en drinken
- Verzorgings- en gebruiksartikelen
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Trainingen en opleidingen medewerker(s)

Wie heeft recht op kinderopvangtoeslag
- Beide ouder(s)/verzorger(s) in loondienst
- Alleenstaande ouder/verzorger in loondienst
- Zzp’er(s), artiest(en) en freelancer(s)
- Ouder/verzorger die met een erkende opleiding bezig is
- Ouder/verzorger die een traject naar werk of een inburgeringstraject volgt
Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan
Op de website van de Belastingdienst wordt aangegeven dat u binnen 3 maanden, na de
maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat, de kinderopvangtoeslag
kunt aanvragen. Wacht niet te lang anders loopt u de kinderopvangtoeslag mis!
Ouderbijdrage wordt voor de eerste van de maand automatisch geïncasseerd
Wanneer u kiest om uw kind(eren) te plaatsen bij REKI, raden wij u aan direct na de
inschrijving en ontvangst van de overeenkomst(en) de kinderopvangtoeslag aan te vragen. De
reden is dat de ouderbijdrage voor de eerste van de nieuwe maand door ons automatisch
geïncasseerd wordt. U heeft dan ruim voor de start van uw kind(eren) bij REKI de
kinderopvangtoeslag geregeld.
Heeft u na ontslag nog recht op kinderopvangtoeslag
Wanneer er ontslag volgt heeft u in ieder geval nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag
volgens de uren van het oude werkcontract. Na die 3 maanden vervalt het recht op toeslag.
Handige kinderopvangtoeslag app
Om onverwachts toeslag niet terug te hoeven betalen is het
belangrijk dat uw aanvraag klopt en up-to-date blijft. Hiervoor is de
kinderopvangtoeslag app in het leven geroepen. In de app kunt u
gegevens van de kinderopvangtoeslag controleren en wijzigen. Er
kan een melding van de Belastingdienst komen, als u gegevens dient
aan te passen. Bijvoorbeeld verandering van het aantal uren, een
ander uurtarief of een stijging/daling van het inkomen.
Download de app direct vanuit de App Store of uit de Google Play
Store.

