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Geachte ouders
Langs deze weg willen wij jullie graag op de hoogte houden van een aantal belangrijke
ontwikkeling in de kinderopvang. Dit n.a.v. recentelijke wetswijzigingen.
Deze wijzigingen betreffen de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag en de maximaal te
vergoeden uurprijs.
Uitbetaling kinderopvangtoeslag door wetswijziging 1-rekeningnummer
Per 1 december 2013 wordt door de belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd.
Dit houd in dat burgers voortaan nog maar op 1 bankrekeningnummer (op eigen naam)
belastingteruggave en toeslagen kunnen ontvangen. Vanaf eind oktober worden burgers
hierover geïnformeerd door de belastingdienst/toeslagen.
Voor ouders met kinderen op een kinderdagverblijf houdt dit in het kort in:
•
•
•
•
•

Ouders (aanvragers) ontvangen in het vervolg rechtstreeks de kinderopvangtoeslag
alleen nog op 1 bankrekeningnummer.
Indien er meerdere bankrekeningnummers van u bij de Belastingdienst bekend zijn
wordt u hierover geïnformeerd door de belastingdienst.
Indien u dit niet wijzigt naar 1-bankrekeningnummer bij de Belastingdienst ontvangt
u geen kinderopvangtoeslag meer.
Het kinderdagverblijf ontvangt uw toeslag niet meer rechtstreeks.
U bent in het vervolg zelf verantwoordelijk voor het betalen van de
kinderopvangtoeslag aan Tinker Bell.

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. De te vergoeden
uurprijs dagopvang wordt verhoogd naar € 6,70.
In verband hiermee is het van belang dat ouders actuele informatie doorgeven aan de
Belastingdienst/Toeslagen over de uurprijs die zij betalen aan hun opvangorganisatie.
Het komt voor dat ouders verhogingen in hun contactuele uurprijs niet doorgeven vanuit
het idee dat de uurprijs bij de belastingdienst/Toeslagen van hen bekend is en 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 u toeslag kan gaan mislopen.
Kortweg adviseren wij u dan ook om wijzigingen, zoals de uurprijs altijd aan de
Belastingdienst/Toeslagen door te geven.
Alle belangrijke informatie rondom bovenstaande onderwerpen is uiteraard terug te vinden
op www.toeslagen.nl en www.rijksoverheid.nl
Uiteraard kunt u voor vragen of verduidelijkingen van deze onderwerpen altijd bij ons op
kantoor terecht.

Wij gaan er vanuit jullie voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
Tinker Bell Kinderdagverblijven bv

