Nieuwsbrief september 2014:
Goed nieuws voor kinderopvang en
ouders: de kinderopvangtoeslag wordt in
2015 geïndexeerd. Dat betekent dat
ouders, vergeleken met dit jaar, per uur
iets meer kinderopvangtoeslag terug
krijgen. Dit maakte minister Asscher van
Sociale Zaken bekend.
De maximum uurtarieven stijgen mee
met de loon- en prijsontwikkeling in
2015. De maximale vergoeding voor het
uurtarief voor de gastouderopvang wordt
€5,48 euro. In 2014 is dit uurtarief
€5,37 euro.
Ouders die hun baan verliezen,
krijgen nog zes maanden geld voor
kinderopvang.
Nu krijgen werkloze ouders nog maar drie
maanden kinderopvangtoeslag. Het idee
hierachter is dat je als werkloze ouder zo
alle tijd kunt stoppen in het zoeken van
een nieuwe baan. Als kinderen langer
naar de opvang kunnen blijven, moet het
makkelijker worden om snel die nieuwe
baan te vinden.

terugbetalen en dat toont aan dat het
anders georganiseerd moet worden."
Wiebes meldde in maart al in zijn
halfjaarlijkse rapportage over toeslagen
dat er veel te veel was uitbetaald, omdat
mensen hun situatie van te voren
verkeerd hadden ingeschat of omdat hun
situatie was veranderd. De getallen tonen
goed aan waarom
de kinderopvangtoeslag anders moeten
georganiseerd. Het is heel ingewikkeld.
De kinderopvangtoeslag die je krijgt
hangt van heel veel dingen af. Van je
inkomen, van het aantal uren toeslag,
van de kosten per uur. Dat zijn allerlei
dingen die veranderen gedurende dat
jaar waardoor het bedrag waar je recht
op hebt verandert.
TIP:
Een leuke en gezonde traktatie

De regering wil de
kinderopvangtoeslag hervormen.
Staatssecretaris Wiebes zou af willen van
het "rondpompen" van geld rond
kinderen. Vaders en moeders dragen
belasting af aan de fiscus, die op zijn
beurt een toeslag uitkeert aan dezelfde
ouders. Staatssecretaris Wiebes wil
rechtstreeks de kinderopvang uitbetalen
aan het de kinderopvangorganisatie en
niet meer aan de ouders. Nu kunnen
ouders een deel van de kosten voor de
kinderopvang terugvragen en dat gaat
vaak fout. "Er zijn gevallen bekend dat
mensen tienduizenden euro moeten
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