
 

Beste ouder, beste gastouder 

 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor de volgende zaken: 

 Uurtarief 2017 & Bureauvergoeding 2017 

 Hoger percentage Kinderopvangtoeslag in 2017 

 Andere jaaropgave gastouder, andere manier van inkomstenberekening 

 HERHALING: de belastingdienst gaat digitaal, geen blauwe enveloppen meer 

 Volg Pekénios op Facebook 
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Tarieven  

Pekénios 

Bureauver-

goeding 2016 

Bureauver-

goeding 2017 

1 kind € 77,50 € 77,50 

2 kinderen  € 103,00 € 103,00 

3 kinderen  

(totaal) 
€ 115,00 € 115,00 

4 kinderen 

(totaal) 
€ 125,00 € 125,00 

Hiernaast ziet u de standaard 

bureautarieven van dit jaar én 

zoals ze gaan worden per 01 

januari 2017. Zoals u ziet:: 

De bureauvergoeding blijft 

ongewijzigd in 2017! 

Uurtarief 2017 

Goed nieuws: het maximum uurtarief voor de Kinderopvangtoeslag wordt geïndexeerd door de overheid en 

gaat van € 5,52 naar € 5,75 per uur. Pekénios volgt dit uurtarief, zoals we tot nu toe altijd hebben gedaan. 

Door niet hoger te gaan zitten met ons (standaard) uurtarief heeft dit een positief effect op de ouderbijdrage 

van de vraagouders. Voor vraagouders die niet met het standaard uurtarief werken, maar een speciaal uur-

prijs met de gastouder hebben afgesproken is dit ook positief. Ook zij krijgen bij gelijkblijvende uren meer 

Kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst Toeslagen. 

Als vraagouder is het belangrijk dat u dit nieuwe uurtarief (€ 5,75) binnenkort doorgeeft aan de Belastingdienst Toeslagen 

inzake uw Kinderopvangtoeslag 2017!! Op deze manier ontvangt u ook daadwerkelijk meer Kinderopvangtoeslag. U kunt deze wijzi-

ging voor 2017 doorgeven via “mijn toeslagen” (www.toeslagen.nl) of mondeling via de Belastingtelefoon: 0800-0543, zodra de voor-

schotbeschikking 2017 beschikbaar is ONLINE.  Hoe ontvangt u  ONLINE bericht? Zie pagina 2 in deze nieuwsbrief voor een herha-

ling over dit thema. 

Hoger percentage Kinderopvangtoeslag in 2017 

Nog meer positief nieuws:  

door de extra investering van de overheid in de Kinderopvangtoeslag gaan bijna alle ouders er in 2017 financi-

eel op vooruit. Niet alleen door de verhoging van het uurtarief, zoals hier boven is genoemd, maar ook door 

het aanpassen van de percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage. Zowel voor het eerste kind als de 

overige kinderen. Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 

136 miljoen voor de inkomensafhankelijke Kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat voortaan alle ouders  minimaal een derde van de 

kinderopvangkosten vergoedt krijgt. Bij de laagste inkomsten gaat dit van 93% van 94% in 2017 en voor de hoogste inkomens van 

23,8% vaan 33,3%. 
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Met vriendelijke groeten van Team Pekénios 

Volg ons ook via FACEBOOK en ontvang extra informatie! 

HERHALING: De Belastingdienst gaat DIGITAAL - Geen blauwe enveloppen meer 

Dit is belangrijk voor iedereen, ook als u niets te maken hebt met Kinderopvang(toeslag).  

De belastingdienst is de papieren post stapsgewijs aan het  vervangen door digitale post. De blauwe 

envelop gaat dus verdwijnen!  

* Hoe blijft u post van de Belastingdienst ontvangen? 

Post van de Belastingdienst vindt u voortaan in uw “Berichtenbox” op “Mijn Overheid” (https://mijn.overheid.nl/). Een soort email ser-

vice op een website van de overheid. Deze bestaat al voor u, u moet deze alleen nog actief maken met uw digID, als u dat nog niet 

heeft gedaan. Zorgt u er dan voor dat u uw email daar ook invult, zodat u van de Belastingdienst een email ontvangt zodra zij 

een nieuw bericht voor u hebben. 

Mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie worden door de overheid geholpen. Dat doet de Belastingdienst zelf of met 

inzet van andere partijen zoals maatschappelijk dienstverleners. U kunt ook iemand die u vertrouwt machtigen die u hiermee helpt. 

Voor meer informatie of vragen: 

 www.belastingdienst.nl/digitalepost 

 Filmpje met instructies: https://youtu.be/fqFmXatbUcs 

 Speciaal telefoonnummer van de belastingdienst: 0800 - 235 83 52 (gratis) 

Pekénios is ook te vinden op Facebook. Heeft u een facebook account, “like” dan onze 

Facebook pagina (= klik op “vind ik leuk”) en blijf nog meer op de hoogte van alles wat er 

speelt, zo ook leuke tips en uitjes. 

Andere jaaropgave gastouders, andere manier van inkomsten berekening 

Zoals u weet sturen we u, de gastouder, ieder jaar een jaaropgave toe in februari. Dat blijft zo! 

Wat er verandert is de basis waarop we de berekening moeten maken voor deze jaaropgave. Van 

de overheid moest dit eerst op basis van het “factuurstelstel”. Dus we telden alle facturenbedragen op 

die binnen een jaar waren gemaakt (betaald of onbetaald) en dat was het bedrag van uw (bruto) inkom-

sten dat jaar en dat bedrag moest u opgeven als inkomen bij uw jaarlijkse aangifte. 

Nu wil de overheid dat we dat op basis van het “kasstelsel” doen. Dat wil zeggen dat we alle bedragen optellen 

die daadwerkelijk door de ouders aan ons zijn betaald en wij aan u hebben doorgestort. Daar zit dus een 

verschil in. Het kan dus zijn dat er wel een factuur voor bijvoorbeeld december 2016 wordt aangemaakt, maar dat 

deze pas in januari 2017 door de ouders aan ons wordt betaald. In dat geval telt dat bedrag niet mee voor uw in-

komsten in 2016, maar telt deze mee voor uw inkomsten in 2017. 

Wat moet u (anders) doen? 

Niets! U neemt voor uw inkomstenbelastingaangifte nog steeds gewoon het bedrag over dat op onze jaaropgave staat vermeld. Maar, 

u weet dat de basis daarvoor is veranderd. 

Overgangsjaar 

2016 is een overgangsjaar voor deze berekening. Er zijn namelijk ouders die facturen van 2015 pas in 2016 hebben betaald, maar die 

bedragen zijn al wel als inkomen voor u meegenomen in 2015. Als we deze nu ook mee zouden nemen in 2016, dan zou u daar dus 2 

keer belasting over betalen en dat doen we natuurlijk niet. Dus we nemen in 2016 niet alle betalingen mee die u heeft ontvangen, 

maar alleen de betalingen die te maken hebben met facturen ná 2015.  

Heeft u hier vragen over, neemt u dan gerust contact met ons op! 

https://www.facebook.com/pekeniosgastouderbureau
https://www.facebook.com/pekeniosgastouderbureau

