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Werkgeversbijdrage kinderopvang

Op 12 december jl. is het Belastingplan 2007 door de Eerste Kamer aanvaard. Ik
wil u daarom graag informeren over de effecten van de in het Belastingsplan

2007 opgenomen wijziging van de Wet kinderopvang voor kinderopvangkosten

van de gemeentelijke politieke ambtsdragers.

Met ingang van 1 januari 2007 krijgt iedereen die inkomen ontvangt uit

tegenwoordige arbeid recht op een kinderopvangtoeslag (de 'werkgevers-
bijdrage'). Daarmee vervalt het verschil tussen werknemer en zelfstandige. Dat
betekent dat burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden recht krijgen
op de nieuwe kinderopvangtoeslag voor kinderopvangkosten.

De bestaande bepalingen in de rechtspositiebesluiten op grond waarvan een

bijdrage in de kinderopvangkosten kon worden verleend, komen van rechtswege
met ingang van 1 januari 2007 te vervallen.

De Belastingdienst/Toeslagen betaalt de nieuwe kinderopvangtoeslag uit als een
extra toeslag op de bestaande (inkomensafhankelijke) toeslag. Deze extra
toeslag bedraagt voor aanvragers met een werkende partner 1/3 van de kosten
van kinderopvang. Voor aanvragers zonder partner is de toeslag 1/6 van de
kosten, aangevuld met de toeslag voor alleenstaande ouders tot 1/3 van de
kosten. De inkomensgrens waarop, voor het inkomensafhankelijke deel van de
toeslag, bijgedragen wordt in de opvangkosten voor het eerste kind, wordt
verhoogd van € 96.542,00 naar€ 130.097,00.

Via de internetsite van de Belastingsdienst kunt u een aanvraagformulier

downloaden (www.toeslaqen.nQ. U kunt dit formulier ook telefonisch opvragen via
het nummer 0800-0543. Indien u in 2006 in aanmerking kwam voor een
kinderopvangtoeslag, dan hoeft u geen actie te ondernemen. De Belastingdienst

stuurt omstreeks december 2006 een brief waarin aangegeven wordt hoeveel
kinderopvangtoeslag u in 2007 gaat ontvangen. Mochten er in 2007 wijzigingen
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ten opzichte van 2006 plaatsvinden, dan moet u alsnog het betreffende formulier
invullen en dat bij de Belastingdienst/Toeslagen indienen.
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