Lista kontrolna - wniosek ododatek do opieki
nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag)
▲

 rzeczytaj najpierw pismo informacyjne na tematdodatku do opieki nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag)
P
organizacjiBelangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).

▲

 hcesz złożyć wniosek ododatek do opieki nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag)?
C
Skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby zebrać wszystkie potrzebne w tym celu informacje i dokumenty.

▲

P
 ismo informacyjne oraz lista kontrolna zostały również przetłumaczone na język angielski, arabski i
polski. Sprawdź www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag.

Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek ododatek do opieki nad dzieckiem
(kinderopvangtoeslag)wdziale dofinansowań urzędu skarbowego (Toeslagen)?
Twoje dane do logowania doDigiD.
Maszpartnera, który jest upoważniony do otrzymania dodatku (toeslagpartner)? W takim razie Twójpartner,
który jest upoważniony do otrzymania dodatku (toeslagpartner)również potrzebuje swoich danych logowania
doDigiD.
Komputer, laptop lub tablet z połączeniem internetowym.
Twojedochody kwalifikujące (toetsingsinkomen).
Twój numerBSN (burgerservicenummer), numerBSNTwojegopartnera, który jest upoważniony do otrzymania
dodatku (toeslagpartner)i numerBSNdziecka, dla którego składany jest wniosek ododatek do opieki na
dzieckiem (kinderopvangtoeslag).
 Umowa (contract), którą masz z placówką opiekuńczą.
Praktyczna aplikacja organizacjiBOinKz instrukcjami dotyczącymi ubiegania się ododatek do opieki nad
dzieckiem (kinderopvangtoeslag).

Na kolejnej stronie znajdziesz wyjaśnienie pogrubionych słów.

Zaczynamy!
Czy masz wszystkie informacje pod ręką? Wejdź na stronę
www.toeslagen.nl. Otwórz na telefonie lub tablecieaplikację
z instrukcjami dotyczącymi ubiegania się o dodatek do
opieki nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag hulp-app)
organizacjiBOinK. Pomoże Ci krok po kroku złożyć wniosek
ododatek do opieki nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag).

Upewnij się, że wszystkie dane są prawidłowe
Jako rodzic zawsze odpowiadasz zadodatek do opieki
nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag), który otrzymujesz.
Wniosek jest zawsze składany w Twoim imieniu. Również
wtedy, gdy placówka opiekuńcza czy inna osoba złoży
wniosek w Twoim imieniu lub Ci w tym pomoże. W
związku z tym bardzo ważne jest, aby podczas składania
wniosku podać prawidłowe informacje. Na podstawie
tych danych dział dofinansowań urzędu skarbowego
określa, jaką kwotędodatku do opieki nad dzieckiem
(kinderopvangtoeslag)będziesz otrzymywać na swoje konto
bankowe każdego miesiąca. Jeśli dane są nieprawidłowe,
być może będziesz musiał zwrócićdodatek do opieki na
dzieckiem (kinderopvangtoeslag)na koniec roku. Albo
będziesz otrzymywać co miesiąc zbyt niskidodatek do opieki
na dzieckiem (kinderopvangtoeslag). Dlatego powinieneś

regularnie sprawdzać, czy Twoje dane nadal są poprawne.
I zmień swoje dane możliwie jak najszybciej, jeśli Twoja
sytuacja ulegnie zmianie.

Potrzebujesz pomocy?
Potrzebujesz pomocy przy składaniu wniosku ododatek do
opieki na dzieckiem (kinderopvangtoeslag)? Poproś inną
osobę, aby wypełniła go razem z Tobą. Nigdy nie pokazuj tej
osobie swoich danych logowania doDigiD.
Możesz także poprosić inną osobę o złożenie wniosku
ododatek do opieki na dzieckiem (kinderopvangtoeslag)
w Twoim imieniu. Nigdy nie podawaj tej osobie informacji
o swoim identyfikatorzeDigiD. Ponieważ ktoś może
wykorzystać Twoje dane i popełnić oszustwo. Możesz
udzielić tej osobie pełnomocnictwa. Oznacza to, że
będzie mogła złożyć wniosek ododatek do opieki na
dzieckiem (kinderopvangtoeslag), wykorzystując własne
dane do logowania. W tym celu wypełnij oficjalne
upoważnieniedziału dofinansowań urzędu skarbowego
(Toeslagen). Wtedydział dofinansowań urzędu skarbowego
(Toeslagen)będzie wiedzieć, że ktoś inny zalogował się
w Twoim imieniu. Wejdź nahttps://machtigen.digid.nl/
selecteer-dienst/35/Mijntoeslagen

Wyjaśnienie słów
BSN

LRK

BSNoznaczanumer identyfikacji socjalno-fiskalnej
(burgerservicenummer). Jest to Twój osobisty numer
do kontaktowania się z administracją publiczną. Każda
osoba automatycznie otrzymuje numerBSN, jeśli
jest zarejestrowana wPodstawowym Rejestrze Osób
(Basisregistratie Personen)w gminie. Na przykład podczas
zgłoszenia narodzin dziecka. Twój numerBSNmożna znaleźć
w paszporcie, karcie identyfikacyjnej i/lub prawie jazdy,
a także na karcie ubezpieczenia zdrowotnego Twojego
ubezpieczyciela.

LRKoznaczaKrajowy Rejestr Placówek Opiekuńczych dla
Dzieci (Landelijk Register Kinderopvang). Krajowy Rejestr
Placówek Opiekuńczych dla Dzieci (Landelijk Register
Kinderopvang)zawiera informacje o oficjalnych placówkach
opieki nad dziećmi, takie jak dane adresowe inumer
rejestracyjny (registratienummer).Numer rejestracyjny musi
również znajdować się na umowie, którą masz z placówką
opiekuńczą. Numer znajduje się również na fakturach za
opiekę nad dzieckiem. Możesz także sprawdzić ten numer na
stroniewww.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Umowa (contract)

Twoje dochody kwalifikujące
(toetsingsinkomen)

Zawierasz pisemną umowę z placówką opiekuńczą. Umowa
musi zawierać następujące informacje:
1. Nazwa i adres placówki opiekuńczej
2.	Numer krajowego rejestru LRK (LRK-numer)placówki
opiekuńczej (kinderopvanglocatie), do której uczęszcza
Twoje dziecko
3.	Rodzaj opieki:opieka dzienna (nad dziećmi)
((kinder)dagopvang), opieka opiekuna domowego
(gastouderopvang)* lub świetlica szkolna
(buitenschoolse opvang) (bso)
4.	Imię i nazwisko, data urodzenia i adres Twojego dziecka
5.	Imię i nazwisko oraz adres (obojga) rodziców
6. Data rozpoczęcia i zakończenia opieki
7. Liczba godzin na rok
8. Liczba części dnia opieki tygodniowo
9. Cena za godzinę
10. Cena za miesiąc i za rok
11. Twój podpis, podpis placówki opiekuńczej i data
*Opieka opiekuna domowego (Gastouderopvang)
Korzystasz z opiekuna domowego? Potrzebujesz dwóch
umów. Jedną umowę podpisujesz zopiekunem domowym
(gastouder). Musi zawierać punkty od 1 do 11 z listy powyżej.
Masz także umowę zagencją zapewniającą opiekę opiekuna
domowego (gastouderbureau). Umowa zawarta między
Tobą a agencją zapewniającą opiekę opiekuna domowego
obejmuje:
- punkty od 2 do 11 z listy obok/powyżej
- imię i nazwisko oraz adresopiekuna domowego
(gastouder)
- imię i nazwisko oraz adresagencji zapewniającej opiekę
opiekuna domowego (gastouderbureau)
- numery krajowego rejestru LRK (LRK-nummers)opiekuna
domowego (gastouder)orazagencji zapewniającej opiekę
opiekuna domowego (gastouderbureau)
- koszty prowizji (bemiddelingskosten)agencji zapewniającej
opiekę opiekuna domowego (gastouderbureau)
Aby uzyskać więcej informacji na temat umów opieki
domowej, odwiedźwww.boink.info/gastouderopvang

DigiD
DigiDto rodzaj podpisu cyfrowego. Za pomocą swojego
identyfikatoraDigiDpotwierdzasz, że naprawdę jesteś
osobą, za którą się podajesz. TwójDigiDskłada się z nazwy
użytkownika i hasła. Wymyślasz je samodzielnie. Ubieganie
się oDigiDzajmuje kilka dni, zatem weź to pod uwagę. Tutaj
możesz złożyć wniosek o identyfikatorDigiD:www.digid.nl
Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku i korzystaniu ze
swojegoDigiD? Sprawdź stronędigid.steffie.nl

Dochody kwalifikujące (toetsingskomen)to dochody,
którebierze się pod uwagę przy dofinansowaniu. Dochody
Twojegopartnera, który jest upoważniony do otrzymania
dodatku (toeslagpartner)są również brane pod uwagę.
Uwaga! Te dochody różnią się od wynagrodzenia
netto. Na stronie internetowej działu dofinansowań
urzędu skarbowego możesz obliczyć swojedochody
kwalifikujące (toetsingsinkomen):www.belastingdienst.
nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijntoetsingsinkomen

Partner, który jest upoważniony do
otrzymania dodatku (toeslagpartner)
W przypadku dodatku do opieki nad dzieckiem (kinder
opvangtoeslag) dział dofinansowań urzędu skarbowego
(Toeslagen)nie ma na myśli Twojego partnera(-ki),
ale„partnera, który jest upoważniony do otrzymania
dodatku (toeslagpartner)”.Może to być Twój małżonek(-a)
lub zarejestrowany partner(-ka). Albo inna osoba
zameldowana pod tym samym adresem. Możesz sprawdzić,
czy maszpartnera, który jest upoważniony do otrzymania
dodatku (toeslagpartner), korzystając z narzędzia „Czy
mam partnera do zasiłków? (heb ik een toeslagpartner)?”
na stronie internetowejdziału dofinansowań urzędu
skarbowego (Toeslagen):
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/
toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-toeslagpartner
Uwaga!Braciszek lub siostrzyczka uczęszcza
także do placówki opiekuńczej? W takim
przypadku nie musisz składać nowego wniosku.
Wystarczy tylko poinformować o zmianie.
Lista kontrolna została przygotowana przez organizację Belangenvereniging
van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Informacje zostały sprawdzone
przez dział dofinansowań urzędu skarbowego.
Informacje zawarte w tej liście kontrolnej mają wyłącznie charakter
informacyjny.
Oznacza to, że jesteś odpowiedzialny za informacje, które podajesz
podczas składania wniosku o dodatek do opieki nad dzieckiem
(kinderopvangtoeslag) lub ich zmianę.
Organizacja BOinK nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje
korzystania z informacji zawartych w tej liście kontrolnej.
Oznacza to, że organizacja BOinK nie ponosi odpowiedzialności za skutki
błędów popełnionych podczas składania wniosku lub informowania o
zmianach.
Informacje nie są wyczerpujące.
Oznacza to, że ta lista kontrolna nie zawiera wszystkich informacji o
dodatku do opieki nad dzieckiem. Należy zawsze uważnie przeczytać
szczegółowe informacje na stronie www.toeslagen.nl Potrzebujesz pomocy?
Sprawdź stronę www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
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