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Over kinderopvangtoeslag
Op de laatste pagina's van deze brochure staat een begrippenlijst
met een korte uitleg van de begrippen die in deze brochure
worden gebruikt.
WAT IS KINDEROPVANGTOESLAG?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in
de kosten voor kinderopvang. Het doel van kinderopvangtoeslag is
om de combinatie van werken en zorgen voor kinderen beter
betaalbaar en daarmee makkelijker te maken. Hierdoor kunnen
meer ouders werken. De overheid betaalt dus mee aan de kosten
voor de kinderopvang, maar er is altijd een deel dat u zelf moet
betalen, dit heet de ‘eigen bijdrage’ (ook wel eens de
‘ouderbijdrage’ genoemd).
Kinderopvangtoeslag wordt maandelijks uitbetaald op basis van
gegevens die de Belastingdienst van u heeft. Die gegevens gaan
onder andere over uw werksituatie, uw inkomen en over de uren
en kosten van de kinderopvang die u afneemt.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

1. U én uw partner werken, of volgen een opleiding, of volgen een
traject naar werk, of doen een inburgeringscursus
Daardoor kunt u niet alle dagen zelf voor uw kind zorgen. Zie de
volgende pagina's voor een toelichting.
2. De opvang is geregistreerd
De GGD checkt in opdracht van de gemeente of de opvang goed
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3. Een deel van de kosten van de opvang betaalt u uit eigen zak
Dat is de verplichte eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt ook
wel de ‘ouderbijdrage’ genoemd. Met de kinderopvangtoeslag kunt
u het andere deel van de kosten betalen. U betaalt deze eigen
bijdrage dus zelf, aan de kinderopvangorganisatie. U moet dit met
bankafschriften of betalingsbewijzen kunnen aantonen.
4. Uw kind moet op hetzelfde adres wonen als u
U en uw kind wonen op hetzelfde adres en u en uw kind staan
allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente. Bij
co-ouderschap zijn de regels anders, zie pagina 19.
5. U moet een Nederlands Burgerservicenummer (BSN) hebben
Dit is uw persoonlijke nummer dat u van de overheid heeft
gekregen. Het nummer staat bijvoorbeeld op uw ID-kaart,
paspoort of rijbewijs. Uw BSN nummer heeft u nodig om toeslag
te krijgen.
Landelijk Register Kinderopvang
Het Landelijk Register Kinderopvang is een lijst met alle goedgekeurde kinderopvanglocaties in Nederland. Elke kinderopvanglocatie heeft een eigen nummer: het LRK-nummer. Dit
nummer staat op uw contract met de opvang en op de facturen. Het nummer kunt u ook opzoeken op
www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

U werkt
U hoeft niet per se een vaste baan te hebben. Het gaat erom
dat u werkt. Dus ook als zzp’er, freelancer of artiest komt u in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of als u een
onderneming hebt of meewerkt in de zaak van uw partner.
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WIE HEEFT ER RECHT OP?

Ouders die allebei werken en kinderopvang afnemen komen in
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Alleenstaande ouders die
werken kunnen ook in aanmerking komen. Werkt u niet? Soms
heeft u dan toch recht op kinderopvangtoeslag. Lees er meer over
op de website van de Belastingdienst.

en veilig is. Goedgekeurde opvang staat geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en heeft een LRK-nummer.
Zonder dit nummer kunt u geen toeslag aanvragen.

U volgt een opleiding
De opleiding moet erkend zijn, zoals een reguliere middelbare
school, mbo, hbo of universiteit. Ook volwassenonderwijs aan
het ROC of het Vavo is erkend. Doet u een particuliere
opleiding? Let dan goed op dat de opleiding erkend is door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bij
DUO kunt u dit checken (mbo, hbo en wo).
U volgt een traject naar werk
Als u aan een programma deelneemt om aan werk te komen,
dan volgt u een traject naar werk. Vaak gaat dat via het UWV of
uw ex-werkgever. Een voorbeeld van zo’n traject naar werk is
een re-integratietraject.
WIE IS VERANTWOORDELIJK?
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WANNEER GEEFT U EEN WIJZIGING DOOR?

Verandert er iets in uw situatie?
• Gaat u meer of minder verdienen?
• Gaat uw kind meer of minder naar de opvang?
• Stopt de opvang?
• Gaat uw kind naar een andere locatie?
• Verandert de uurprijs van de kinderopvang?
Geef dat dan door aan de Belastingdienst. Want vaak verandert
het bedrag van de kinderopvangtoeslag dan ook. Als u een
verandering niet op tijd doorgeeft aan de Belastingdienst krijgt
u teveel of te weinig toeslag. Als u teveel krijgt dan moet u dat
later terugbetalen. En misschien moet u daarover ook nog
rente betalen.
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Let op: krijgt u hulp, geef dan nooit uw DigiD aan iemand
anders. Anderen kunnen daar misbruik van maken. Maar omdat
het uw DigiD is blijft u als ouder verantwoordelijk en zal de
Belastingdienst toch bij u aankloppen.
DigiD
Met een DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en
in de zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een
wachtwoord die u allebei zelf kiest. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aanvragen. Geef nooit uw
DigiD aan iemand anders en kijk altijd mee als u samen iets
invult!

BINNEN 4 WEKEN!

U moet altijd alle veranderingen (de Belastingdienst noemt dit
‘wijzigingen’) doorgeven aan de Belastingdienst. Op de website
MijnToeslagen kunt u inloggen om een wijziging door te geven.
Geef wijzigingen in uw situatie altijd binnen 4 weken aan de
Belastingdienst door. U en uw toeslagpartner kunnen allebei de
wijzigingen doorgeven.
Wijzigingen die u doorgeeft aan uw gemeente krijgt de
Belastingdienst vanzelf. Alle andere wijzigingen moet u wel zelf
doorgeven. Lees meer bij ‘Welke wijzigingen moet ik doorgeven?’
op de site van de Belastingdienst.
Heeft de verandering al plaats gevonden? Dan kunt u dat nog

kinderopvangtoeslag • uitleg & checklist
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Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de toeslag die ze
ontvangen. Het is daarom heel belangrijk dat u de juiste gegevens
invult bij de aanvraag. Want op basis daarvan wordt bepaald wat
het bedrag is dat u iedere maand als toeslag op uw rekening
gestort krijgt. Als dit niet klopt, moet u mogelijk toeslag
terugbetalen.

U kunt hulp krijgen bij het aanvragen of wijzigen van de toeslag.
Sociaal raadslieden kunnen u hier eventueel bij helpen. Dit zijn
sociaal-juridische dienstverleners die in vele gemeenten gratis
advies geven. Zij kunnen u helpen bij het schrijven van brieven en
bezwaarschriften. Of met u samen in gesprek gaan bij de
gemeente of het UWV.

steeds invullen. Doe dit wel altijd binnen 3 maanden. En vul de
datum in dat de verandering is ingegaan (deze kan dus in het
verleden liggen).
WANNEER MOET U DE KINDEROPVANGTOESLAG ZELF STOPZETTEN?

1. Uw kinderen gaan niet meer naar de kinderopvang.
2. U werkt niet meer.
3. U stopt met een traject naar werk, opleiding of
inburgeringscursus.
4. U of uw toeslagpartner wordt gedetineerd.
Stopt u met werken maar gaat uw kind nog wel naar de opvang?
Vanaf de eerste dag dat u gestopt bent met werken heeft u nog 3
maanden recht op kinderopvangtoeslag. Wel mag u nog tot het
einde van het jaar de opvanguren opmaken die u over hebt. Dit
heet ‘bufferen’. Ook voor situatie 3 geldt dat u kunt ‘bufferen’. Op
de site van de Belastingdienst leest u hoe dat werkt.
8

Checklist gegevens
WAT HEEFT U NODIG OM KINDEROPVANGTOESLAG AAN TE VRAGEN BIJ DE
BELASTINGDIENST?

1 . Contract met de kinderopvang
2 . Loonstrook/jaarinkomen van uzelf en uw partner
3 . BSN nummers van u, uw partner en uw kind
4
 . LRK nummer van de kinderopvang
WAT MOET IN HET CONTRACT MET DE KINDEROPVANG STAAN?

In de Regeling Wet kinderopvang (artikel 11, lid 2f) staat wat in een
contract voor kinderopvang moet staan.
Let op, er zijn gegevens die in uw contract moeten staan die
voor de Belastingdienst en voor u belangrijk zijn. Maar uw
contract moet ook een goed contract zijn volgens de wettelijke
eisen die voor contracten gelden.

1. Naam en adres van de kinderopvang
2. LRK nummer van de locatie waar het kind wordt opgevangen
3. Opvangsoort (kinderdagopvang, gastouderopvang, bso)
4. Naam, geboortedatum en adres van het kind
5. Naam, adres van de (beide) ouder(s)
6. S
 tartdatum en einddatum van de opvang (duur van de
overeenkomst)
7. Aantal opvanguren per kind per jaar
8. Aantal dagdelen opvang per week
9. Prijs per uur
10. Prijs per maand en per jaar
11. Handtekening en datum
Aanvullingen gastouderopvang >
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Checklist

In het contract moet staan:
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WAT MOET IN DE CONTRACTEN VOOR GASTOUDEROPVANG STAAN?

In de gastouderopvang zijn er altijd drie betrokken partijen: de
gastouder, het gastouderbureau en de ouders. U betaalt
opvangkosten en bemiddelingskosten (soms ook ‘bureaukosten’
genoemd) aan het gastouderbureau. Het gastouderbureau betaalt
vervolgens de gastouder. Als ouder tekent u daarom twee
contracten: één contract tussen u en de gastouder en één
contract tussen u en het gastouderbureau.
In het contract tussen u en de gastouder moet staan:
Punt 1 t/m 11 van de checklist op de vorige pagina.
(Het LRK-nummer is hierin het nummer van de opvanglocatie.)
In het contract tussen u en het gastouderbureau moet staan:

12. De bemiddelingskosten van het gastouderbureau

HOE ZIT KINDEROPVANGTOESLAG IN ELKAAR?

Het maximaal aantal uur waarover kinderopvangtoeslag kan
worden aangevraagd is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
• Voor een kinderdagverblijf (0-4 jaar) geldt de norm van 140%
over de uren van de ouder die het minste aantal uren per
week werkt.
Bijvoorbeeld: Ouder A werkt 40 uur en Ouder B werkt 32 uur.
De berekening gaat dus over de uren van ouder B: 32 x 140 %
= 44,8 uur per week.

• Voor een bso geldt de norm van 70% over de uren van de ouder
die het minste aantal uren per week werkt.
Bijvoorbeeld: Ouder A werkt 36 uur en Ouder B werkt 20 uur.
De berekening gaat dus over de uren van ouder B: 20 x 70% =
14,0 uur per week.

Geef altijd de werkelijke uren die u bij de opvang afneemt door
aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor in uw contract en op
uw factuur.
MAXIMALE URENAANTAL

Een werkende ouder kan voor maximaal 230 uur per kind per
maand kinderopvangtoeslag krijgen, maar nooit meer dan het
berekende aantal uur op basis van de gewerkte uren.
U komt pas in aanmerking voor 230 uur als u beide 38 uur of
meer werkt! Ook als u beide studeert, of als u alleenstaand
bent en studeert, of als u alleenstaand bent en 38 uur werkt,
of als u beide een traject volgt naar werk of beide een inburgeringscursus doet.
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Cehcklist
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 unt 1 t/m 11 van de checklist op de vorige pagina.
P
(De gegevens van de gastouder en van het gastouderbureau
moeten erin staan. Ook worden beide LRK-nummers genoemd:
die van de opvanglocatie en die van het gastouderbureau.)

De berekening

MAXIMALE UURTARIEF

Er is een maximale uurprijs waarover u van de Belastingdienst
een vergoeding (kinderopvangtoeslag) kunt krijgen. Dit heet het
‘maximum uurtarief’ en wordt ieder jaar bepaald door de
overheid.
Als het uurtarief van uw kinderopvangorganisatie hoger is dan het
maximum uurtarief, dan betaalt u het bedrag dat boven dit
maximum uurtarief zit helemaal zelf. Is het uurtarief van uw
kinderopvang lager, dan wordt de toeslag op die prijs berekend.
Het maximum uurtarief wordt elk jaar vastgesteld door de
overheid. De tarieven van de afgelopen drie jaren waren:

12

2018
2019
2020

DAGOPVANG
7,45
8,02
8,17

BSO
6,95
6,89
7,02

GASTOUDEROPVANG
5,91
6,15
6,27

Dit zijn de kosten van kinderopvang die ouders zelf betalen. Deze
kosten zijn afhankelijk van uw inkomen en de uurprijs van uw
kinderopvang.

• Kijk hier voor de kinderopvangtoeslag inkomenstabel van 2019.
• Kijk hier voor de kinderopvangtoeslag inkomenstabel van 2020.
De laagste inkomensgroep (gezamenlijk toetsingsinkomen
€ 19.890,- en lager) krijgt 96,0% tegemoetkoming voor het eerste
en het tweede kind.
De hoogste inkomensgroep (gezamenlijk toetsingsinkomen
€ 194.136,- en hoger) krijgt 33,3% tegemoetkoming voor het eerste
kind en 67,6% voor het tweede kind.
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TOESLAGPARTNER

Dit is iemand die meetelt voor toeslagen, meestal de persoon met
wie u bent getrouwd of samenwoont. Zijn of haar inkomsten
hebben invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag die u
ontvangt. U kunt op de site van de Belastingdienst lezen en
controleren of u een toeslagpartner hebt.

HOE WORDT DE EIGEN BIJDRAGE BEREKEND?

Het deel dat u zelf moet betalen (de verplichte eigen bijdrage of
ouderbijdrage) hangt af van de volgende zaken:
1. h
 et inkomen van beide ouders (toeslagpartners) gezamenlijk
(zie inkomenstabel hiernaast);
2. het uurtarief wat uw kinderopvangorganisatie gebruikt (dit kan
hoger uitvallen dan het uurtarief dat de Belastingdienst voor
toeslagen vergoedt);
3. het aantal kinderen waarvoor u kinderopvangtoeslag aanvraagt.
De hoogte van de toeslag voor een 1e kind is anders dan voor
een 2e of meer kinderen.

kinderopvangtoeslag • uitleg & checklist
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EIGEN BIJDRAGE (OUDERBIJDRAGE)

WAT IS DE INKOMENSTABEL?

De overheid betaalt een deel van de kosten van kinderopvang. De
hoogte van deze bijdrage (de kinderopvangtoeslag) hangt af van
uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger het bedrag. De
percentages per inkomensgroep staan in de inkomenstabel.

Valkuilen en veelgemaakte fouten
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LET OP! Valkuilen en
veelgemaakte fouten

Let
op!
WAT ZIJN DE GROOTSE VALKUILEN EN VEELGEMAAKTE FOUTEN?

Als uw kinderopvang een hogere prijs per uur rekent dan het
maximumuurtarief, dan krijgt u voor de kosten boven het
maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Let op dat u de
uurprijs van uw opvang doorgeeft en niet het maximumuurtarief
van de Belastingdienst.

| Voorkom een terugvordering

Als uw kinderopvang een lagere prijs rekent dan het
maximumuurtarief, dan krijgt u over dat lagere uurtarief
kinderopvangtoeslag. Let op dat u de uurprijs doorgeeft van uw
kinderopvang en niet het maximumuurtarief van de
Belastingdienst. Een onjuist hoger tarief geeft een onterecht
hogere toeslag, waar u geen recht op heeft. Hierdoor krijgt u later
terugvordering en moet u kinderopvangtoeslag terugbetalen.
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Ouders betalen de kosten voor gastouderopvang soms direct aan
een gastouder. Dit is volgens de wet verboden. U hebt dan geen
recht op kinderopvangtoeslag. De kosten voor gastouderopvang
moet u altijd aan het gastouderbureau betalen. Het
gastouderbureau betaalt vervolgens uw gastouder.

| Geld van de gemeente

Krijgt u (of uw kinderopvangorganisatie) geld van de gemeente
voor het betalen van (een deel van) de opvang van uw kind?
Bijvoorbeeld omdat uw kind recht heeft op voor- en
vroegschoolse educatie (VVE) of op een andere subsidie van de
gemeente? Dan kunt u voor de uren die de gemeente betaalt geen
kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook voor het deel van het
uurtarief dat niet door de gemeente wordt betaald mag u geen
kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is uw eigen bijdrage.
Voorbeeld: Als uw kind 16 uur per week naar de kinderopvang
gaat en de gemeente betaalt 6 uur daarvan (bijvoorbeeld
omdat dit onder de VVE valt), dan kunt u voor 10 uur kinderopvangtoeslag aanvragen (als u aan de voorwaarden voldoet,
zie pagina 4 en 5).

| Kinderopvangtoeslag stopt niet vanzelf

Als uw kind niet meer naar de dagopvang of de bso gaat, dan
moet u het contract met de kinderopvang zelf minimaal een
maand van tevoren opzeggen. Er zijn ook momenten dat het
contract met de kinderopvang vanzelf stopt. Bijvoorbeeld als uw
kind 4 jaar wordt en naar school gaat: de 4e verjaardag wordt vaak
gebruikt als einddatum van het contract. Maar let erop dat de
kinderopvangtoeslag niet automatisch stopt! Deze moet u zelf
stopzetten. Of een wijziging doorgeven dat het kind naar een

kinderopvangtoeslag • uitleg & checklist
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| Let op de uurtarieven

| Betaalt u de gastouder of het gastouderbureau?

andere opvang gaat, bijvoorbeeld een bso. Dit kunt u doen via de
website MijnToeslagen. Als dit niet lukt, bel dan de Belasting
telefoon. Zij kunnen u helpen of het voor u stopzetten of wijzigen.

| Verhuizen door samenwonen of scheiden

Als u gaat samenwonen, scheiden, bij familie of bij iemand
anders gaat wonen moet u goed kijken óf u nog recht heeft op
kinderopvangtoeslag. En ook hoeveel toeslag u nog kunt
aanvragen. Want het kan zijn dat u hierdoor opeens wel een
toeslagpartner heeft, of dat uw toeslagpartner hierdoor iemand
anders wordt, of dat u geen toeslagpartner meer heeft. Dit kan
allemaal effect hebben op de hoogte van uw
kinderopvangtoeslag.

| Toeslag niet op uw eigen rekening
16

Let
op!
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NADEEL

Er is ook een nadeel. Als later
blijkt dat de Belastingdienst
meer kinderopvangtoeslag
aan de kinderopvang
organisatie heeft betaald dan
waar u recht op had, dan
moet u toeslag terugbetalen.
Ook als die toeslag
rechtstreeks op de rekening
van de kinderopvang
organisatie is gestort. Dit is
ook het geval wanneer uw
kinderopvangorganisatie
failliet gaat en geen opvang
meer kan bieden, maar ook
uw geld niet terug kan
storten. U moet ook in dit
geval de toeslag zelf
terugbetalen. Door de kinder
opvangtoeslag op uw eigen
rekening te laten storten
houdt u zelf controle over
wat er binnenkomt en wat
u betaalt.

| Met terugwerkende kracht

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht
worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht
op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan
voorafgaand.

kinderopvangtoeslag • uitleg & checklist
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Als de kinderopvangtoeslag niet op uw rekening maar op de
rekening van de kinderopvang wordt gestort, let dan hierop. Geef
alleen toestemming hiervoor als u door de
kinderopvangorganisatie precies wordt geïnformeerd voor welke
uren en dagen zij kinderopvangtoeslag voor uw kind ontvangen.
Vraag de organisatie dit te bevestigen met een e-mail of een brief.

VOORDEEL

Het voordeel van het
rechtstreeks laten storten bij
de kinderopvangorganisatie
is dat u zeker weet dat de
toeslag aan de kinderopvang
organisatie wordt betaald. En
u hoeft er zelf niets voor te
doen. Bedenk wel dat u altijd
zelf verantwoordelijk bent
voor de juiste aanvraag van
kinderopvangtoeslag. Ook
moet u zelf veranderingen
doorgeven aan de
Belastingdienst. Wel kunt u
de kinderopvangorganisatie
vragen om u daarbij te
helpen.

Meer regels

Meer regels

WELKE REGELS ZIJN ER NOG MEER?
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Toeslagpartner en vermogen
Heeft u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die
persoon uw toeslagpartner. Het inkomen van uw toeslagpartner
telt mee bij de berekening van uw toeslag. Maar ook iemand
anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner
zijn. Voor kinderopvangtoeslag is er geen maximaal vermogen,
voor de andere toeslagen (zoals huurtoeslag) wel.
Nationaliteit
Als u in Nederland woont, kunt u toeslag krijgen als u de
Nederlandse nationaliteit heeft, of de nationaliteit van een
EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland, of een
geldige verblijfsvergunning.
Voor uw toeslagpartner
geldt dit ook.
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Scheiden
Als u gaat scheiden dan kan het zijn dat u niet meer wilt dat uw
(ex-)partner meetelt voor uw toeslag. U bent geen toeslagpartners
meer vanaf de 1e dag van de maand nadat u deze 3 dingen hebt
geregeld.:
• Geef uw adreswijziging door aan de gemeente. Als uw ex-partner
verhuist dan moet hij/zij die adreswijziging doorgeven.
• Vraag via uw advocaat een echtscheiding of scheiding van tafel
en bed aan bij de rechtbank.
• Geef daarna via MijnToeslagen de officiële aanvraagdatum van
de scheiding door.
Tijdens of na een scheiding kan bijvoorbeeld voor co-ouderschap
worden gekozen; daarvoor gelden andere regels. U moet ten
eerste per brief doorgeven aan de Belastingdienst dat u
co-ouders bent. In de brief moet ook staan op welke dagen van de
week het kind bij u is, en op welke dagen bij uw ex.
U bent co-ouder als uw kind ten minste 3 hele dagen per week bij
u woont en ten minste 3 hele dagen per week bij uw ex. Of als uw
kind om en om 1 week bij u en 1 week bij uw ex woont. U kunt
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Buitenland
•W
 oont u met uw kind in het buitenland? Dan kunt u alleen
kinderopvangtoeslag krijgen als u in een EU-land, Liechtenstein,
Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont. Uw kind moet in één
van deze landen naar een geregistreerde opvang gaan, of naar
een kinderopvang in Nederland. Verder moet u aan dezelfde
voorwaarden voldoen als wanneer u in Nederland zou wonen.
•W
 oont u in Nederland, maar woont uw partner in het buitenland?
Dan kunt u misschien toch kinderopvangtoeslag krijgen. Uw

partner moet dan wel in een ander EU-land, Liechtenstein,
Noorwegen, IJsland of Zwitserland wonen. En jullie moeten aan
dezelfde voorwaarden voldoen als wanneer uw partner in
Nederland zou wonen.
• Woont u in Nederland en werkt u in een EU-land, Noorwegen,
IJsland, Liechtenstein of Zwitserland? Dan gelden voor u en uw
toeslagpartner dezelfde voorwaarden als voor personen die in
Nederland werken. Er is echter één verschil. Gaat uw kind naar
een buitenlandse kinderopvang? Dan moet het kindercentrum,
het gastouderbureau of de gastouder zijn opgenomen in het
register buitenlandse kinderopvang. Lees meer hierover bij
Registratie buitenlandse kinderopvang op de site van de
Belastingdienst.

kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die u zelf betaalt
en uw ex kan ook voor de opvanguren die hij/zij betaalt toeslag
krijgen. Samen voor ten hoogste 230 uur per kind per maand.
Ziekte en verlof
Bent u ziek? Of heeft u zwangerschapsverlof of (betaald of
onbetaald) ouderschapsverlof? Maar heeft u nog steeds een
geldend arbeidscontract? En verandert het aantal uren dat u
afneemt van de kinderopvang niet? Dan heeft dat geen
gevolgen voor het aantal opvanguren waarvoor u toeslag
kunt krijgen.
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niet meteen stop te zetten. Geef wel zo snel mogelijk door dat u
niet meer werkt.
Na ontslag
In geval van ontslag heeft u ook nog drie maanden recht op
kinderopvangtoeslag, volgens de uren van uw oude werkcontract.
Daarna vervalt het recht op toeslag. Als ZZP-er moet u uw
gewerkte uren kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door het bijhouden
van een urenadministratie.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)
Heeft u kinderopvang nodig om sociale of medische redenen
(bijvoorbeeld omdat een van de ouders door een handicap of
ziekte niet in staat is zelf voor het (de) kind(eren) te zorgen) maar
krijgt u geen kinderopvangtoeslag, omdat u niet aan de voor
waarden voldoet? Voor deze situaties hebben gemeenten een
speciaal budget om bij te dragen aan de kosten voor
kinderopvang. Voor meer informatie en de voorwaarden voor deze
bijdrage kunt u bij uw gemeente terecht.
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Langdurig ziek
Gezinnen waarin een ouder langdurige zorg of verpleging nodig
heeft, hebben nu geen recht op kinderopvangtoeslag.
De regering is van plan om het recht op kinderopvangtoeslag
vanaf 1 januari 2021 uit te breiden voor huishoudens waarin de
ene partner werkt en de andere partner onder de Wet langdurige
zorg (Wlz) valt. Dan kunnen ook gezinnen waarin een van de
ouders een Wlz-indicatie heeft, werk en zorg voor de kinderen
beter combineren.
Werkeloosheid
Werkt u niet meer en gaat uw kind nog wel naar de opvang? Vanaf
de eerste dag dat u gestopt bent met werken heeft u nog drie
maanden recht op kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus
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Hulp krijgen
BELLEN NAAR DE BELASTINGTELEFOON

Hulp krijgen

U kunt contact opnemen met de Belastingtelefoon voor algemene
vragen. Het nummer is: 0800 - 0543 (gratis). Krijgt u niet meteen
een duidelijk antwoord, vraag dan door naar een medewerker die
meer weet over kinderopvangtoeslag.
De Belastingdienst onderzoekt op dit moment of ouders met meer
persoonlijk contact beter geholpen kunnen worden. Een
medewerker heeft dan inzicht in uw persoonlijke situatie en kan u
daarover adviseren. Dit heet ´casemanagement´. Schrijf u in voor
onze nieuwsbrief, dan krijgt u bericht of en wanneer dit wordt
ingevoerd.
SOCIAAL RAADSLIEDEN EN/OF DE GEMEENTE
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bereikbaar op telefoonnummer 030-2317914 of mail naar
boink@boink.info. U kunt contact met ons opnemen voor
inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld over uw kinderopvangsituatie of
problemen waar u als ouder(commissielid) tegen aan loopt. Wij
adviseren ook over kinderopvangtoeslag.
SECRETARIAAT VAN UW KINDEROPVANGORGANISATIE

De medewerkers van het secretariaat of de afdeling planning van
uw kinderopvangorganisatie zijn vaak goed op de hoogte van hoe
kinderopvangtoeslag werkt. Ook kunnen zij bevestigen wat uw
meest recente opvanggegevens zijn. Soms zijn zij ‘toeslagen
dienstverlener’ waardoor zij via een directe lijn informatie krijgen
van de Belastingdienst over veranderingen in de regels of de
uitvoering. Soms kunnen zij u ook begeleiden bij het aanvragen en
wijzigen van kinderopvangtoeslag.

Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die in
vele gemeenten gratis advies geven. Zij kunnen:
U de weg wijzen in wet- en regelgeving.
U helpen bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften.
Bijvoorbeeld bij (gemeentelijke en regionale)
belastingaanslagen.
U informatie of advies geven over sociaal-juridische
onderwerpen zoals wonen, werken, onderwijs en inkomen.
Voor u bemiddelen bij problemen met (overheids)instanties.
U doorverwijzen naar een organisatie die u verder kan helpen.
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Hulp krijgen







Helaas zijn niet in elke regio sociaal raadslieden actief. Als er geen
sociaal raadsman of -vrouw in uw gemeente is, kijk op de site van
Sociaal Werk Nederland voor een overzicht van alle sociaal
raadslieden en voor meer informatie.
SPREEKUUR VAN BOINK

BOinK houdt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
9.00 – 12.00 uur een (gratis) telefonisch spreekuur. We zijn
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Hnadige links
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Handige links

Het laatste nieuws

BOinK.info
Hier vindt u meer informatie voor ouders over
kinderopvangtoeslag en wat u kunt doen.

EEN APP VOOR UW MOBIELE TELEFOON

Belastingdienst Toeslagen
Hier kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen en wijzigen,
informatie over regels en uitzonderingen.
Regelhulp.nl
Deze website helpt u op weg bij het regelen van hulp, zorg of
ondersteuning, zoals kinderopvangtoeslag. Regelhulp.nl is een
website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Rijksoverheid.nl
Hier staan veel vragen en antwoorden en het laatste nieuws over
kinderopvangtoeslag.

GEGEVENSLEVERING DOOR KINDEROPVANGORGANISATIES

De meeste grote kinderopvangorganisaties sturen ieder jaar of
zelfs iedere maand gegevens naar de Belastingdienst over hoeveel
kinderen op de opvang zitten en voor hoeveel uur. Dit heet
gegevenslevering. In de toekomst wordt dit verplicht. De bedoeling
is dat alle kinderopvangorganisaties hiermee in 2020 starten. Met
deze gegevens controleert de Belastingdienst of het aantal uur
dat u heeft doorgegeven klopt en kunnen zij u sneller laten weten
dat u een wijziging moet doorgeven. Zo voorkomt u dat u (te) lang
een te hoog of te laag bedrag ontvangt en dat u moet
terugbetalen.
KINDEROPVANGTOESLAGAFFAIRE

In 2019 zijn er veel problemen bekend geworden die te maken
hebben met kinderopvangtoeslag. De regering doet nu onderzoek
naar hoe dit moet worden aangepakt. Lees er hier meer over op
de website van Rijksoverheid. Het rapport van de
onderzoekscommissie Donner kunt u hier lezen.
Heeft u in het verleden ook problemen gehad met KOT? Kijk dan
op onze website voor meer informatie.
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Het laatste nieuws

Sociaal Werk Nederland
Kijk hier wie de sociaal raadslieden in uw gemeente zijn. Zij
kunnen u helpen bij schulden en het inschakelen van hulp.

De Belastingdienst maakt een app waarmee u
kinderopvangtoeslag via uw telefoon (smartphone) kunt wijzigen.
Kinderopvangtoeslag aanvragen kan niet via de app. BOinK helpt
mee met het ontwikkelen van deze app. De app wordt in 2020
uitgebracht. Schrijf u in voor de BOinK nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven.

Begeippenlijst

Begrippenlijst
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1. Kinderopvangtoeslag (KOT)
Een vergoeding in de kosten
van kinderopvang. Als u gebruik
maakt van kinderopvang kunt u
bij de Belastingdienst kinder
opvangtoeslag aanvragen. Met
de toeslag die u ontvangt kunt
u een deel van de rekening van
de kinderopvangorganisatie
betalen.

2. Eigen bijdrage (ouder
bijdrage)
De kosten van kinderopvang
die ouders zelf betalen. Deze
kosten zijn afhankelijk van het
inkomen en de hoogte van het
uurtarief van de gekozen
kinderopvang. Iedereen
betaalt een deel van de
kinderopvang zelf, anders
heeft u geen recht op
kinderopvangtoeslag.
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4. Vermogen
Uw totale financiële bezit met
onder andere spaargeld,
aandelen, een tweede woning,
schulden: zoals een lening bij
de bank of een webwinkel.
Meer over vermogen leest u op
de site van de Belastingdienst.
5. Toetsingsinkomen
Een inschatting van uw
inkomen en het inkomen van
uw eventuele toeslagpartner of
medebewoner. Meer over
toetsingsinkomen leest u op de
site van de Belastingdienst.
6. Bufferen
Als u geen werk meer heeft dan
heeft u nog 3 maanden recht

7. Beschikking
Een besluit van de Belasting
dienst over de specifieke
situatie van een persoon. Over
dit besluit ontvangt u een brief.
Dit besluit wordt een
beschikking genoemd.
8. Terugvordering
Een terugvordering is een
besluit van de Belastingdienst
dat u geld moet terugbetalen.
Deze krijgt u als u teveel
toeslag heeft gekregen.
9. Verantwoordelijkheid
Ouders zijn zelf verantwoor
delijk voor de aanvraag van
kinderopvangtoeslag. Dat
betekent dat u zelf verant
woordelijk bent dat de juiste
gegevens worden gebruikt.
Ook wanneer iemand anders
de kinderopvangtoeslag voor
u aanvraagt. Dit staat in de
Wet kinderopvang.

10. Maximum uurtarief
De maximale kosten per uur
waarover kinderopvangtoeslag
wordt gegeven. Is het uurtarief
van uw kinderopvang
organisatie hoger, dan betaalt
u het bedrag dat boven deze
maximaal door de Belasting
dienst te vergoeden uurprijs zit
helemaal zelf. Is het uurtarief
van uw kinderopvang lager, dan
wordt de toeslag op die prijs
berekend.
Maximale uurtarieven voor
kinderopvangtoeslag 2020:
• Dagopvang (kinderdagverblijf
en peuteropvang)
€ 8,17
• Buitenschoolse opvang € 7,02
• Gastouderopvang
€ 6,27
11. Buitenschoolse opvang
(bso) (o.a. nso)
Kinderopvang buiten schooltijd
(voor- en naschoolse opvang).
Voor kinderen die op de basis
school zitten (4 tot ongeveer 12
jaar, tot het kind naar de
middelbare school gaat.)
12. D
 agopvang (kinderdagver
blijf (kdv), kinderdagop
vang, crèche)
Opvang gedurende de dag.
Voor kinderen van 0 jaar tot het
kind naar de basisschool gaat.
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27

Begrippenlijst

U moet wel aan bepaalde
regels voldoen om in
aanmerking te komen voor
kinderopvangtoeslag. Hoeveel
kinderopvangtoeslag u
ontvangt hangt onder andere
af van uw inkomen en hoeveel
u per uur voor de kinderopvang
betaalt.

3. Toeslagpartner
Dit is iemand die meetelt voor
toeslagen, meestal de persoon
met wie u bent getrouwd of
samenwoont. Zijn of haar
inkomsten hebben invloed op
de hoogte van de
kinderopvangtoeslag die u
ontvangt. U kunt op de site van
de Belastingdienst lezen en
controleren of u een
toeslagpartner hebt.

op kinderopvangtoeslag. Na
deze 3 maanden kunnen de
niet opgemaakte uren worden
ingezet tot het einde van het
jaar. Op de site van de
Belastingdienst leest u hoe
dat werkt.

13. Tussenschoolse opvang (tso)
Overblijven op school tijdens
de lunch(pauze). Voor tso kan
geen kinderopvangtoeslag
worden aangevraagd.
14. Voorschoolse opvang (vso)
Kinderopvang ’s ochtends vroeg
tot de tijd dat de basisschool
start. Voorschoolse opvang
hoort ook bij buitenschoolse
opvang (bso).
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15. N
 aschoolse opvang (nso)
(= bso)
Opvang voor kinderen na
schooltijd. Dit wordt ook
buitenschoolse opvang
genoemd (bso).

Voorschoolse educatie is voor
peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij
krijgen dit op de peuterspeel
zaal of bij de kinderopvang.
Vroegschoolse educatie is voor
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17. Peuteropvang/
peuterspeelzaal
Opvang voor peuters (2 jaar tot
4 jaar). Bij een peuterspeelzaal
worden vaak specifieke
activiteiten met de kinderen
gedaan gericht op de
ontwikkeling van de peuters.
18. Gastouderopvang
Een vorm van kinderopvang bij
een gastouder thuis. Of in het
huis van de kinderen. Voor
kinderen van 0 tot ongeveer
12 jaar.
19. Gastouder
Persoon die kinderen in zijn/
haar eigen huis opvangt. Soms
komt een gastouder naar het
huis van kinderen. Een
gastouder kan kinderen in de
leeftijd van 0 tot ongeveer
12 jaar opvangen.
20. Gastouderbureau
Deze organisatie regelt de
ontmoeting tussen gastouder
en vraagouder, de contracten
en de betalingen.

21. Kassiersfunctie
In de gastouderopvang betaalt
u als ouder de kosten voor de
opvang aan het gastouder
bureau. Het gastouderbureau
betaalt daarna de gastouder.
22. DigiD
DigiD staat voor Digitale
Identiteit. Met een DigiD kunt u
inloggen op websites van de
overheid en in de zorg. Uw
DigiD bestaat uit een gebrui
kersnaam en een wachtwoord
die u allebei zelf kiest. Met uw
DigiD kunt u bijvoorbeeld
belastingaangifte doen en
toeslagen aanvragen. Het bevat
gevoelige privé informatie, geef
daarom nooit uw inloggegevens
aan iemand anders.
23. LRK (nummer) - Landelijk
Register Kinderopvang
Een lijst (register) waarop alle
kinderopvanglocaties staan.
Elke kinderopvanglocatie heeft
een eigen nummer: het
LRK-nummer. Dit nummer staat
vermeld op uw contract en
factuur. Ook kunt u het
nummer opzoeken op de
website van het LRK. Op deze
website staan ook de inspectie
rapporten van de GGD.

24. B
 SN - Burger Service
Nummer
Dit is uw persoonlijke nummer
dat u van de overheid heeft
gekregen. Het nummer vindt u
bijvoorbeeld op uw ID-kaart,
paspoort of rijbewijs. Dit
nummer is belangrijk, verstuur
dit niet zomaar aan anderen via
e-mail of Whatsapp.
25. Kindercentrum
Er zijn verschillende beteke
nissen van kindercentrum. Vaak
wordt een kinderopvanglocatie
bedoeld waar meerdere
soorten opvang worden
geboden. Bijvoorbeeld een
kinderdagverblijf (crèche) en/of
de bso (buitenschoolse
opvang).
Belangrijk voor de kinder
opvangtoeslag is dat u het
juiste nummer uit het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK)
gebruikt. Verschillende soorten
opvang hebben altijd een
verschillend LRK-nummer. De
verschillende vestigingen van
één organisatie hebben ook
allemaal een eigen
LRK-nummer.
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16. Voor- en vroegschoolse
educatie (VVE)
Het doel is om peuters met een
mogelijke (taal)achterstand
beter voor te bereiden op de
basisschool en er voor te
zorgen dat kleuters zonder
achterstand naar groep 3
kunnen.

kinderen uit groep 1 en 2 van
de basisschool. De basisschool
is verantwoordelijk voor de
vroegschoolse educatie.

