Intentieverklaring
Vrijwillige, stabiele maandelijkse gegevensaanlevering Kinderopvangtoeslag als onderdeel
van het Verbetertraject Toeslagen bij de Belastingdienst
Overwegingen:
- Ruim 80% van de kinderopvangorganisaties in Nederland levert momenteel al maandelijks
gegevens aan Toeslagen;
- Deze gegevensaanlevering gebeurt nog niet altijd op regelmatige basis en op correcte wijze;
- Ouders, houders, Toeslagen en het ministerie van SZW zijn gebaat bij een betrouwbare,
maandelijkse gegevensaanlevering om proactief eerder te kunnen signaleren en ouders meer
zekerheid te bieden over hun voorschot. Dit ter voorkoming van (hoge) terugvorderingen;

-

Het is voor een deel van de houders nog niet mogelijk de gegevens maandelijks aan te
leveren, waardoor goede ondersteuning voor deze organisaties noodzakelijk is;
Partijen hebben hiervoor een intentieverklaring opgesteld met daarin de volgende afspraken;

Afspraken:
1. Het doel van deze intentieverklaring is om de bekendheid van de voordelen rondom de
maandelijkse gegevensaanlevering te vergroten, alsmede houders te stimuleren – indien zij
dit nog niet doen – over te stappen op maandelijkse gegevensaanlevering aan Toeslagen.
Met deze intentieverklaring willen partijen er naar streven dat alle aanbieders van
kinderopvang deelnemen aan de maandelijkse gegevenslevering aan Toeslagen. Daarmee
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ouders grote bedragen kinderopvangtoeslag moeten
terugbetalen. Door de toeslagaffaire heeft het vertrouwen in de kinderopvangtoeslag een
grote deuk opgelopen. Daarom is het van groot belang dat - in afwachting van een mogelijk
nieuw financieringssysteem – houders de gegevens leveren, zodat ouders niet in de
problemen komen;
2. Sectorpartijen spreken de intentie uit om voor de ingangsdatum van mogelijke wetgeving
t.a.v. maandelijkse gegevensaanlevering zoveel mogelijk houders te stimuleren met
vrijwillige, betrouwbare maandelijkse gegevensaanlevering te werken;
3. Sectorpartijen spreken de intentie uit om voor de ingangsdatum van deze wetgeving zoveel
mogelijk houders te stimuleren om vragen over aangeleverde gegevens van Toeslagen zo
volledig mogelijk en tijdig te beantwoorden;
4. Sectorpartijen spannen zich in om zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties mee te laten
doen, en Toeslagen spant zich in om houders met hulp van het Waarborgfonds Kinderopvang
daarbij te begeleiden en te ondersteunen.
5. Houders van kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus spannen zich in voor volledige en
tijdige gegevensaanlevering op maandbasis aan Toeslagen;
6. Houders spannen zich in voor een juiste beantwoording van vragen die ontstaan bij
Toeslagen naar aanleiding van de aangeleverde gegevens;
7. De sectorpartijen spannen zich maximaal in voor grotere bekendheid over de mogelijkheid
tot en voordelen van maandelijkse gegevensaanlevering, en over het belang van de stabiliteit
van die aanlevering;

8. De sectorpartijen en het Waarborgfonds Kinderopvang zorgen voor een
ondersteuningsmogelijkheid voor houders die om technische en/of administratieve redenen
vooralsnog niet over kunnen gaan tot maandelijkse en correcte gegevensaanlevering;

Den Haag, 8 juli 2021,

Felix Rottenberg
Brancheorganisatie Kinderopvang

Loes Ypma
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Gjalt Jellesma
BOinK

Eric van der Burg
Sociaal Werk Nederland

Marjet Winsemius
Voor Werkende Ouders

Martin van Osch
Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Reactie ministerie van SZW en Belastingdienst/Toeslagen
Het ministerie van SZW en Toeslagen werken sinds 2018 samen met de brancheorganisaties en
oudervertegenwoordiging aan het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. Het ministerie van SZW en
Toeslagen waarderen deze intentieverklaring zeer als uitgesproken steun en de grote betrokkenheid
van de opstellers bij de gezamenlijk ingezette weg naar verbeteringen in de kinderopvangtoeslag.
Ook willen SZW en Toeslagen hierbij dank uitspreken voor de scherpe, kritische maar altijd open en
constructieve inbreng in dit verbeterproces en kijken uit naar het vervolgen hiervan. We staan klaar
om kinderopvangorganisaties te blijven ondersteunen bij het maandelijks leveren van opvanggegevens aan Toeslagen waarmee wij vele ouders kunnen helpen met hun kinderopvangtoeslag.
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