Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen.
Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Lees hoe het werkt en wat de
voorwaarden per jaar zijn.
Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:









U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contractafgesloten.
U betaalt de kosten voor kinderopvang.
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?
Dit hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind
voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief.
Wij berekenen uw kinderopvangtoeslag over het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de
soort opvang.
Opvanginstelling

Soort opvang

Maximum uurtarief

Kindercentrum

Dagopvang

€8,02

Kindercentrum

Buitenschoolse opvang (BSO)

€6,89

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen
kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief
kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden
De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief
kinderopvangtoeslag.
 Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,25 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt
berekend over € 6,89. Over de resterende € 0,36 krijgt u geen toeslag.


Meer kinderen naar de opvang
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste opvanguren de
laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn.
Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de hoogste opvangkosten het 1e kind. Deze kosten staan op
de rekeningen die u van uw kinderopvang krijgt.
Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepalen wij wie het 1e kind is.

Kinderopvangtoeslag aanvragen
Uw kinderopvangtoeslag voor 2019 vraagt u aan met Mijn toeslagen. U moet de toeslag aanvragen binnen 3
maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen,
anders loopt u toeslag mis.
Hoe vraag ik het aan?
Het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kan via Belastingdienst/toeslagen. Hiervoor hebt u een Digi D code
nodig. Download het aanvraagprogramma op www.toeslagen.nl of bel 0800 - 0543 om het aanvraagformulier
aan te vragen. Zorg ervoor dat de aanvraag uiterlijk 8 weken voor de eerste gewenste maandelijkse betaling bij
Belastingdienst/Toeslagen binnen is.
Ons Kinderdagverblijf is geregistreerd onder LRK nummer 588034848 bij het landelijk Register Kinderopvang.
BSO Het Buitenhuis is geregistreerd onder LRK nummer 258187888. BSO de Speeltoppers is geregistreerd
onder LRK nummer 175303769. Deze nummers heeft u nodig voor het aanvragen van u kinderopvangtoeslag.
Hoe kunt u berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt?
U kunt dit berekenen op de website www.belastingdienst.nl
Meer informatie
Wilt u de wetsvoorstellen lezen? Kijk dan op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

