
Vraag kinderopvang- 
toeslag aan
Gaat uw kind naar de kinderopvang? Dan kunt

u waarschijnlijk  kinderopvangtoeslag van de 

Belastingdienst krijgen. Als u werkt, kan dat 

bedrag variëren van zo’n 30 tot 96% van de 

kosten van de kinderopvang.

Vraag nu uw kinderopvangtoeslag aan

Kinderopvangtoeslag aanvragen is makkelijk.  
Ga naar www.toeslagen.nl, daar vindt u het  
aanvraag- en wijzigingsprogramma voor de kinder-
opvangtoeslag. Wilt u liever een papieren aanvraag-
formulier invullen? Bel dan de BelastingTelefoon: 
0800 - 0543. 

U hoeft de toeslag maar één keer aan te vragen, 
daarna wordt de toeslag vanzelf ieder jaar verlengd.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Binnen acht weken na uw aanvraag krijgt u bericht. 
Het geld wordt dan vanzelf overgemaakt.

Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, krijgt u van 
ons een voorschot. Dit voorschot is gebaseerd op een 
voorlopige berekening. We gaan uit van het inkomen 
en uw kosten voor kinderopvang zoals u die in uw 
aanvraag hebt doorgegeven. Verandert er iets? Geef 
dit dan direct door.

Na afloop van het jaar weten we hoeveel u hebt 
verdiend. Wij kunnen dan uitrekenen hoeveel 
toeslag u precies had moeten krijgen. Het verschil 
wordt verrekend: hebt u te weinig gekregen, dan 
ontvangt u nog een extra bedrag. Was de toeslag te 
hoog, dan moet u een bedrag terugbetalen. 

Kind naar kinderopvang?
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Meer weten?

Op www.toeslagen.nl kunt u alle informatie over  
de kinderopvangtoeslag en andere toeslagen vinden. 
Daar kunt u ook uitrekenen hoeveel toeslag u kunt 
krijgen.

Met uw vragen over de kinderopvangtoeslag kunt u 
ook bellen met de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.  
Hier kunt u ook een uitgebreide brochure aanvragen. 
We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag 
van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot  
17.00 uur.
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Leuker kunnen we ’t niet maken. Wel makkelijker.



Betaalbare kinder-
opvang

Gaat uw kind naar  
de kinderopvang? Dan 
kunnen de kosten hoog 
oplopen. Maar wist u  
dat u een tegemoetkoming 
in die kosten kunt krijgen?  
U kunt namelijk een 
toeslag van de Belasting-
dienst krijgen: de kinder-
opvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag 
aanvragen is altijd de 
moeite waard. De hoogte 
van de toeslag hangt  
af van uw (gezamenlijke) 
inkomen. Hoe lager uw 
inkomen, hoe hoger de 
toeslag. Werkt u? Dan 
kunt u sowieso rekenen op 
een toeslag van 30% van 
de kosten die u maakt 
voor de kinderopvang. 
Afhankelijk van uw 
inkomen, kan dit oplopen 
tot zo’n 96%. Hebt u meer 
kinderen die naar de 
kinderopvang gaan? Dan 
krijgt u voor elk kind een 
toeslag.

Kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Wilt u snel weten of u kinderopvangtoeslag kunt 
krijgen? Ga uit van de volgende voorwaarden:

Uw kind
Voor de kinderopvangtoeslag moet uw kind op uw 
adres wonen en ingeschreven staan. Ook moet u 
kinderbijslag voor uw kind ontvangen of per  
kwartaal minimaal € 408 uitgeven aan levens-
onderhoud van uw kind.

Adoptie- of pleegkind?
Ook voor een inwonend adoptie- of pleegkind kunt u 
kinderopvangtoeslag krijgen. Uw kind moet wel op 
uw adres staan ingeschreven. Voor uw pleegkind 
moet u een pleegouderbijdrage krijgen. 

De opvang
Het gaat om opvang totdat uw kind naar het voort-
gezet onderwijs gaat. U of uw partner betaalt de 
kosten voor de kinderopvang. U mag zelf bepalen 
naar welke kinderopvang uw kind gaat. Het kan een 
kindercentrum of gastouderopvang zijn. De peuter-
speelzaal valt hier niet onder, de buitenschoolse 
opvang wel. De gastouder moet aangesloten zijn bij 
een geregistreerd gastouderbureau. Vraag dit na bij 
het gastouderbureau. Het kindercentrum, het 
gastouderbureau en de gastouder moeten geregis-
treerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Of dit zo is, kunt u navragen bij de kinderopvang. 

Uw inkomen
Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet  
u werk hebben. Dit geldt ook voor uw partner.  
De hoogte van de toeslag hangt af van uw  
(gezamenlijke) inkomen.

Bent u co-ouder? 

Bent u gescheiden en zorgen u en uw ex-partner 
ieder een deel van de week voor uw kind(eren)?  
Dan kunt u allebei apart kinderopvangtoeslag 
aanvragen voor uw eigen deel van de opvang.  
Uw kind moet wel minstens drie dagen per week bij 
u wonen, en drie dagen per week bij uw ex-partner 
en bij een van u beiden ingeschreven staan. 

Hoeveel kinderopvangtoeslag kunt u 
krijgen?

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen 
en hoeveel? Doe dan de proefberekening op  
www.toeslagen.nl. U vult een aantal gegevens in en 
u ziet direct hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt 
krijgen. 

Voorbeeld
Om u een indruk te geven: verdient u samen rond  
de € 40.000 bruto per jaar? Dan kunt u rekenen  
op een toeslag van zo’n 86% van de kosten die u 
maakt voor kinderopvang. Verdient u minder, dan 
kan dit oplopen tot zo’n 96%. Verdient u meer, 
dan krijgt u minder toeslag, maar u kunt altijd 
nog rekenen op zo’n 30% van de kosten die u 
maakt voor kinderopvang.

Geen werk?
Ook als u niet werkt, kunt u soms toch kinder-
opvangtoeslag krijgen. Bijvoorbeeld als u bezig  
bent om werk te vinden via een re-integratietraject. 
U moet dan wel een uitkering ontvangen van de 
gemeente of van uwv. Ook moet u van de gemeen-
te of uwv een bijdrage ontvangen in de kosten voor 
kinderopvang. Dit geldt ook voor uw partner.
Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie.


