Informatie Kinderopvangtoeslag
Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op
kinderopvangtoeslag. Deze toeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. Hiervoor gaat u naar de
website van de Belastingdienst: www.toeslagen.nl. De aanvraag moet binnen zijn binnen 3 maanden
na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met
aanvragen, anders loopt u mogelijk kinderopvangtoeslag mis.
Het hangt van uw inkomen en het aantal kinderen in de opvang af hoeveel kinderopvangtoeslag u
krijgt. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook
een maximumuurtarief. In 2021 is dat € 8,46 voor dagopvang en € 7,27 voor buitenschoolse opvang.
Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan? Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren
opvang 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 kinderopvanginstelling krijgt. Zijn het aantal opvanguren
en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de Belastingdienst wie het 1e kind is.
In de meeste gevallen is het recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren van de
partner die het minst werkt. Bij kinderen die nog niet naar school gaan en die gebruikmaken van de
dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van die gewerkte uren. Voor schoolgaande
kinderen bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van
kinderopvang omdat zij ook naar school gaan.
Stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan hebt u nog 3 maanden recht op
kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u
stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw
toeslagpartner.
Gaat u binnen deze 3 maanden niet werken? Of geen opleiding, inburgeringscursus of traject naar
werk volgen? Dan hebt u na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. U moet de
kinderopvangtoeslag stopzetten. Hebt u minder opvanguren gebruikt dan het aantal uren waar u recht
op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van
het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op
zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.
Uw situatie kan in de loop van het jaar veranderen. U bent verplicht de volgende wijzigingen door te
geven: de samenstelling van uw huishouden verandert door samenwonen of scheiden, uw inkomen
wijzigt en/of u maakt minder uren gebruik van kinderopvang.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst. Ook kunt u daar een
proefberekening maken: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
Gemeentelijke subsidie Peuteropvang
Voor ouders die gebruik maken van Peuteropvang bij De Verbinding en niet in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen
bij de gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.
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