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Kinderopvangtoeslag 2021
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Wilt u weten of u
deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen? In dit informatieblad leest u meer.

Kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?

Bijzondere situaties

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u
kinderopvangtoeslag aanvragen.

Geldt een van de volgende situaties voor u of uw toeslagpartner?
Dan zijn er aanvullende regels:
– U bent co-ouder.
– U hebt kinderopvang nodig om sociale of medische redenen.
– U woont of werkt in het buitenland.
– U werkt niet, maar volgt u een traject naar werk, een opleiding
of een verplichte inburgeringscursus.
– U hebt een andere nationaliteit.

Voorwaarden
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U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u en uw eventuele
toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
– U werkt, studeert, volgt een traject naar werk of een
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
– U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind.
Of u draagt bij in de kosten van levensonderhoud van uw kind.
– Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
– Het kindercentrum of de gastouder is geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
– U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een
schriftelijke overeenkomst afgesloten.
– Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet
op het voortgezet onderwijs.
– U betaalt de kosten voor kinderopvang. Een deel van de kosten
wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag. Het andere deel
moet u zelf betalen aan de opvangorganisatie.
– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige
verblijfsvergunning.

Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie over deze bijzondere
situaties.

Voor welke opvang krijg ik kinderopvangtoeslag?
U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor opvang bij een:
– dagopvang: voor kinderen die nog niet naar de basisschool
gaan. Bijvoorbeeld in een kinderdagverblijf.
– buitenschoolse opvang: naschoolse of voorschoolse opvang van
kinderen die naar de basisschool gaan en opvang tijdens een
vakantieperiode (opvang tussen de middag valt hier niet onder).
Dagopvang en buitenschoolse opvang vinden plaats bij een
kindercentrum of bij een gastouder via een gastouderbureau.

Hebt u een toeslagpartner?

Hoeveel krijgt u?

Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een
‘toeslagpartner’. U vraagt de kinderopvangtoeslag samen met
uw eventuele toeslagpartner aan. Dat kan uw echtgenoot of
geregistreerde partner zijn. Of iemand anders die op hetzelfde
adres is ingeschreven. Met het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner?
op toeslagen.nl kunt u nagaan of u een toeslagpartner hebt.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen,
het aantal kinderen, het uurtarief, het soort opvang en het aantal
opvanguren.
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen?
Maak dan de proefberekening op toeslagen.nl.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Definitieve berekening

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen
op toeslagen.nl.

Na afloop van het jaar krijgt u een definitieve berekening van uw
kinderopvangtoeslag. Uw jaarinkomen en het aantal gebruikte
opvanguren zijn dan definitief bekend, zodat we kunnen
berekenen op hoeveel toeslag u recht had in het afgelopen jaar.
Als uit uw inkomen blijkt dat u te weinig toeslag hebt gekregen,
betalen wij het bedrag dat u nog te goed hebt uit. Hebt u te veel
toeslag gekregen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag
terugbetalen.

Tot wanneer kan ik aanvragen?
U moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na
de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Vraagt u de toeslag
later aan? Dan loopt u een deel van de toeslag mis.
Voorbeeld
Uw kind gaat vanaf 10 april 2021 naar de kinderopvang. U moet
dan uiterlijk 31 juli 2021 kinderopvangtoeslag aanvragen. Vraagt
u de toeslag pas in september 2021 aan? Dan krijgt u toeslag vanaf
1 juni 2021. De toeslag voor april en mei loopt u dus mis.

1 keer aanvragen
U hoeft een toeslag maar 1 keer aan te vragen. Zolang u aan
de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag elk jaar.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?
Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, krijgt u de voorschot
beschikking in Mijn toeslagen. Daarna krijgt u de 1e uitbetaling.

Wijzigingen doorgeven
Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw recht
op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als uw kind van de dagopvang
naar de buitenschoolse opvang gaat. Of als er nóg een kind naar de
opvang gaat. U moet deze wijzigingen binnen 4 weken aan ons
doorgeven. Dit kunt u doen met Mijn toeslagen. Als wij uw wijziging
hebben verwerkt, krijgt u een nieuwe voorschotbeschikking.
Verandert uw situatie waardoor u geen recht meer hebt op
kinderopvangtoeslag? Zet dan uw toeslag stop met Mijn toeslagen.
Dat kan elk moment van het jaar, ook met terugwerkende kracht.

Controleer uw gegevens in Mijn toeslagen
Controleer de gegevens goed die we voor de berekening van uw
voorschot hebben gebruikt. Deze gegevens vindt u in Mijn toeslagen
onder ‘Mijn beschikkingen’. Kloppen de gegevens niet? Geef de
wijzigingen dan aan ons door.

Uitbetaling toeslag
U krijgt de kinderopvangtoeslag uitbetaald op uw rekening
nummer. U kunt de toeslag ook rechtstreeks laten
uitbetalen aan het kindercentrum of gastouderbureau.
Op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag leest u wat hiervoor
de voorwaarden zijn.
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