Informatie over Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst in de kosten van de kinderopvang.
Kinderopvangtoeslag kan aangevraagd worden voor kinderdagopvang (waaronder peuteropvang) en
buitenschoolse opvang bij een geregistreerde kinderopvanglocatie of gastouder. U heeft geen recht op toeslag
voor tussenschoolse opvang of peuteropvang dat geen geregistreerd kinderdagverblijf is.
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Als u (en uw partner) werkt of een bijzondere situatie op u van toepassing is zoals een opleiding, een traject naar
werk of inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De
voorwaarden en aanvullende informatie vindt u op www.toeslagen.nl.
Een bijzondere situatie heeft invloed op de hoogte van uw toeslag. Geef uw bijzondere situatie door aan de
Belastingdienst via www.toeslagen.nl.
Hoeveel kinderopvangtoeslag?
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang
gaat. Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen? Op de website van de Belastingdienst of onze
website www.kinderwoud.nl kunt u eenvoudig een proefberekening maken.
Daarnaast kunt u natuurlijk contact met Kinderwoud opnemen voor een netto-berekening van uw opvang.
De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:



Gaat uw kind naar de dagopvang? Vermenigvuldig het aantal werkuren van de minst werkende ouder
met 140%. Dit geldt ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar die gebruik maken van gastouderopvang.
Gaat uw kind naar de buitenschoolse opvang? Vermenigvuldig het aantal werkuren van de minst
werkende ouder met 70%. Dit geldt ook voor kinderen van 4 tot einde basisschoolleeftijd die gebruik
maken van gastouderopvang.

U krijgt per kind voor niet meer dan 230 uren per maand kinderopvangtoeslag.
Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Om de kinderopvangtoeslag aan te vragen gaat u naar www.toeslagen.nl.
Houd de volgende gegevens bij de hand: uw overeenkomst met Kinderwoud, uw verzamelinkomen en uw DigiD.
Wacht niet te lang met aanvragen. De periode waarvoor u met terugwerkende kracht kunt aanvragen, is beperkt
tot 3 maanden.
Gaat u stoppen met werken of wordt u werkloos?
Als u stopt met werk in loondienst, uw onderneming wordt beëindigd of u wordt werkloos, dan kunt u nog 6
maanden dezelfde kinderopvangtoeslag krijgen. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Na
deze 6 maanden heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag, tenzij u minder opvanguren hebt afgenomen
dan het aantal uren waar u over het hele jaar genomen recht op hebt. De resterende opvanguren kunt u dit jaar
nog gebruiken en hier kinderopvangtoeslag voor aanvragen. Neem voor meer informatie hierover contact op met
de Belastingdienst.
Wilt u een netto factuur van Kinderwoud?
Kinderwoud heeft een overeenkomst met de Belastingdienst waardoor het mogelijk is om uw
kinderopvangtoeslag op rekening van Kinderwoud te laten storten. Het voordeel voor u is dat
uw kinderopvangtoeslag veilig bij Kinderwoud geparkeerd staat en verrekend wordt met uw factuur.
Hoe kunt u dit regelen? Op de site: www.toeslagen.nl kunt u inloggen met uw DigiD.
Kies vervolgens voor: Wijziging doorgeven > Administratie > Ik wil de kinderopvangtoeslag aan de kinderopvang
laten uitbetalen. Daarna volgt u de verdere stappen.
Wanneer de Belastingdienst uw toeslag rechtstreeks aan Kinderwoud overmaakt blijft u zelf verantwoordelijk voor
het aanvragen, wijzigen of stopzetten van uw toeslag.
Heeft u hulp nodig bij uw berekening of bij uw aanvragen?
Kinderwoud Kinderopvang is Toeslagen Dienstverlener voor de kinderopvangtoeslag. Wij kunnen u ondersteunen
bij het aanvragen of wijzigen van uw kinderopvangtoeslag en uw contacten met de Belastingdienst. Voor deze
dienstverlening worden geen kosten in rekening gebracht.
Vragen over de kosten kinderopvang?
U kunt ons bellen op telefoonnummer (0513) 610 825 of mailen naar financien@kinderwoud.nl

