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Wil je gebruik maken van kinderopvang? Dan wil je zeker weten dat je het kan 
betalen. Veel ouders die gebruik maken van kinderopvang hebben recht op de 
kinderopvangtoeslag. Wij vertellen je hier graag meer over. Wat is het, wie heeft er 
recht op en welke voorwaarden zijn er?    

Wat moet je weten over 
kinderopvangtoeslag?  

Maak je gebruik van 
voorschoolse educatie (ve)? 
Dat kan gevolgen hebben 
voor de kinder opvangtoeslag. 
Zie www.boink.info/ 
opvang-kiezen/vve  
voor meer informatie.  

Met kinderopvang bedoelen we: 

• kinderdagverblijf of crèche  
• peuterschool, peuterspeelzaal, voorschool  
• buitenschoolse opvang: naschoolse of voorschoolse  
• gastouder 

Wat is kinderopvangtoeslag?   
De overheid vergoedt voor de meeste ouders een deel van de kosten van de kinderopvang. 
Dat gaat via de kinderopvangtoeslag. De dienst Toeslagen stort de kinderopvangtoeslag 
rond de 20e van elke maand op de rekening van de ouder(s).  
Een deel van de rekening van de kinderopvang betaal je elke maand met de kinderopvang-
toeslag die je hebt gekregen. De rest van het bedrag betaal je zelf.  Dat heet de ‘eigen 
bijdrage’ of ‘ouderbijdrage’. 

Waarom kinderopvangtoeslag? 
De overheid betaalt mee aan de kosten voor de kinderopvang. Dat maakt kinderopvang 
voor ouders goedkoper. Hierdoor kunnen meer ouders gebruik maken van kinderopvang. 

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?    
Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten jij én je eventuele toeslagpartner aan 
voorwaarden voldoen. Hieronder noemen we de belangrijkste. 
 

1.  Je werkt of volgt een traject naar werk of je studeert* of je doet verplicht een 
inburgeringscursus* of je hebt langdurige zorg nodig (Wlz-indicatie). Heb je een 
toeslagpartner? Dan moet hij/zij ook werken of studeren* of een traject naar werk 
volgen of heeft langdurige zorg (Wlz) nodigof doet verplicht een inburgeringscursus*.

2.  Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor je kind. Of je betaalt voor een 
groot deel de kosten van het levensonderhoud van je kind.

3. Je kind staat op je woonadres ingeschreven.
4. De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
5. Je hebt met de kinderopvang een contract afgesloten.
6.  Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op de  

middelbare school.
7. Jij betaalt de rekening van de kinderopvang.
8. Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning en een BSN.

Extra regels
Er kunnen voor sommige situaties extra regels zijn. Bijvoorbeeld als je co-ouder bent,  
in het buitenland woont of werkt of een andere nationaliteit hebt. Kijk daarom voor  
alle informatie op toeslagen.nl of bel naar de Belastingtelefoon als je vragen hebt over 
jouw situatie. 

Let op!  Kinderopvangtoeslag moet je zelf aanvragen. Je krijgt niet automatisch 
kinderopvangtoeslag als je kind start op de kinderopvang. Vraag de kinder-
opvang toeslag aan binnen 3 maanden nadat je kind gestart is bij de 
kinderopvang.

http://www.boink.info/ opvang-kiezen/vve
http://www.boink.info/ opvang-kiezen/vve
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Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?  
Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van meerdere zaken. De belangrijkste zijn: 
• hoogte van je inkomen 
• als je een toeslagpartner hebt: hoogte van zijn/haar inkomen 
• uurtarief van de opvang 
• soort opvang 
• aantal opvanguren 
Op toeslagen.nl kun je een proefberekening maken.  

Ook met een hoog inkomen heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is bij huur- of 
zorgtoeslag anders.  

Let op!  
Verandert er iets in je werksituatie of inkomen? Gaat je kind meer of minder uren  
naar de kinderopvang? Gaat de uurprijs van de kinderopvang omhoog?  
Of verandert er iets anders in je persoonlijke situatie? Geef dat dan zo snel 
mogelijk door aan de dienst Toeslagen. 

Waarom moet je zo snel mogelijk veranderingen doorgeven? 
Toeslagen schat van tevoren in hoeveel kinderopvangtoeslag je hoort te krijgen. Het is 
dus een vooruitbetaling. Toeslagen noemt dat een ‘voorschot’.  Toeslagen berekent het 
voorschot op basis van de gegevens die ze van je heeft. Toeslagen controleert tijdens 
het jaar en na afloop van het jaar of de gegevens kloppen. Kloppen de gegevens niet? 
Dan kan het zijn dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Of je krijgt te weinig 
kinderopvangtoeslag. Dan ontvang je nog een nabetaling. Daarom is het heel belangrijk  
dat je zelf regelmatig de gegevens controleert. En eventueel aanpast.   

Je kan veranderingen doorgeven op toeslagen.nl of in de kinderopvangtoeslag-app van  
de Toeslagen.  
  
 

Dit zijn de belangrijkste regels van de kinderopvangtoeslag. Het zijn niet alle regels. Wil je 
meer weten? Kijk dan op toeslagen.nl of bel gratis de Belastingtelefoon (0800-0543). 

Deze informatiebrief is geschreven door de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK).  
De informatie is gecontroleerd door Toeslagen. Aan de informatie in deze brief kunnen geen rechten  
worden ontleend. 
Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je invult bij het aanvragen of wijzigen van je 
kinderopvangtoeslag. 

BOinK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de informatie in deze brief.
Dat betekent dat BOinK niet verantwoordelijk is voor de gevolgen van fouten in de aanvraag of in de wijziging. 

De informatie is niet uitputtend.
Dat betekent dat niet alle informatie over kinderopvangtoeslag in deze brief staat. Het is belangrijk dat je 
altijd de uitgebreide informatie op www.toeslagen.nl  goed leest. Heb je hulp nodig?  
Kijk op www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag aanvragen?  

Gebruik onze checklist en onze app  
als handleiding!
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▲

   Lees eerst de informatiebrief over kinderopvangtoeslag van de  
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). 

▲

   Start je daarna met je aanvraag van kinderopvangtoeslag?  
Gebruik dan deze checklist om alle informatie en documenten die je hiervoor nodig hebt 
te verzamelen. 

▲

   De informatiebrief en deze checklist zijn ook vertaald in het Engels, Arabisch en Pools. 
Zie www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag.

Wat heb je nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij Toeslagen? 
 

  Je eigen DigiD inloggegevens. 

   Heb je een toeslagpartner? Dan heeft je toeslagpartner ook zijn of haar DigiD inloggegevens nodig. 

   Een computer, laptop of tablet met internetverbinding. 

   Je toetsingsinkomen. 

   Jouw BSN (burgerservicenummer), het BSN van je eventuele toeslagpartner en het BSN van het kind  
waarvoor je kinderopvangtoeslag aanvraagt. 

   Het contract dat je met de kinderopvangorganisatie hebt. 

   De handige app van BOinK met handleiding voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. 

Op de volgende pagina leggen we de dikgedrukte woorden uit. 

Aan de slag! 
Heb je al deze gegevens bij de hand? Ga dan naar 
www.toeslagen.nl. Open op een andere telefoon of 
tablet de kinderopvangtoeslag hulp-app van BOinK. 
Die helpt je stap voor stap met het aanvragen van de 
kinderopvangtoeslag. 

Zorg dat je gegevens altijd kloppen 
Als ouder ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de 
kinderopvangtoeslag die je ontvangt. De aanvraag 
staat altijd op jouw naam. 

Ook als de kinderopvangorganisatie of iemand 
anders de aanvraag voor je doet of je daarbij helpt. 
Het is daarom heel belangrijk dat je de juiste 
gegevens invult bij de aanvraag. Met die gegevens 
bepaalt Toeslagen hoeveel kinderopvangtoeslag je 
iedere maand op jouw rekening krijgt. 

Als de gegevens niet kloppen, moet je misschien 
kinderopvangtoeslag terugbetalen aan het eind 
van het jaar. Of ontvang je elke maand te weinig 
kinderopvangtoeslag. 

Controleer daarom ook in de toekomst regelmatig of 
je gegevens nog kloppen. En pas je gegevens zo snel 
mogelijk aan bij veranderingen in je situatie. 
 

Hulp nodig? 
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de kinder-
opvangtoeslag? Vraag iemand om mee te kijken.  
Laat hem of haar nooit zien wat je DigiD 
inloggegevens zijn. 

Je kunt ook iemand vragen om voor jou de 
kinderopvangtoeslag aan te vragen. 
Geef hem of haar nooit je eigen DigiD. 

Want daarmee kan iemand misbruik maken van je 
gegevens en fraude plegen. Je kunt die persoon 
wel machtigen. Dat betekent dat hij/zij met eigen 
inloggegevens kinderopvangtoeslag voor jou kan 
aanvragen. 

Vul daarvoor een officiële machtiging van Toeslagen 
in. Dan weet Toeslagen dat iemand anders voor jou 
heeft ingelogd. Ga naar https://machtigen.digid.nl/
selecteer-dienst/35/Mijntoeslagen 

Checklist 
aanvraag kinderopvangtoeslag

https://www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag
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Uitleg woorden

BSN 
BSN betekent burgerservicenummer. Dat is je 
persoonsnummer voor contact met de overheid. 

Iemand krijgt automatisch een BSN als hij of zij wordt 
ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de 
gemeente. Bijvoorbeeld bij aangifte van de geboorte 
van een kind. 

Je BSN staat op je paspoort, identiteitskaart en/of 
rijbewijs en ook op de zorgpas van je zorgverzekering. 

Contract 
Met de kinderopvangorganisatie sluit je schriftelijk 
een contract af. In het contract moeten de volgende 
gegevens staan: 
1.  Naam en adres van de kinderopvang 
2.    LRK-nummer van de kinderopvanglocatie waar je 

kind wordt opgevangen 
3.    De opvangsoort: (kinder)dagopvang, 

gastouderopvang* of buitenschoolse opvang (bso) 
4.  Naam, geboortedatum en adres van je kind 
5. Naam en adres van (beide) ouders 
6. Startdatum en einddatum van de opvang 
7. Aantal uur opvang per jaar 
8. Aantal dagdelen opvang per week 
9. Prijs per uur 
10. Prijs per maand en per jaar 
11.  Handtekening van jou en van de 

kinderopvangorganisatie en datum 
 
* Gastouderopvang 
Maak je gebruik van gastouderopvang? Dan heb je twee 
contracten nodig. Eén contract sluit je af met de gastouder. 
Daarin moet punt 1 t/m 11 van de lijst hierboven staan. Je 
hebt ook een contract met het gastouderbureau. In het 
contract tussen jou en het gastouderbureau staan: 
- punt 2 t/m 11 van de lijst hiernaast/hierboven 
- naam en adresgegevens van de gastouder 
- naam en adresgegevens van het gastouderbureau 
-  de LRK-nummers van de gastouder en het 

gastouderbureau 
-  de bemiddelingskosten van het gastouderbureau 
Kijk voor meer informatie over contracten in de 
gastouderopvang op www.boink.info/gastouderopvang 
 
 
DigiD 

DigiD is een soort digitale handtekening. Met je DigiD 
bewijs je dat je echt de persoon bent die je zegt te 
zijn. Je DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een 
wachtwoord. Beiden bedenk je zelf. 

Het aanvragen van een DigiD duurt een paar dagen, 
houd hier rekening mee. Vraag hier je DigiD aan: www.
digid.nl Hulp nodig bij het aanvragen en gebruiken van 
je DigiD? Kijk op digid.steffie.nl 

 

 
LRK 

LRK betekent Landelijk Register Kinderopvang. 

In het Landelijk Register Kinderopvang staat 
informatie over officiële kinderopvanglocaties, zoals 
adresgegevens en het registratienummer. 

Dit registratienummer moet ook op het contract staan 
dat je met de kinderopvang hebt. Het nummer staat 
ook op de facturen van de kinderopvang. 

Je kunt het nummer ook opzoeken op  
www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

 

Toetsingsinkomen 
Het toetsingskomen is je inkomen dat telt voor 
toeslagen. Het inkomen van je toeslagpartner telt  
ook mee. 

Let op: dit is iets anders dan je nettosalaris. Op de 
website van de Toeslagen kun je je toetsingsinkomen 
berekenen: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-
toetsingsinkomen 

 

Toeslagpartner 
Bij kinderopvangtoeslag spreekt de dienst Toeslagen 
niet over een partner, maar over een ‘toeslagpartner’. 

Dat kan je echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner 
zijn. Of iemand anders die staat ingeschreven op 
hetzelfde adres. 

Met het hulpmiddel ‘heb ik een toeslagpartner?’ op 
de website van Toeslagen kun je controleren of je een 
toeslagpartner hebt:  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/
nl/toeslagen/content/hulpmiddel-heb-ik-een-
toeslagpartner 

Let op: gaat er nog een broertje of zusje 
naar de opvang? Dan hoef je geen nieuwe 
aanvraag te doen. Je geeft dan alleen een 
wijziging door. 

Deze checklist is geschreven door de Belangenvereniging van 
Ouders in de Kinderopvang (BOinK). De informatie is gecontroleerd 
door Toeslagen. Aan de informatie in deze checklist kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
Dat betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je invult  
bij het aanvragen of wijzigen van je kinderopvangtoeslag. 
BOinK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het  
toepassen van de informatie in deze checklist.
Dat betekent dat BOinK niet verantwoordelijk is voor de gevolgen 
van fouten in de aanvraag of in de wijziging. 
De informatie is niet uitputtend.
Dat betekent dat niet alle informatie over kinderopvangtoeslag in 
deze checklist staat. Het is belangrijk dat je altijd de uitgebreide 
informatie op www.toeslagen.nl goed leest. Heb je hulp nodig?  
Kijk op www.boink.info/kosten-en-kinderopvangtoeslag.
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