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Wat is kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is geld van de Rijksoverheid om de kinderopvang te helpen betalen.
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doe dit uiterlijk 3 maanden nadat
uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Als u te laat bent, krijgt u over die periode
geen kinderopvangtoeslag meer. Kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst
uitbetaald op uw rekening. U kunt er ook voor kiezen om de kinderopvangtoeslag uit te laten
betalen aan de kinderopvang.
Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen een
kinderdagverblijf. U kunt hier dus ook kinderopvangtoeslag voor krijgen.
Nibud: kinderopvang
Beschrijving van kinderopvang en de Wet kinderopvang. Informatie over de kosten en de
kinderopvangtoeslag.
www.nibud.nl/consumenten/kinderopvangtoeslag/
Rijksoverheid: kinderopvangtoeslag
Beschrijving van kinderopvangtoeslag. Informatie over het aanvragen en de hoogte van de
toeslag. Antwoorden op veel gestelde vragen.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag
Nibud: kosten kinderopvang
Informatie over de kosten van kinderopvang. Met rekenmodule.
www.nibud.nl/consumenten/kosten-van-kinderopvang/

Belastingdienst: kinderopvangtoeslag
Informatie over kinderopvangtoeslag. Met proefberekening om de hoogte van het bedrag te
berekenen.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/priv...
Nibud: op welke tegemoetkomingen heeft u recht?
Informatie van het Nibud over regelingen en subsidies waarvoor men in aanmerking kan
komen. Op de site kunnen berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van inkomen, huuren zorgtoeslag, kosten kinderopvang, loon- of uitkeringsstrook en inkomstenbelasting.
berekenuwrecht.nibud.nl/
Belastingdienst: belastingtelefoon Nederland
Informatie over de belastingtelefoon en bereikbaarheid.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/p...
Regelhulp: opvoedingsondersteuning
Informatie over opvoedingsondersteuning voor de opvoeding van kinderen. Informatie over de
babyuitkering, de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag, het persoonsgebonden budget, de
tegemoetkoming schoolkosten en het lidmaatschap en kosten van het jeugdsportfonds.
www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/ondersteuning-opvoeding
Kunt u kinderopvangtoeslag krijgen?
Doe een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Zorg dat u informatie over uw
kinderopvang, uw inkomen en uw vermogen bij de hand heeft. Bijvoorbeeld de rekening van
de kinderopvang, een jaaropgave of loonstrook en een afschrift van uw spaargeld.
Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, hangt onder andere af van:
of uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat
of u de kosten voor de kinderopvang betaalt
of u werkt of een andere dagbesteding heeft
of u kinderbijslag krijgt
Hoe hoog uw kinderopvangtoeslag is, hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Wilt u meer
weten over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de
Belastingdienst.
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Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?

Log in met uw DigiD op de website Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Daar vindt u
het aanvraagformulier. Of bel de Belastingtelefoon en vraag om een aanvraagformulier.
Belastingdienst
De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal
verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies.
Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en
1,1 miljoen ondernemers.
+318000543
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
Krijgt u kinderopvangtoeslag en is er iets veranderd in uw leven?
Misschien is uw inkomen veranderd, bent u verhuisd, heeft u een ander rekeningnummer of is
er iets anders veranderd. Geef dit gelijk door aan de Belastingdienst. Zo zorgt u ervoor dat u
later niets hoeft terug te betalen of een boete krijgt. Op de website van de Belastingdienst ziet
u of uw wijziging invloed heeft op uw kinderopvangtoeslag.
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Heeft u juridische hulp nodig?
Ga naar het gratis spreekuur van Rechtshulp Noord in het Pand@Holdert in Drachten. Dit is
op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur.
Rechtshulp Noord Advocaten - Drachten
U wilt een advocaat, maar wel ??n die luistert. Geen juridische termen, maar advies in
gewone taal. Rechtshulp Noord Advocaten helpt u. In advies, onderhandelingen en
verdediging. Voor iedereen en op alle rechtsgebieden.
Van Knobelsdorffplein 121
9203DH Drachten
+31505474760
info.gron@rechtshulpnoord.nl

www.rechtshulpnoord.nl/
Samenwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Smallingerland.

De gemeente Smallingerland wijst u graag op een aantal specifieke, lokale
initiatieven die voor u van toegevoegde waarde kunnen zijn:

huistest.nl
cjgsmallingerland.nl
Over Samenwijzer

zorgbuurtsuper.nl

bener.nl

vraagelkaar.nl

