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HANDLEIDING aanvragen kinderopvangtoeslag
U kunt een toeslag over een jaar aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een
DigiD en een burgerservicenummer nodig. Het BSN nummer staat in het Nederlandse
paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.
1. Ga naar www.toeslagen.nl en klik rechts op de pagina op ‘inloggen op Mijn Toeslagen’

2. Je komt op onderstaande pagina. Hier kan je inloggen of een nieuw account
aanmaken. Hiervoor gebruik je je Digid, de code waarmee je met de overheid kunt
communiceren. De uitleg hierover staat op de onderstaande pagina.

3. Dit is het inlogscherm voor inloggen via DigiD. Vul hier uw gebruikersnaam en
wachtwoord in.

3. Na het inloggen kom je op onderstaande pagina. Op het tabblad Home zie je een
overzicht van alle toeslagen, ook die waar je eventueel geen recht op hebt. Kies het
toeslagenoverzicht voor Kinderopvangtoeslag en klik op ‘Aanvragen’.
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4. Aan de hand van je BSN haalt het systeem je gegevens op over je partner, je
kind(eren) en je inkomen. Als de gegevens niet kloppen, geeft je dit aan. Vervolgens kun
je de juiste gegevens invoeren. Als je klaar ben klik je op ‘ga verder’.
5. Nu ga je daadwerkelijk starten met het aanvragen van je kinderopvangtoeslag. Volg
alle stappen waaruit de aanvraag bestaat.
6. De gehele aanvraag is nu ingevuld. Je ziet op het scherm een overzicht van de
gegevens. Mocht je nog niets willen aanpassen dan kun je nog terug naar een vorig
scherm. Klopt alles dan klik je op ‘akkoord’. Zorg dat je voor het volgende scherm je
DigiD en dat van je eventuele partner/huisgenoot beschikbaar bent. Als je alles
doorlopen hebt heb je de kinderopvangtoeslag aangevraagd.
Wat gebeurt er na uw aanvraag?
Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken bericht van de Belastingdienst. Dit bericht
noemen we een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel toeslag u voorlopig krijgt.
Meestal krijgt u de toeslag in maandelijkse termijnen. Binnen 4 weken na de
voorschotbeschikking krijgt u het 1e bedrag op uw rekening.
Met “Mijn toeslagen” kunt u de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de
belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit zien op Mijn toeslagen.
Tot wanneer kan ik een toeslag aanvragen?
Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk.
Als u deze toeslag aanvraagt wanneer uw kind al naar de kinderopvang gaat, dan kunt u
alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen voor de maand waarin u de toeslag aanvraagt en
voor de twee maanden ervoor.
Met ‘Mijn toeslagen’ hebt u een compleet overzicht van uw toeslagen. Ook kunt u
makkelijk uw gegevens wijzigen of toeslagen aanvragen.
Onder het tabblad “Home” staat welke toeslagen u op dit moment ontvangt.
Per toeslag ziet u een jaaroverzicht. Hierin staat hoeveel toeslag u per maand krijgt en
hoeveel u dat jaar in totaal ontvangt. En u ziet ook op welk rekeningnummer de toeslag
is uitbetaald. Onder Mijn gegevens staat wat er over uw situatie bij de belastingdienst
bekend is.
De beschikkingen die u van de belastingdienst hebt ontvangen, vindt u terug onder 'Mijn
beschikkingen'. Alle doorgegeven wijzigingen en de status daarvan vindt u onder het
tabblad Statusoverzicht. Formulieren die u nog niet helemaal hebt ingevuld of nog moet
verzenden, zijn te vinden onder Mijn formulieren.
U kunt makkelijk met ‘Mijn toeslagen’ veranderingen in uw situatie doorgeven,
bijvoorbeeld;
• Stel dat uw inkomen verandert. U gaat dan naar Inkomen en vermogen en geeft
aan dat uw inkomen wijzigt.
• Uw adres wijzigt.
• Uw kind gaat naar de basisschool dan dient u de opvang van dagopvang te
wijzigen naar BSO. (Dagopvang <4 jaar en BSO is 4 jaar of ouder)
• Etcetera.
Uren wijzigen / Jaaropgave
U maakt dus een inschatting van de uren van de opvang per maand. Dit geeft u bij de
aanvraag bij de belastingdienst door. Mocht nu blijken dat tijdens het lopende jaar de
uren flink wijzigen dan is het advies hiervoor een wijziging in te dienen bij de
belastingdienst.
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In februari, na het opgevangen jaar, ontvangt u van het Gastouderbureau een
jaaropgave. U controleert dan of de gemiddelde uren, het tarief en de opvangsoort
(Dagopvang <4 jaar en BSO is 4 jaar of ouder) klopt. Mocht dit niet kloppen dan dient u
een wijziging door te geven. De belastingdienst zal dit verrekenen zodat u nog wat
kinderopvangtoeslag ontvangt of terug moet betalen.
Met “Mijn toeslagen” hebt u een compleet overzicht van uw toeslagen, kunt u uw
gegevens bekijken én direct een wijziging doorgeven of toeslagen aanvragen.
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