Kinderopvangtoeslag
GO! Kinderopvang is een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Dit geeft u het recht op uw
(mogelijke) kinderopvangtoeslag volgens wet - en regelgeving.
Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt ontvangen? Ga naar de proefberekening van de
belastingdienst www.toeslagen.nl/reken/toeslagen. U heeft hiervoor nodig het toetsingsinkomen van
u (en uw partner), het aantal uren opvang dat u af wilt nemen en het uurtarief. Zie hiervoor onze tarieven
2019.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner aan een aantal voorwaarden
voldoen.
U kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn toeslagen. Dit is uw persoonlijke
toeslagenpagina op het internet. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de
belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit zien op dit nieuwe portaal.
U hoeft hiervoor geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer u liever een
papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen 0800-0543.

Kinderopvangtoeslag rechtstreeks op rekening van GO! Kinderopvang
Sinds 2014 is GO! Kinderopvang het vernieuwde partnerschap met de belastingdienst aangegaan. Dit
is benodigd om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks te blijven ontvangen. GO! Kinderopvang hecht
waarde aan de dienstverlening die sinds de wetkinderopvang gratis beschikbaar is voor alle klanten
van GO! Kinderopvang. Om de service te kunnen blijven bieden is het sinds 2014 noodzakelijk dat GO!
Kinderopvang een nieuw convenant sluit met de belastingdienst, hierbij zal GO! Kinderopvang haar
professionele werkwijze extra kracht bijzet door formele controle en goedkeuring van onze accountant
op verzoek van de belastingdienst.
De service die wij bieden omtrent het ondersteunen bij aanvragen en wijzigingen in de
kinderopvangtoeslag wordt al jaren lang positief door onze klanten ontvangen. De voordelen hiervan
nog even op een rij.





GO! Kinderopvang werkt al sinds 2004 samen met de belastingdienst om u tijdens uw gehele
opvang periode professioneel te ondersteunen op financieel vlak.
U ontvangt de factuur na aftrek van de kinderopvangtoeslag, zo heeft u iedere maand duidelijk
Als samenwerkingspartner van de belastingdienst is GO! Kinderopvang tijdig op de hoogte
van veranderingen in regelgeving rondom de kinderopvangtoeslag.
U krijgt ondersteuning op het moment dat er bij de belastingdienst een vertraging optreedt in
de afwikkeling van een aanvraag of wijziging.

Ook als u zelf uw toeslag aanvraagt kunt u ervoor kiezen om de toeslag rechtstreeks op rekening van
GO! Kinderopvang te laten storten.

Fiscaal maximum
Elk jaar bepaalt de belastingdienst de maximum uurtarieven waarover vergoeding mogelijk is.

8,02 per uur

89 per uur

6,15 per uur.

Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2019 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de
maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen,
anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Voorbeeld
Uw kind gaat vanaf 10 april 2019 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2019
kinderopvangtoeslag aanvragen.

Wat heb ik nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen?
Digi-d van de hoofdaanvrager en zijn/haar toeslagpartner
Dit heeft u nodig om in te loggen en te verzenden. Heeft u deze nog niet vraag deze dan zo snel
mogelijk aan bij www.digid.nl.
Geschat belastbaar gezinsinkomen
Dit is het verzamelinkomen zoals vermeld op uw aangifte inkomstenbelasting of de optelsom van uw
maandinkomen(s) + vakantietoeslag en eventuele extra uitbetalingen plus of minus eventuele
Burgerservicenummer(s) van uzelf en uw kind, Registratienummer (LRKP) van de vestiging waar
uw kind de opvang afneemt
Het aantal opvanguren per maand en het uurtarief
De arbeidscontracturen per maand van (beide) ouder(s) per maand
De kinderopvangtoeslag wordt sinds 2012 gekoppeld aan het aantal uren van de minst werkende
partner en is in ieder geval nooit meer dan 230 uur per kind per maand voor alle vormen van
kinderopvang tezamen (geen tussenschoolse opvang).

Wijzigingen doorgeven, doe het op tijd
De hoogte van uw toeslag hangt af van uw situatie, zoals uw inkomen en de samenstelling van uw
huishouden. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslag. Geen veranderingen
op tijd door, zo voorkomt u dat u later een bedrag moet terugbetalen of dat u te weinig toeslag krijgt.
Klik hier om te zien om welke wijzigingen het o.a. gaat. Op de site van de belastingdienst kunt u het
allemaal nog eens rustig nalezen.
Wanneer u een wijziging doorgeeft, krijgt u automatisch een nieuwe voorschotbeschikking. Aan het
einde van het jaar krijgt u de voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar.
In de loop van 2018 krijgt u de definitieve berekening van uw kinderopvangtoeslag over het jaar 2017.
Bent u het niet eens met deze definitieve beschikking dan kunt u binnen 6 weken na datum beschikking
een bezwaar indienen.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan helpen wij u graag. U kunt bellen met de medewerkers van onze administratie:
0320 294 900 of een e-mail sturen naar administratie@go-kinderopvang.nl.

