
KINDEROPVANGTOESLAG AANVRAGEN 
VOOR OPVANG BIJ EEN GASTOUDER



Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch. Die vraag je zelf aan met Mijn toeslagen, 
je persoonlijke omgeving op de website van de Belastingdienst. Veilig, snel en makkelijk.

Je hebt een DigiD nodig voor de aanvraag. Dat bestaat uit een DigiD-gebruikersnaam en 
een wachtwoord. Heb je een toeslagpartner? Dan heb je allebei een eigen DigiD nodig.

Nog geen DigiD? Een DigiD vraag je aan op digid.nl/aanvragen. Je hebt je DigiD over een 
week in huis.      

De gegevens die je nodig hebt staan op de overeenkomsten en kun je vinden op de 
overeenkomst tussen jullie en Gastouderland én tussen jullie en de gastouder.

• naam en adres van de opvang (dus van de gastouder);
• registratienummer van de gastouder uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK);
• opvanguren per maand;
• kosten van de opvang (uurtarief);
• de bureaukosten van Gastouderland.

Ik heb gegevens over mijn inkomen bij de hand:
Je moet je jaarinkomen opgeven. Heb je een toeslagpartner? Dan heb je ook het jaarinkomen 
van je partner nodig.

Hoe reken ik uit wat het uurtarief is wat ik kan invullen?
Vul in:

……..opvanguren per maand x uurtarief van de gastouder € …….. =………….kosten per maand.

€ ………bedrag kosten per maand + de bureaukosten van Gastouderland = € …………..totale 
kosten per maand.

€ …………….totale kosten per maand : aantal opvanguren is het uurtarief = € …………………..

Dit is het bedrag wat je invult bij mijn toeslagen.



1. Log in op Mijn toeslagen, met je DigiD.
2. Linksboven in Mijn toeslagen zie je een overzicht met alle toeslagen.
3. Klik in het overzicht naast 'Kinderopvangtoeslag' op 'Aanvragen'
4. Vervolgens kun je de vragen beantwoorden. Sommige gegevens zijn al voor je ingevuld. 

Klaar met een pagina?
Klik dan op 'Akkoord'. Dat staat rechts onderaan op elke pagina. Je gegevens worden 
opgeslagen en er opent een nieuwe pagina.

Het kan zijn dat u op een pagina niets hoeft in te vullen, ook dan klik je op 'Akkoord'.

Is je aanvraag helemaal ingevuld?
Dan zie je rechts onderaan 'Akkoord en verzenden'. Als je daarop klikt, is je 
kinderopvangtoeslag aangevraagd.

Tip
Wacht niet te lang met aanvragen, je kunt dan geld mislopen. Je zit goed als je de toeslag 
aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is gestart. Wacht je langer dan houd je slechts, 
met terugwerkende kracht, recht op 3 maanden toeslag. Als je de toeslag voor de 27e van de 
maand aanvraagt dan ontvang je die de maand erop op de 20e.

Uren aanpassen
Indien je de opvanguren wilt verlagen dan geldt hiervoor 1 maand opzegtermijn. Indien je de 
opvanguren wilt uitbreiden dan kan dit in overleg met de gastouder. Verandert er iets met de 
uren? Vergeet dan niet door te geven aan je consulent bij Gastouderland. Je ontvangt dan een 
aangepaste overeenkomst. Dit is belangrijk voor de Belastingdienst.

Werkeloos
Word je onverhoopt werkeloos dan heb je nog 3 maanden recht op toeslag.

Welke veranderingen in de kinderopvang moet ik doorgeven?
Krijg je kinderopvangtoeslag voor 1 of meer kinderen? Geef het binnen 4 weken aan de 
Belastingdienst door als:

• de kinderopvang stopt;
• je kind naar een andere opvangsoort of opvanginstelling gaat;
• het uurtarief van de kinderopvang verandert;
• het aantal opvanguren bij de kinderopvang wijzigt.
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Wisselende opvanguren
Het kan voorkomen dat je een paar maanden niet hetzelfde aantal opvanguren nodig hebt. 
Bijvoorbeeld omdat je als zzp'er een paar maanden meer of minder gaat werken. Weet je 
hoeveel opvanguren je voor een maand nodig hebt? Geef dit dan binnen 4 weken door met Mijn 
toeslagen. Zo houd je de gegevens actueel en ontvang je het juiste voorschot per maand.

Blijkt uit de jaaropgaaf dat er toch nog een verschil is tussen het aantal opgegeven en 
afgenomen opvanguren? Dan kun je dit nog wijzigen met Mijn toeslagen tot je de definitieve 
aanslag hebt ontvangen.

Hoe geef ik deze wijziging door?
Je kunt met Mijn toeslagen doorgeven dat er iets verandert in de kinderopvang. Je hebt hiervoor 
de volgende gegevens nodig:

• je DigiD
• de nieuwe opvanggegevens

De opvanggegevens staan in het contract of op een factuur van Gastouderland.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de financiële helpdesk van Gastouderland via 
telefoonnummer 0345- 548 247 of via mail: financieel@gastouderland.nl


