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Algemene informatie kinderopvangtoeslag 

 
Wat is kinderopvangtoeslag?  
Kinderopvangtoeslag (KOT) is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. 
Hoeveel KOT u kunt krijgen, hangt af van de hoogte van het totaal 
(gezamenlijk) inkomen, het aantal kinderen, opvanguren en de soort opvang. U 
kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.  
 

Toeslagpartner 

Bij toeslagen spreekt de Belastingdienst niet over een partner, maar over een 

'toeslagpartner'. De Belastingdienst bepaalt wie uw toeslagpartner is. Wie uw 

toeslagpartner is, stelt de Belastingdienst vast na uw aanvraag of na een 

wijziging. In de meeste gevallen zal blijken dat uw partner ook uw 

toeslagpartner is. Bij de aanvraag kijkt de Belastingdienst ook naar de gegevens 

van uw toeslagpartner. U moet dus beide voldoen aan de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor KOT. Degene die KOT aanvraagt, ontvangt het op 

zijn of haar bankrekeningnummer.  

! Wilt u dat uw partner KOT ontvangt? Dan moet uw partner het de KOT 

aanvragen. U moet namelijk uw eigen bankrekening doorgegeven. Er wordt 

namelijk gecontroleerd of de doorgegeven bankrekening op de naam staat van 

de ‘aanvrager’.  
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Maximaal opvanguren 
Het aantal opvanguren waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, wordt 
bepaald door het aantal uren dat u werkt. Werkt uw toeslagpartner ook? Ga 
dan uit van de ouder die het minste aantal uren per jaar werkt. 
De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo: 
Wat zijn gewerkte uren? 
Gewerkte uren zijn de uren die u op jaarbasis betaald krijgt. Werkt u minder 
uren door ziekte, bijscholing, vakantie, zwangerschaps- of ouderschapsverlof? 
Krijgt u deze uren doorbetaald? Dan kunt u nog steeds uitgaan van het aantal 
uren in uw arbeidscontract. 
 
Als u van te voren wil berekenen hoeveel uren u maximaal mag opnemen en u 
heeft geen vaste uren, dan moet u uitgaan van het gemiddelde aantal uren 
uren per week / maand.  
 
Bent u zelfstandig ondernemer? Dan zijn de gewerkte uren: de uren die u op 
jaarbasis besteedt aan uw bedrijf. Bijvoorbeeld de uren die u in rekening brengt 
bij uw klanten, de uren die u besteedt aan de bedrijfsadministratie en de uren 
die u nodig hebt om offertes te maken of uw website bij te houden.  
Houd er rekening mee dat u de gewerkte uren aannemelijk moet kunnen 
maken, bijvoorbeeld met een urenadministratie. 
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Hoeveel is mijn inkomen? 
Voor de toeslagen moet u het inkomen doorgeven. De Belastingdienst spreekt 
voor de toeslagen bij de voorschot beschikking over een ‘toetsingsinkomen’ 
(een geschat inkomen). Ook uw eventuele toeslagpartner moet zijn/haar 
inkomen doorgeven. U geeft dus per persoon het eigen inkomen door. Het 
beste is om dit ruim in te schatten, zodat de kans op terugbetalen kleiner is. Als 
u jaarlijks belastingaangifte doet, kunt u dit verzamelinkomen overnemen, mits 
er niks veranderd is in de situatie (niet meer verdienen). Als het verschilt met 
het vastgestelde inkomen van de aangifte, kunt u het inkomen berekenen. Dit 
kunt u zelf doen of door een rekenhulpmiddel te gebruiken op 
www.toeslagen.nl U scrolt naar beneden, naar Bibliotheek en kiest voor 
Hulpmiddelen, Rekenhulpen. Omdat er vaak toch iets veranderd is, raden wij 
aan om altijd de Rekenhulp te gebruiken. 
 

 
 
 
Kies bij doelgroep: Particulier en bij Belastingmiddelen: Toeslagen

 
Klik op: Wat is mijn toetsingsinkomen? 
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Als u in het hulpmiddel een geschat inkomen hebt berekend, zou u deze naar 
eigen keuze nog iets omhoog kunnen zetten.  
 
! Ook een inkomen van 0 euro moet u doorgeven.  
! Ieder jaar in november moet u het geschat inkomen doorgeven van het 
volgende jaar. Ook als er niks verandert, moet u dit opnieuw doorgegeven.  
! Ook voor uw toeslagpartner moet u een inkomen berekenen en doorgeven.  
! Het inkomen kunt u ieder moment weer wijzigen in MijnToeslagen, als dat 
nodig is.  
 
Waarom inkomen hoger inschatten? 
Toeslagen worden o.a. berekend op het inkomen. Het inkomen is altijd een 
schatting, misschien dat er iets veranderd. Of als u het verkeerd hebt berekend, 
dan hebt u een kleine buffer opgebouwd door het inkomen hoger in te 
schatten. Want een te laag ingeschat inkomen kan een reden zijn om terug te 
moeten betalen.  
 
! Als het inkomen te LAAG is ingeschat, krijgt u MEER toeslag. Als dan toch 
achteraf blijkt dat u meer verdiende, moet u een gedeelte van de KOT terug 
betalen.   
 
Als u een hoger inkomen doorgeeft, krijgt u maandelijks minder toeslag. Het 
jaar daarop, bij de definitieve berekening, wordt er altijd gekeken naar het 
verzamelinkomen van de aangifte of van het geregistreerd inkomen. Ook als u 
een hoger inkomen als toetsingsinkomen hebt doorgegeven, zal de 
Belastingdienst dit aanpassen en krijgt u dus geld terug (als de andere gegevens 
ook kloppen, zoals de uren). 
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Aanvragen kinderopvangtoeslag 
 
Proefberekening 
U kunt van tevoren, om te kijken of u recht hebt en op hoeveel, een 
proefberekeningen maken, bij Rekenhulpen op www.toeslagen.nl  
 
Aanvragen 
Op www.toeslagen.nl kunt u inloggen met uw DigiDcode. Kies voor Mijn 
Toeslagen en log in.  
 
Kies bij Kinderopvangtoeslag Aanvragen. Vul de datum in waarop het ingaat 
. Bij de aanvraag moet u de volgende gegevens bij de hand hebben: 
• uw DigiDcode 
• naam en adresgegevens van de opvanglocatie(s) 
• de soort opvanginstelling (kindercentrum of gastouderopvang) 
• de soort opvang  
• het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen 
• het uurtarief van de opvanginstelling 
• het aantal opvanguren per maand, dit vindt u in het contract.  

 
Als u een toeslagpartner hebt, moet ook deze ondertekenen met zijn/haar 
DigiDcode, dus houdt deze ook bij de hand.  
 
! Wilt u dat uw toeslagpartner de toeslag ontvangt? Dus moet uw partner het 
ook aanvragen. U moet namelijk uw eigen bankrekening doorgegeven. Er 
wordt namelijk gecontroleerd of de doorgegeven bankrekening op de naam 
staat van de ‘aanvrager’. 
! U kunt KOT aanvragen met terugwerkende kracht. U moet 
kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin u 
recht op de toeslag hebt. Vraagt u de toeslag later aan? Dan loopt u een deel 
van de toeslag mis. 
! Omdat het een tijdje kan duren voordat u een beschikking ontvangt, 
adviseren wij u de toeslag zo snel mogelijk aan te vragen, zodra u alle 
benodigde gegevens hebt.   
! Er bestaan sites waar u ook de toeslagen kunt aanvragen, maar dan moet u 
ook een bedrag betalen. Voor aanvragen en wijzigingen hoeft u bij de 
Belastingdienst nooit te betalen. Vraag de KOT alleen aan op www.toeslagen.nl 
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Verdere vragen 
 
Mocht u hulp nodig hebben bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag  
of heeft u nog andere vragen, dan helpen wij u graag hiermee. 
 
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0595-432603. 
 
Mailen mag ook naar info@kindh.nl 
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