
Q&A Webinar Maandelijkse Gegevenslevering 
 
Op 5 november 2021 heeft een webinar plaatsgevonden over de Maandelijkse Gegevenslevering van 
kinderopvangorganisaties aan Toeslagen. Dit webinar is georganiseerd door de BK in samenwerking 
met de Belastingdienst/Toeslagen en het Waarborgfonds Kinderopvang. In dit webinar zijn een 
aantal vragen gesteld, waarvan het antwoord ook voor een breder publiek nuttig kan zijn. Daarom 
hebben we de gestelde vragen, geanonimiseerd, uitgewerkt en de antwoorden zo helder mogelijk 
geformuleerd. 
 

1. Er is een mogelijkheid voor persoonlijke begeleiding door Toeslagen van ouders die moeite 
hebben met het doorgeven van gegevens. Geldt deze mogelijkheid ook voor ouders die 
toeslag willen aanvragen? 
 
Ja, dat is ook bij aanvragen zo, het is bedoeld voor iedereen die persoonlijke begeleiding kan 
gebruiken. Kinderopvangorganisaties kunnen, als ouders dat willen, de ouders daarvoor 
opgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen. 
 

2. Kan de persoonlijke begeleiding ook in het Engels ? 
 
Het is niet standaard in het Engels ingericht, maar als een persoonlijk begeleider Engels 
spreekt, kan dat natuurlijk gewoon. 
 

3. Hoe werkt de persoonlijke begeleiding en is er een speciaal telefoonnummer om dat aan te 
vragen? 
 
We kunnen ouders helpen met het op de juiste manier aanvragen en doorgeven van 
wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag. Dit doen we met persoonlijke begeleiding en is 
bedoeld voor ouders die extra hulp kunnen gebruiken.  
 
We ondersteunen ouders door hun toeslaggegevens samen door te lopen en te bespreken. 
Daarnaast kijken we bijvoorbeeld naar mogelijke afwijkingen of terugbetalingen en hoe een 
ouder hiermee om kan gaan. Als het nodig is, maken we afspraken over een langer lopende 
ondersteuning.  
 
We merken dat een groot deel van de aangemelde ouders geen behoefte heeft aan 
intensieve begeleiding. Het gaat hierbij om ouders die bijvoorbeeld een eenvoudige vraag 
hebben over het doen van een aanvraag of over het recht op kinderopvangtoeslag. Voor dit 
soort vragen kunnen ouders terecht bij de Belastingtelefoon, via 0800 - 0543. Of zij kunnen 
meer informatie vinden op toeslagen.nl. 
 
Denkt u dat een ouder persoonlijke begeleiding goed kan gebruiken? Dan vragen wij u om dit 
met de ouder te bespreken en het aanmeldformulier samen met de ouder in te vullen. Hebt 
u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk voor persoonlijke 
begeleiding via 088 - 155 12 00. Of stuur een e-mail naar: toeslagen.pb@belastingdienst.nl. 
 

4. Wanneer signaleert de Belastingdienst/Toeslagen naar de ouder, bij welke afwijking? wat 
is een “sterke” afwijking? Wordt dan gekeken naar een bedrag, of een percentage? 
 
Als de Belastingdienst/Toeslagen in de voorschotfase verwacht dat aan het eind van het jaar 
de terugvordering boven €250,- zal zijn, wordt dat als sterke afwijking beschouwd en krijgt 
de ouder een signaal. 
 



5. De jaaropgave voor de ouder komt bij ons overeen met de 13de aanlevering. Waarom zou 
je dan nog de jaaropgave opvragen? 
 
Uitgangspunt is dat de jaaropgave niet wordt uitgevraagd bij de ouder, als de 
gegevenslevering (13e levering) overeenkomt met de gegevens in de aanvraag 
kinderopvangtoeslag. In de volgende situaties, kan er bij ouders een jaaropgave worden 
opgevraagd: 
 

• de gegevens van de ouder wijken substantieel af van de gegevens van de 
kinderopvangorganisatie; 

• het is niet mogelijk om de aanvragen van ouders te vergelijken met opvanggegevens. 
Dat kan gebeuren als de 13e niet volledig is. 

 
NB: het is hierbij van belang om bij de 13e levering een volledige levering te doen, waarbij er 
voor elke maand (jan t/m december) records worden aangeleverd. Ook als de 13 levering 
precies gelijk is aan de 12e, vraagt Toeslagen je deze 13e levering in te zenden. 
 

6. Die jaaropgave komt toch uit dezelfde koker als waar de gegevens uit worden gestuurd? 
 
De dertiende levering met correcties wordt als jaaropgave beschouwd. 
 

7. Extra afgenomen uren worden bij ons pas altijd later verrekend. Moet ik deze uren 
meenemen in de levering in de maand dat ze zijn afgenomen of wanneer deze uren betaald 
worden door de ouders (dit gebeurt altijd achteraf)? 
 
De extra afgenomen uren kunnen worden doorgegeven, zodra ze in rekening zijn gebracht. 
Je levert dan bij het eerst volgende aanlevermoment de juiste gegevens. Al voordat betaald 
is kunnen de uren dus doorgegeven worden. 

 
8. Wordt de ouder door de Belastingdienst eenduidig gewezen op de verplichting dat zij de 

BSN nummers moeten doorgeven? 
 
Dat doet Toeslagen niet, er is wel een informatiebrief waarin dit in staat, die brief staat 
online. Zit een verbeterpunt in, en wordt meegenomen door Toeslagen. 
 

9. Sjablonen werken niet op IOS? 

 
• Het uitgebreide sjabloon kan alleen worden gebruikt met Windows 8.1 of hoger en Ms 

Excel 2013 of hoger i.v.m. de aanwezigheid van macro’s. 

• Het eenvoudige sjabloon kan op Apple Macintosh en Windows 8.1 of hoger worden 
gebruikt. 

 
10. Conform de regels van de Gemeente Rotterdam factureren wij de peuteropvang 10x per 

jaar. Vul ik het zo ook in, in het sjabloon, want dat loopt dan niet synchroon met de 
toeslagen? Ik zou dan 2x nihil in moeten vullen, of moet het jaartarief gedeeld door 12? 
 
Uitgangspunt is dat er voor elke maand gegevens worden geleverd, conform de factuur. Voor 
de maanden waarin er geen opvanguren zijn gefactureerd, vraagt Toeslagen je wel records 
aan te leveren. Deze records moeten geldige waarden bevatten, waarbij het veld ‘Aantal 
afgenomen uren’ 0,00 (nul) uren moet bevatten. Omdat het veld ‘Gemiddeld uurtarief 



afgenomen uren’ een verplicht veld is, moet ook het uurtarief worden ingevuld met 0,00 
(nul) euro. Zie hiervoor ook de handleiding, paragraaf 5.7 - Bijzondere situaties in de 
kinderopvang. 
 

11. Is het een probleem als bijvoorbeeld een extra dag van september in de maand oktober  
wordt gefactureerd of moet dit echt in de betreffende maand staan? 
 
Je kunt dit opnemen in de factuur van oktober en die gegevens met Toeslagen delen. 
 

12. Wanneer moet een extra dag meegenomen worden in de aanlevering? 
 
De extra afgenomen uren kunnen worden doorgegeven, zodra ze in rekening zijn gebracht. 
Je levert dan bij het eerst volgende aanlevermoment de juiste gegevens. 
 

13. Er werd gezegd dat het bestand een groeiend bestand is. Is dat ook zo bij het sjabloon voor 
Mac? Is het de bedoeling dat je de voorgaande maanden laat staan en de nieuwe maand 
eronder zet? 
 
Ja die maanden blijven staan en nieuwe maanden moeten eronder gezet worden. 
 

14. Bij vervangende opvang (thuisopvang) houden wij LRK 000 aan. Ouders krijgen hierover 
ook geen kinderopvangtoeslag. Is dit erg? Dit komt wel altijd terug in de foutmeldingen. 
 
Bij plotselinge en kortdurende vervanging kan het gebeuren dat een gastouder tijdelijk 
opvang biedt op een locatie waarop deze gastouder zelf niet geregistreerd staat. Gedurende 
deze periode kan de opvang op het LRK van de inval-gastouder doorgegeven worden. De 
inval-gastouder moet dan wel zelf een registratie hebben en de locatie waarop de opvang 
plaatsvindt, moet geregistreerd zijn. Duurt de vervanging naar verwachting langer, dan zal 
uiteindelijk wel een juiste registratie geregeld moeten worden. 
 

15. Eerder is aangegeven dat Toeslagen t.z.t. sancties gaan opleggen als er gegevens 
ontbreken. klopt dit? 
 
Deze mogelijkheid staat inderdaad in de wet. Deze zal echter alleen ingezet worden in 
extreme gevallen en om het doel van een goede gegevensuitlevering te borgen. Een 
uitgebreid traject inclusief dialoog en maatwerk afspraken met de betreffende kinderopvang 
zal hier altijd aan vooraf gaan. 
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16. Zijn ouders wettelijk verplicht om een BSN af te geven aan een organisatie? Zo ja, is er een 
voorbeeldbrief waarmee ik ouders kan attenderen op de verplichting? Wat doet 
belastingdienst als ouders dit niet doen? 
 
Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. 
In artikel 11 van de Regeling Wet kinderopvang (Wko) is opgenomen welke gegevens de 
administratie van kindercentra en gastouderbureaus moet bevatten. Deze regeling is op 1 
januari 2020 aangepast ten behoeve van de levering van opvanggegevens aan de 
Belastingdienst/Toeslagen en hierin is vastgelegd dat de administratie van kindercentra en 
gastouderbureaus het BSN van de ouder en het kind bevatten. 
 



Op rijksoverheid.nl is een tekst opgenomen om ouders te informeren over deze verplichting: 
“Kinderopvangorganisaties moeten u vragen naar uw BSN en dat van uw kind. De 
Belastingdienst Toeslagen koppelt de administratie van het aantal gebruikte opvanguren aan 
de gegevens van de kinderopvangorganisatie.”  
 
Op toeslagen.nl is opgenomen welke gegevens Toeslagen van kinderopvangorganisaties 
ontvangt. 
 
Voor kinderopvangorganisaties is een informatieblad voor ouders beschikbaar, deze kunt u 
downloaden vanaf het gegevensportaal. 
 

17. Wat doet belastingdienst als ouders dit niet doen? 
 
De Belastingdienst/Toeslagen vergelijkt de gegevens van kinderopvangorganisaties met de 
gegevens die ouders hebben doorgegeven in de aanvraag kinderopvangtoeslag. Zonder BSN 
kan de Belastingdienst/Toeslagen de gegevens van de kinderopvangorganisatie niet 
vergelijken met de gegevens die ouders hebben doorgegeven. Belastingdienst/Toeslagen kan 
ouders in de voorschotfase dan niet attenderen op verschillen. Om de toeslagen definitief te 
kunnen berekenen wordt de opvangsituatie dan bij ouders uitgevraagd aan de hand van een 
schriftelijk verzoek om informatie. 
 

18. Als gegevens niet kloppen, dan hoor ik dit graag. Kan ik na inlevering feedback krijgen? 
 
Na de verwerking (en controle) van uw bestand wordt er altijd een verwerkingsverslag 
aangemaakt. U ontvangt per e-mail een bericht dat er een verwerkingsverslag klaar staat dat 
u van het gegevensportaal kunt downloaden. Om eventuele fouten snel te kunnen vinden, is 
in het verwerkingsverslag een regelverwijzing opgenomen. Op deze wijze kunt u zien op 
welke regels en velden de melding betrekking heeft. Gegevens die niet correct zijn kunnen 
tot uitval leiden en zullen in dat geval niet worden verwerkt. Dit vindt u dan terug op het 
verwerkingsverslag. 
 
Meer informatie over het verwerkingsverslag, kunt u teruglezen in de handleiding 
Gegevensaanlevering kinderopvang. Deze handleiding kunt u vinden op het gegevensportaal. 
 

19. Hoe om te gaan met ouders die niet betalen, wel toeslag ontvangen en ik elke maand wel 
gegevens aanlever?  
 
In beginsel heeft de B/Toeslagen geen rol in het debiteurenbeleid van een 
kinderopvangorganisatie. B/Toeslagen kijkt wel naar de mogelijkheden om signalen over niet 
structureel niet betaalde opvang te kunnen verwerken. Dat gebeurt niet via de maandelijkse 
gegevenslevering, deze gegevens moeten in overeenstemming zijn met de gefactureerde 
opvang. Signalen over structureel niet betaalde opvang kunnen uitsluitend worden 
verzameld en verwerkt vanuit de wettelijke taak van de Belastingdienst/Toeslagen. De 
Belastingdienst/Toeslagen kan daarom niet met kinderopvangorganisaties delen of een 
signaal invloed heeft op de vaststelling van de toeslag van de ouders. 

 
20. Is er al duidelijkheid over per wanneer er écht wettelijk verplichting is om eea aan te 

leveren?  
 
De maandelijkse gegevenslevering wordt, naar verwachting, vanaf 1 januari 2022 wettelijk 
verplicht voor alle kinderopvangorganisaties. De Tweede Kamer heeft op 11 november over 
het wetsvoorstel gestemd en het voorstel goedgekeurd. Het wetsvoorstel wordt medio 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/bericht-gegevens-kinderopvangtoeslag-checken


december in de Eerste Kamer behandeld. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel 
aanneemt, zal de verplichting om maandelijks gegevens te leveren vanaf 1 januari 2022 
ingaan. 
 

21. Komen er boetes als de maandlevering niet op tijd binnen is bij de belastingdienst? 
 
Als gevolg van de verplichting kan de Belastingdienst/Toeslagen een bestuurlijke boete 
opleggen. Het uitgangspunt is echter dat wij u zo goed mogelijk willen begeleiden bij het 
tijdig, juist en veilig leveren van de gegevens. Wij zijn daarom niet van plan om direct na 
inwerkingtreding over te gaan tot het opleggen van sancties. We zullen eerst gaan monitoren 
hoe de aansluiting verloopt en onderzoeken of, en zo ja waarom, een deel van de 
organisaties nog niet maandelijks levert. Daarbij kijken we ook of en welke vorm van 
aanvullende ondersteuning de kinderopvangorganisaties nodig hebben om de 
gegevenslevering te realiseren. 
 

22. Hoeveel ouders nemen totaal kinderopvangtoeslag af? 
 
Dit aantal wisselt uiteraard. Er zijn in 2021 circa 650.000 aanvragers die kinderopvangtoeslag 
ontvangen.  
 

23. Waar ik tegen aan loop is dat ik de 1ste van de maand aanlever van de maand ervoor. Ik 
doe ook aan her factureren, maar kan dit dan niet meer aanleveren. Dus bijvoorbeeld  
oktober aanleveren en september her factureren. 
 
Het is de bedoeling dat de juiste gegevens worden aangeleverd op de momenten die 
hiervoor bestemd zijn (zie het schema in par. 3.10 van de handleiding). Als gegevens 
ontbreken of opnieuw berekend moeten worden, dan moeten deze z.s.m. worden 
aangeleverd, het liefst bij de volgende maandlevering. Als een herberekening effect heeft op 
één of meer voorgaande maanden, dan moet de correctie of aanvulling voor al die 
betreffende maanden worden doorgevoerd. 

 
24. Kun je de gegevens wel aanleveren als deze niet compleet zijn? 

 
Het beste is dat alles wordt aangeleverd. Ontbreken er enkele gegevens, dan levert u de 
gegevens aan die u wel in uw administratie zijn opgenomen. Ontbrekende gegevens levert u 
bij de eerstvolgende maand aan. 
 

25. Wij factureren achteraf, kan dit nog wel als we uiterlijk de 15e de gegevens moeten 
doorgeven? 
 
De extra afgenomen uren kunnen worden doorgegeven, zodra ze in rekening zijn gebracht. U 
levert dan bij het eerst volgende aanlevermoment de juiste gegevens. Al voordat betaald is 
kunnen de uren dus doorgegeven worden. 
 

26. Ik vind h lastig als BSN begint met een nul. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? 
 
Een BSN dat met (voorloop)nullen begint, moet als zodanig worden aangeleverd, dus 
inclusief de (voorloop)nullen. Een BSN telt 9 posities, m.a.w. als 123456 het BSN is, dan moet 
000123456 worden aangeleverd.  
 
Bij het gebruik van Excel of één van de sjablonen geldt het volgende: Het aanmaken of 
opslaan van het CSV-bestand moet de laatste actie zijn voor het versturen van het bestand 



via het gegevensportaal. Het opnieuw openen van het bestand in Excel, met de mogelijkheid 
dat het bestand als xlsx-bestand wordt opgeslagen, brengt risico’s met zich mee. Door het 
openen en opslaan kunnen bijvoorbeeld voorloopnullen verdwijnen. Zie ook par. 4.3.1 van 
de handleiding. 
 

27. Wat als een kind wijzigt van kdv naar bso? 
 
Als een kind van KDV naar BSO gaat, wijzigt de ‘soort opvang’ en uiteraard het bijbehorende 
tarief. In de gegevenslevering moet dit worden opgenomen, m.a.w. vanaf de 
overgangsdatum als ‘Opvangsoort’ BSO worden ingevuld met het bijbehorende ‘Gemiddeld 
uurtarief afgenomen uren’. 
 

28. Wat als de uurprijs per vso of nso verschilt? 
 
Er moet een gemiddeld uurtarief worden gehanteerd. Stel dat het VSO-tarief €4,- bedraagt 
en het NSO-tarief €5,- Stel dat er 20 uur VSO en 30 uur NSO wordt afgenomen. Er wordt dan 
in totaal 50 uur BSO afgenomen. Het gemiddeld uurtarief wordt dan als volgt berekend: (20 x 
4) + (30 x 5) gedeeld door 50 = €4,60. 
 

29. Moet ik de 15e van de maand de uren van diezelfde maand inleveren? 
 
Er moeten telkens gegevens aangeleverd worden over de voorgaande ‘rapportageperiode’. 
M.a.w. in februari levert u gegevens over de maand januari. In maart levert u gegevens aan 
over januari én februari. In april levert u gegevens aan over januari én februari én maart, etc. 
Zie ook het schema in par. 3.10 van de handleiding. 
 

30. Hoe lang duurt het als een ouder een contract in uren aanpast, hoe snel verwerkt de 
belastingdienst dit? 
 
Wijzigingen die voor het einde van de maand doorgeven, worden in de regel verwerkt in de 
betaling van de 20e in de maand daaropvolgend. Er wordt dan een nieuw jaarbedrag 
berekend en de maandelijkse uitbetalingen worden hierop aangepast. Ouders kunnen de 
wijzigingen gemakkelijk en veilig doorgeven via Mijn Toeslagen of de Kinderopvangtoeslag 
app.  
 

31. Is het niet handiger om gewoon ‘de volgende maand’ dan die ‘oude’ maand weer aan te 
leveren, in plaats van allerlei ‘wijzigingen’ te gaan aanleveren? 
 
De systematiek van maandelijkse gegevensleveringen is in overleg met de branche 
ontwikkeld. Voor het juiste en meest actuele inzicht in de opvangsituatie van ouders volgens 
de opvangadministratie van de KOO, is het van belang dat de opvangadministratie vanaf 
januari t/m de afgelopen maand maandelijks wordt geleverd aan toeslagen. De administratie 
van de meeste KOO’s is zo ingericht, dat deze gegevens “met een druk op de knop” worden 
aangeleverd aan Toeslagen. Een systematiek waarbij alleen de laatste maand wordt geleverd 
én correctiebestanden op eerdere leveringen, zou voor de meeste KOO’s een veel grotere 
administratieve last betekenen.  
 

32. Dus je levert voorafgaand aan van de maand? 
 
Er moeten telkens gegevens aangeleverd worden over de voorgaande ‘rapportageperiode’. 
M.a.w. in februari levert u gegevens over de maand januari. In maart levert u gegevens aan 
over januari én februari. In april levert u gegevens aan over januari én februari én maart, etc. 



Zie ook het schema in par. 3.10 van de handleiding. 
 

33. Kun je per kind verschillende tarieven aanleveren binnen dezelfde opvangsoort? 
(verschillende gastouders?) 
 
Nee, dat is niet de bedoeling. Er wordt gewerkt met gemiddelde uurtarieven. Als er voor één 
gastouder meerdere tarieven worden gehanteerd, dan moeten deze gemiddeld worden. 
Wordt de opvang geboden door meerdere gastouders, dan moet er pér gastouder een regel 
in het bestand worden opgenomen met het daarbij behorende gemiddelde uurtarief.  
 

34. Is het aan te bevelen aan ouders om echt elke wijziging door te geven? Of bij kleine 
wijzigingen beter bij jaaropgave?  
 
Het is aan te bevelen om iedere wijziging door te geven, maar dit kan bijvoorbeeld ook 
maandelijks of per kwartaal. Hiermee worden terugvorderingen voorkomen. Het doorgeven 
van wijzigingen kan gemakkelijk via de app Kinderopvangtoeslag.   
 
U kunt ouders op weg helpen met de informatie op toeslagen.nl: 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/mijn-
kind-gaat-meer-of-minder-naar-de-opvang  

 
Op deze site staat ook een vraag en antwoord met betrekking tot maandelijks wisselende 
opvanguren: 
 
Het aantal opvanguren wisselt elke maand: 
In dat geval kunt u zelf kiezen hoe u de opvanguren doorgeeft. Hebt u bijvoorbeeld een 
contract voor flexibele opvang? Vul dan een gemiddeld aantal opvanguren per maand in. U 
mag ook na afloop van iedere maand het aantal opvanguren doorgeven. 
De opvanguren kunt u altijd later in het jaar nog aanpassen. Bijvoorbeeld als u een 
(jaar)overzicht van uw opvang hebt gekregen. 
 

35. Kunnen jullie ook met flexibele kinderopvang omgaan met gegevens, dus niet alleen 
dagdelen? 
 
Ja, deze mogelijkheden zijn aanwezig. In par. 5.7 van de handleiding zijn een aantal 
‘bijzondere situaties in de kinderopvang’ opgenomen. Wellicht dat deze paragraaf voldoende 
antwoord geeft.  

 
36. Wat als ouders elke maand andere uren hebben en dat braaf doorgeven? Dan wordt het 

een heen en weer van besluiten en een onoverzichtelijke toestand. 
 
Bij wijzigingen door ouders wordt het voorschot aangepast. Ouders kunnen het gewijzigde 
jaarbedrag direct via Mijn Toeslagen of via de app raadplegen. Ouders krijgen geen papieren 
beschikking na het doorgeven van wijzigingen, tenzij zij hier zelf om vragen.  
 

37. Mag je inderdaad KOT ontvangen voor dagopvang tot 5 jaar? 
 
Zie:  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toesl
agen/kinderopvangtoeslag/kan-ik-kinderopvangtoeslag-krijgen/geregistreerde-
kinderopvang/dagopvang-of-bso 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/mijn-kind-gaat-meer-of-minder-naar-de-opvang
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/mijn-kind-gaat-meer-of-minder-naar-de-opvang


“Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind gaat dan 
bijvoorbeeld overdag naar een kinderdagverblijf of wordt opgevangen door een gastouder. 
Voor dagopvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Uw kind kan dagopvang krijgen totdat 
hij voor het eerst naar de basisschool gaat. Is dat ná de zomervakantie? Dan kan uw kind 
meestal tijdens de vakantie nog naar de dagopvang.” 
 

38. Komt er nog een koppeling tussen toeslagen en kinderopvang? Dus dat ouders niet 2 keer 
gegevens moeten aanleveren. 
 
Ouders blijven (in het huidige stelsel) verantwoordelijk voor het aanvragen van KOT en 
doorgeven van wijzigingen. Met maandelijkse gegevensleveringen kunnen we de aanvragen 
van ouders koppelen met de informatie van kinderopvangorganisaties en ouders attenderen 
op verschillen. 

 
39. Kunnen ouders het hele jaar door – ook met terugwerkende kracht – wijzigingen 

doorgeven? 
 
Ja, dat kan. Het is wel noodzakelijk dat de aanvraag kinderopvangtoeslag is gedaan binnen 3 
maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. 
Ouders met een aanvraag mogen hele jaar door (ook met terugwerkende kracht) wijzigingen 
doorgeven 

 
Er is een toolkit voor kinderopvangorganisaties beschikbaar gesteld. Deze bevat ook 
promotiemateriaal over de kinderopvangtoeslag en de app: https://bdcommunicatie.pleio.nl/ 

https://bdcommunicatie.pleio.nl/

