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Informatiebrief KO toeslag 

Welkom-Kind Z.O. Friesland 

 

Hoeveel Kinderopvangtoeslag kan ik krijgen? 

U heeft recht op een aantal uren kinderopvangtoeslag per maand. Deze uren zijn afhankelijk van 
het aantal uren wat u zelf werkt. En dan wordt er uitgegaan van de uren van de partner met het 
laagste arbeidscontract. 

Kinderen die naar de dagopvang gaan hebben recht op 140% van de uren van de minst werkende 
partner. 

Kinderen die naar de BSO gaan hebben recht op 70% van de uren van de minst werkende partner. 

Bij het berekenen van deze uren mag met uitgaan van 52 weken per jaar. 

Rekenvoorbeeld: 

Partner 1 heeft een arbeidscontract van 40 uur per week 
Partner 2 heeft een arbeidscontract van 20 uur in de week. 

Er zijn 2 kinderen. Kind 1 gaat naar school en kind 2 gaat naar de dagopvang. 

Voor kind 1 heeft dit gezin recht op:  20 uur * 0,70 (70%) = 14 uur opvang per week. 14 uur *52 
weken / 12 maanden = 61 uur per maand 

Voor kind 2 heeft dit gezin recht op:  20 uur * 1,4 (140%) = 28 uur opvang per week. 28 uur *52 
weken / 12 maanden = 122 uur per maand 

Als u de kinderopvangtoeslag aanvraagt op www.toeslagen.nl dan zal het recht op het aantal uren 
automatisch voor u uitgerekend worden 

Toeslag aanvragen. 

 

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Met Mijn toeslagen geeft u ook 
wijzigingen door in uw kinderopvangtoeslag. 

Het is belangrijk dat u de uren zo precies mogelijk door geeft. Zijn er structurele wijzigingen in de 
opvanguren dan dient u deze binnen 4 weken door te geven. 

Let op!  Bij de opvanggegevens vult u het registratie (LRK) nummer van de gastouder in en het 
adres waar de opvang plaats vind. Dus niet het LRK nummer van Welkom-Kind.  Het LRK nummer 
staat in het contract. 

Tijdpad beschikking en betaling: 

Eerste dag van de maand worden alle aanvragen in behandeling genomen. Valt deze dag op een 
zaterdag of  zondag dan worden de aanvragen de vrijdag ervoor verwerkt. 

Indien er geen reden is tot vragen of onderzoek dan zal de toeslag de 20e van de maand uitbetaald 
worden. 

 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
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Het bedrag wat de 20
e
 van de maand uitbetaald wordt is een voorschot voor de volgende 

maand. 

Aan het begin van het volgende jaar worden de toeslagen verrekend. 

Oftewel uw krijgt nog geld van de belastingdienst of de belastingdienst krijgt nog geld van u. 

Indien u toeslag terug moet betalen doe dit dan binnen 6 weken na de beschikking. Dan hoeft u 
geen rente te betalen. 

Let op!  Tussenschoolse opvang komt niet in aanmerking voor de KO toeslag 

Baan kwijt !  en nu? 

Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming 
en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de 
kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan 
van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e 
dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.  

Daarna zijn de volgende situaties mogelijk: 

Ik heb binnen 3 maanden weer werk. 

Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening op  

www. toeslagen.nl  om te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef 
eventuele wijziging(en) door met Mijn toeslagen. 

Ik ga niet werken binnen 3 maanden, maar volg binnen 3 maanden een opleiding, een 
traject naar werk of een inburgeringscursus 

Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat u een traject, opleiding of 

inburgeringscursus volgt, kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind 
krijgen. U moet uitgaan van de werkelijke uren. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.  

Het is niet gelukt binnen 3 maanden weer werk te vinden. 

U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder 
opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? 
Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het 
jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op 
zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten. 

Voorbeeld dagopvang 

U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als 
uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot en met 
juni. Dat betekent 26 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal 

aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode 

opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag 
u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen_en_wijzigen/proefberekening_toeslagen/proefberekening_toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
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Voorbeeld buitenschoolse opvang 

U wordt op 1 juli werkloos en u bent dat nog op 1 oktober. U werkte gemiddeld 30 uur per week. 

Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van 

januari tot en met september. Dat betekent 39 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 819 
uur Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in 
deze periode opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren 
over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag 
stopzetten. 

Voorbeeld jaarovergang 

U bent op 1 december 2013 werkloos geworden. Dan hebt u nog 3 maanden recht op 
kinderopvangtoeslag, dus tot 1 maart 2014. Stel, u hebt in december 2013 recht op 
kinderopvangtoeslag voor 100 uur, waarvan u 80 uur hebt gebruikt. De 20 uur die u overhebt, zijn 
eind december 2013 vervallen. In januari en februari 2014 hebt u recht op kinderopvangtoeslag 
voor in totaal 200 uur. U gebruikt die maanden maar 150 uur. De 50 uur die u overhebt, mag u 

opmaken tot het einde van 2014. Hebt u deze uren gebruikt en blijft u werkloos, dan moet u de 
kinderopvangtoeslag stopzetten. 

 
Heeft u nog vragen?  Belt u dan gerust met Welkom-Kind. 
Wij zijn er om u te helpen! 


