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Geertruidenberg, 14 november 2020 
 
 
Onderwerp: Kinderopvangtoeslag 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen jaren hebben de belastingdienst en ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
gewerkt aan een verbetertraject voor de kinderopvangtoeslag. 
 
Dit jaar is de belastingdienst met deze verbeteringen gestart. Dit houdt het volgende in: 
 
1. Werken met actuele gegevens 

Vanaf heden moeten wij, als peuteropvangorganisatie, maandelijks gegevens aanleveren aan de 
belastingdienst. Met deze gegevens kan de belastingdienst een signaal geven aan ouders als de 
gegevens waarschijnlijk niet meer kloppen en ouders de gegevens dienen te controleren. Eventuele 
wijzigingen kunnen dan op tijd worden doorgegeven waardoor de kans op terugbetalen van toeslag 
kleiner is. 

 
2. App Kinderopvangtoeslag 

De belastingdienst heeft in 2020 de app Kinderopvangtoeslag gelanceerd waarmee ouders snel en 
gemakkelijk wijzigingen aan de belastingdienst kunnen doorgeven. Daarnaast kan de 
belastingdienst via de app een signaal aan ouders doorgeven, bijvoorbeeld wanneer de 
kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer klopt. 
 
De app is te vinden in de app-stores onder de naam “Kinderopvangtoeslag”. 
 

3. Persoonlijke begeleiding Kinderopvangtoeslag 
De Belastingdienst/Toeslagen wil ouders zo goed mogelijk helpen bij het regelen van hun 
kinderopvangtoeslag.  
Wanneer u wat extra hulp kunt gebruiken bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft De 
Paddestoel de mogelijkheid om u voor persoonlijke hulp en begeleiding aan te melden bij de 
belastingdienst. Als u het goed vindt, zal de Belastingdienst/Toeslagen u na de aanmelding bellen 
en samen met u de toeslag bespreken. 
 
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u een email sturen naar 
voorzitter@pszdepaddestoel.nl. Wij kunnen u dan helpen om een Aanmeldformulier in te vullen en 
dit naar de belastingdienst te sturen. 
 

In de bijlagen vind u nog informatie van de belastingdienst. 
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u uw vragen sturen naar voorzitter@pszdepaddestoel.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sandra van Strien 
Voorzitter “De Paddestoel” 
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