Antwoordformulier
kinderopvangtoeslag 2020
6400SL21440
Antwoordnummer 21440, 6400 SL HEERLEN Pays Bas

1.

Gegevens van de aanvrager kinderopvangtoeslag
<NAW gegevens aanvrager>

Uw BSN
<BSN>

De aanvrager van de toeslag moet het formulier ondertekenen.

2.

Ondertekening
Ik verklaar dat ik het antwoordformulier naar waarheid heb ingevuld.
Handtekening aanvrager

Datum [dd-mm-jjjj]

[ ][ ] - [ ][ ] – [2][0][2][1]
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Plaats

3.

Toestemming gebruik telefoonnummer
Geeft u ons toestemming om u een sms’je te sturen als wij uw reactie hebben gekregen? Of om uw
telefoonnummer ook in andere situaties te gebruiken? Als u ons geen toestemming geeft, ga dan
door naar punt 4.
Ja, ik geef jullie toestemming om mij met sms’jes op de hoogte te houden over mijn toeslagen.
Ja, ik geef jullie toestemming om mij te bellen over mijn toeslagen.
Ja, ik geef jullie toestemming om mij met sms’jes op de hoogte te houden en te bellen over
mijn toeslagen.
Ja, ik geef jullie toestemming om mij 1 keer een sms’je te sturen om te bevestigen dat jullie
mijn jaaropgave(n) en formulier hebben gekregen.
Geeft u toestemming? Vul dan uw telefoonnummer in:

[0][6][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op
belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.
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4.

Instructie
-

-

-

5.

Beantwoord alle vragen op het formulier met een zwarte of blauwe pen.
Controleer bij vraag 7 het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit
nummer moet hetzelfde zijn als het registratienummer van de locatie van het
kindercentrum of de locatie van de gastouder waar uw kind heen ging. Wijzig dit
nummer alleen als het anders is. Let er dan wel op dat u geen registratienummer van
een gastouderbureau doorgeeft.
Ging uw kind naar een gastouder en rekent het gastouderbureau bemiddelings- of
bureaukosten die apart op de factuur staan? Dan mag u deze kosten optellen bij het
totale jaarbedrag. Zet het bedrag dus niet als apart bedrag op het formulier.
Stuur het formulier uiterlijk vóór <schemaregel 2: uiterste reactiedatum (dagtekening + 3
weken)> naar ons terug.

Kruis aan wat van toepassing is
Let op!
Misschien ging uw kind in 2020 niet naar de kinderopvang en hebt u daarom geen
jaaropgave(n). Geef hieronder daarom duidelijk aan of uw kind wel of niet naar de
kinderopvang ging.
Ja, mijn kind ging in 2020 wel naar de kinderopvang. Gebruik de jaaropgave(n) om vraag 7 in te
vullen en stuur dit formulier samen met een kopie van de jaaropgave(n) naar ons op. Staat niet alle
informatie waar op het formulier om gevraagd wordt op de jaaropgave(n)? Gebruik dan bijvoorbeeld
ook de facturen.
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Nee, mijn kind ging in 2020 helemaal niet naar de kinderopvang. U hoeft alleen dit formulier naar ons
op te sturen. Als uw kind niet naar de kinderopvang ging, moet u de toeslag die u hebt gekregen
terugbetalen.

6.

Stuur kopieën van de jaaropgave(n) over heel 2020 mee
Stuur kopieën van alle jaaropgaven van de kinderopvang mee over heel 2020. Schrijf op iedere
kopie rechts bovenaan uw BSN (zie punt 1 van het formulier). Hebt u geen jaaropgave(n)
gekregen? Neem dan contact op met de kinderopvang of het gastouderbureau om deze alsnog
te krijgen.
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7

Gegevens kinderopvang van $naam en BSN ****.**.$laatste 3 cijfers BSN kind1$

uw BSN: $BSN$

Vul voor uw kind per kinderopvang de opvanguren en het totale jaarbedrag in. Vul ook de juiste
periode in waarin uw kind naar deze kinderopvang ging. Neem de informatie over van de
jaaropgave(n) van de kinderopvang. Staat de informatie niet op de jaaropgave(n)? Kijk dan ook
op de facturen die u hebt gekregen van de kinderopvang. Let op! Klopt een kinderopvang,
opvangsoort of LRK-registratienummer niet? Vul bij deze opvang dan 0 uur in en vul onderaan
de juiste gegevens in. Ontbreekt er een kinderopvang voor dit kind? Vul dan ook onderaan de
gegevens in. U kunt hiervoor de onderste 2 invulvelden gebruiken.

Kinderopvang
Opvangsoort

$naam opvang 1 kind 1$ $LRK opvang 1 kind 1$
$soort opvang 1 kind 1$

[ ][ ][ ][ ] uur
Totaal aantal opvanguren in 2020 bij deze kinderopvang (in hele uren)
€ [ ][ ][ ][ ][ ],[ ][ ]
Totaal jaarbedrag opvangkosten in 2020 bij deze kinderopvang
Gebruikgemaakt van deze opvang van
[ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0] tot en met [ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0]
Kinderopvang
Opvangsoort

$naam opvang 2 kind 1$ $LRK opvang 2 kind 1$
$soort opvang 2 kind 1$

9012 TGK20-1

[ ][ ][ ][ ] uur
Totaal aantal opvanguren in 2020 bij deze kinderopvang (in hele uren)
€ [ ][ ][ ][ ][ ],[ ][ ]
Totaal jaarbedrag opvangkosten in 2020 bij deze kinderopvang
Gebruikgemaakt van deze opvang van
[ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0] tot en met [ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0]
Kinderopvang
Opvangsoort

$naam opvang 3 kind 1$ $LRK opvang 3 kind 1$
$soort opvang 3 kind 1$

[ ][ ][ ][ ] uur
Totaal aantal opvanguren in 2020 bij deze kinderopvang (in hele uren)
€ [ ][ ][ ][ ][ ],[ ][ ]
Totaal jaarbedrag opvangkosten in 2020 bij deze kinderopvang
Gebruikgemaakt van deze opvang van
[ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0] tot en met [ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0]
Kinderopvang
Opvangsoort

$naam opvang 4 kind 1$ $LRK opvang 4 kind 1$
$soort opvang 4 kind 1$

[ ][ ][ ][ ] uur
Totaal aantal opvanguren in 2020 bij deze kinderopvang (in hele uren)
€ [ ][ ][ ][ ][ ],[ ][ ]
Totaal jaarbedrag opvangkosten in 2020 bij deze kinderopvang
Gebruikgemaakt van deze opvang van
[ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0] tot en met [ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0]
Kinderopvang
Opvangsoort

Registratienummer LRK
Dagopvang

of

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Buitenschoolse opvang

[ ][ ][ ][ ] uur
Totaal aantal opvanguren in 2020 bij deze kinderopvang (in hele uren)
€ [ ][ ][ ][ ][ ],[ ][ ]
Totaal jaarbedrag opvangkosten in 2020 bij deze kinderopvang
Gebruikgemaakt van deze opvang van
[ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0] tot en met [ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0]
Kinderopvang

Registratienummer LRK

[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Opvangsoort

Dagopvang
of
Buitenschoolse opvang
[ ][ ][ ][ ] uur
Totaal aantal opvanguren in 2020 bij deze kinderopvang (in hele uren)
€ [ ][ ][ ][ ][ ],[ ][ ]
Totaal jaarbedrag opvangkosten in 2020 bij deze kinderopvang
Gebruikgemaakt van deze opvang van
[ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0] tot en met [ ][ ] - [ ][ ] - [2][0][2][0]
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