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Aankondiging aanlevering gegevens kinderopvang 20 20

Geachte heer/mevrouw,
U levert als kinderopvangorganisatie jaarlijks gegevens aan de Belastingdienst over de kinderen die
kinderopvang bij u afnemen.
Wij willen graag onze dienstverlening aan ouders verbeteren om daarmee hoge terugvorderingen van
kinderopvangtoeslag terug te dringen en te voorkomen. Hiervoor hebben wij enkele wijzigingen in de
gegevensaanlevering aangebracht. In deze brief informeren we u daar graag over.
Aanleiding veranderingen gegevensaanlevering kinderopvang
In 2018 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samen met de Belastingdienst een
verbetertraject gestart om hoge terugvorderingen van kinderopvangtoeslag terug te dringen. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de maatregel om kinderopvangorganisaties maandelijks actuele gegevens over de
opvang aan de Belastingdienst te laten leveren. Een groot deel van de hoge terugvorderingen ontstaat
namelijk door een afwijking in de door de ouder opgegeven en daadwerkelijk afgenomen opvanguren. Met
actuele gegevens kan de Belastingdienst afwijkingen eerder signaleren en ouders hierover informeren.
Overgang naar maandlevering en verandering in gegevenslevering
Om deze maatregel te realiseren wordt de Regeling Wet kinderopvang per 1 januari 2020 gewijzigd. Dit houdt
in dat de eisen aan de administratie van kindercentra en gastouderbureaus worden gewijzigd. Over de
wijziging zullen wij ook de ouders informeren.
De gegevens die in de nieuwe situatie gevraagd worden, zijn minder uitgebreid dan de gegevens die nu
worden gevraagd. Het aantal gegevens dat u nu jaarlijks levert, gaat terug van 69 naar 22. Voor de invoering
van het maandelijks aanleveren, hanteren we het jaar 2020 als overgangsjaar.
Wat betekent dit voor u?
U hoeft dus voortaan minder gegevens aan te leveren, maar wel maandelijks in plaats van jaarlijks. We
begrijpen dat dit een grote verandering voor u kan zijn . Wij zullen u zo goed mogelijk ondersteunen,
bijvoorbeeld door middel van een servicedesk voor technische en inhoudelij ke vragen.
U ontvangt een uitnodiging om vanaf mei 2020 te beginnen met het leveren van gegevens. Zodra u begint
met leveren, dient u wel de gegevens over alle voorgaande maanden van 2020 aan te leveren.
Op het gegevensportaal staat nu al een nieuwe handleiding waarin staat welke gegevens u moet aanleveren.
Softwareontwikkelaars zijn van deze wijzigingen op de hoogte gebracht , zodat zij hun software hierop kunnen
aanpassen.
Let op! De gegevens over 2019 levert u nog op de huidige manier aan, volgens de huidige gegevensset.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Meer informatie
Begin 2020 wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar de wijzigingen worden toegelicht. U ontvangt
hierover eerdaags meer informatie.
Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met de Servicedesk ondersteuning digitaal berichtenverkeer van de
Belastingdienst via telefoonnummer 0800 – 022 70 65, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 16.00 uur. Of stuur een e-mail naar: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

Hoogachtend,
de directeur

J.M. Melsen

