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Aankondiging aanlevering gegevens kinderopvang 20 20

Geachte heer/mevrouw,
Wij willen graag onze dienstverlening aan ouders verbeteren om daarmee hoge terugvorderingen van
kinderopvangtoeslag terug te dringen en te voorkomen. Daarvoor hebben we vanaf 2020 gegevens van u
nodig. In deze brief informeren we u daar graag over.
U krijgt deze brief omdat u als houder van een kinderopvang geregistreerd staat in het Landelijk Register
Kinderopvang.
Aanleiding 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.
Maandelijks gegevens leveren
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. De
gegevens die u moet gaan bijhouden, gaat de Belastingdienst bij u opvragen om onze dienstverlening aan
ouders verbeteren. Over de wijziging zullen wij ook de ouders informeren.
Voor de invoering van het maandelijks aanleveren, hanteren we het jaar 2020 als overgangsjaar.
Wat betekent dit voor u?
U ontvangt een uitnodiging om vanaf juni 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. 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 inhoudelijke vragen.
Om in 2020 gegevens te kunnen leveren, moet u inloggen op een gegevensportaal. U moet zich hiervoor
registeren, waarna u uw inloggegevens ontvangt. Op het gegevensportaal vindt u ook een handleiding over de
manier waarop u de gegevens kunt aanleveren.
Er zijn diverse softwarepakketten op de markt waarmee het mogelijk is om kinderopvanggeg evens te
registreren en maandelijks een bestand aan te maken dat aan de Belastingdienst kan worden geleverd. Als u
geen gebruik maakt van een dergelijk softwarepakket, dan biedt de Belastingdienst ondersteuning in de vorm
van een Excel-invulsjabloon. Ook dit sjabloon is op het gegevensportaal te vinden.

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden

Wat moet u nu doen?
Bij deze brief zit een registratieformulier voor het gegevensportaal. Om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn, wil ik u vragen de vermelde gegevens te controleren en waar nodig te wijzigen. Het formulier kunt
u terugsturen middels de bijgevoegde retourenvelop.
Meer informatie
Begin 2020 wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar de wijzigingen worden toegelicht. U krijgt
hiervoor binnenkort een uitnodiging.
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

