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NOTITIE Compensatieregeling Kinderopvangorganisaties  
 

 

INLEIDING 

 

In deze notitie vind je informatie over de compensatie van de ouderbijdrage voor de kinderopvang.  

 

Er zijn verschillende vormen van compensatie te onderscheiden: 

1. Compensatie eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag  

a. compensatie tot het maximum uurtarief door de overheid 

b. compensatie daarboven door de houder 

2. Compensatie eigen bijdrage van ouders zonder kinderopvangtoeslag. 

3. Compensatie eigen bijdrage van ouders die gebruikmaken van een gemeentelijke regeling.  

 

In deze notitie vind je vooral informatie over de compensatie van de ouderbijdrage van ouders die 

kinderopvangtoeslag ontvangen. De overheid speelt daarin een belangrijke rol en heeft bekend 

gemaakt hoe zij de compensatie vorm geeft. Aan het eind van de notitie gaan we kort in op de stand 

van zaken voor de tegemoetkoming voor ouders zonder kinderopvangtoeslag. 

 

 

DE COMPENSATIEREGELING 

 

1. Compensatie eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag 

De compensatie van de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag bestaat uit twee 

regelingen.  

 De compensatie door de overheid tot het maximum uurtarief zoals deze door de overheid wordt 

gehanteerd. Dit  gedeelte zal  de Belastingdienst/Toeslagen in samenwerking met de Sociale 

Verzekeringsbank (hierna te noemen: SVB) op zich nemen. De uurprijzen voor 2020 zijn voor 

dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang €7,02. 

 De compensatie door de kinderopvangorganisatie bij een hoger uurtarief dan het maximum 

uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit geldt voor een groot deel van de 

kinderopvangorganisaties. 

 

De compensatie regeling van 16 maart tot einde  noodopvang voor 

ouders die de gehele factuur betaald hebben 

Factuur kinderopvang 

is opgebouwd uit: 

Te betalen door: Hoe: 

1. Deel 

kinderopvangtoeslag 

(KOT) 

Belastingdienst/Toeslagen De Belastingdienst betaalt dit deel aan de 

ouders, zoals gebruikelijk. 

2. Deel eigen bijdrage 

van ouders tot het 

maximum uurtarief 

(bij benadering) 

SVB en 

Belastingdienst/Toeslagen over 

de periode vanaf 16 maart 

De SVB maakt dit deel over aan de ouders 

volgens de compensatieregeling. Dit komt 

volgens de huidige planning na afloop van 

de sluitingsperiode in de vorm van een 

eenmalige betaling over de gehele duur 

van sluiting. 
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3. Deel eigen bijdrage 

van ouders boven 

maximum uurtarief  

Alle kinderopvangorganisaties 

over de periode vanaf 16 maart 

Kinderopvangorganisaties nemen dit deel 

voor eigen rekening en keren dit  zo snel 

mogelijk uit aan de ouders. 

 

De compensatieregeling is van kracht van 16 maart tot en met 28 april. a.s. Indien de sluiting van de 

kinderopvang wordt verlengd, wordt ook de compensatieregeling verlengd.  

 

NB. Een ouder kan dus alleen in aanmerking komen voor compensatie als er een 

plaatsingsovereenkomst is en de facturen over de periode van noodopvang zijn voldaan.  

 

a. Uitvoering compensatie door de overheid van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief 

Voor de compensatie door de overheid tot het maximum uurtarief hebben we samen met het 

ministerie van SZW een regeling uitgewerkt. Deze regeling wordt door SVB en 

Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk uitgevoerd. Ouders die de kinderopvang door blijven betalen 

gedurende de sluitingsperiode tot en met 28 april, krijgen bij benadering een compensatie van de 

eigen bijdrage. De Belastingdienst/Toeslagen stelt aan de hand van de gegevens van ouders die bij 

de Belastingdienst op peildatum 6 april  bekend zijn, het bedrag voor de compensatie per 

huishouden vast. De datum van 6 april sluit voor de Belastingdienst/Toeslagen aan op een vast 

maandelijks peilmoment en maakt het tegelijkertijd mogelijk zo veel mogelijk aan te sluiten op de 

actuele situatie. De hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van het aantal kinderen in 

een huishouden dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren dat is doorgegeven, de hoogte 

van het inkomen en het maximum uurtarief die geldt. De Belastingdienst geeft de hoogte van de 

tegemoetkoming en de betaalgegevens door aan de SVB. De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit 

aan de ouders en stuurt hen een beschikking.  

 

De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is 

gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens. 

Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het 

betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde 

peildatum zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De 

overheid en wij vragen daarvoor begrip bij ouders. 

 

Het zal gaan om een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april. De 

betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli. Als de 

kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één 

keer plaats op een later moment.   
 

b. Uitvoering compensatie door de kinderopvangorganisaties van de eigen bijdrage boven het 

maximum uurtarief  

Van kinderopvangorganisatie wordt net als van de overheid een bijdrage gevraagd in de 

compensatie van de kosten van ouders. Dit is alleen het geval als jullie gefactureerde uurtarief hoger 

is dan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert.  

 

Voor jullie is het belang van deze regeling dat je plaatsingsovereenkomsten zoveel mogelijk in stand 

gehouden worden. Dit is van groot belang voor het behoud van inkomsten op korte- en lange 

termijn en voor het behoud van de medewerkers. Daarnaast zit er een juridisch aandachtspunt 

waarbij je rekening dient te houden met de rechten van de ouders, bij het niet nakomen van de 

geleverde dienst. 
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Het terugbetalen van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief heeft tijdelijk 

gevolg voor de omzet. Deze omzetdaling zal op een aantal manieren opgevangen moeten worden. 

Afhankelijk van de individuele situatie is er sprake van lagere exploitatiekosten. Denk aan minder 

personeelskosten (uitzendkrachten, vervanging bij ziekte, extra uren, etc.), minder kosten van 

verzorging voor kinderen (luiers, voeding, vervoer etc.) en minder huisvestingskosten 

(schoonmaakkosten, gebruikskosten, etc.). Daarnaast kan er gekeken worden of er inzet mogelijk is 

van één van de specifieke regelingen die de overheid ter beschikking heeft gesteld. We geven aan 

het einde van deze notitie informatie hierover. 

 

Wij vinden het reëel dat je als organisatie bereid bent om de kosten van compensatie van de eigen 

bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief voor je rekening te nemen en doen daarom een 

beroep op alle organisaties om die verantwoordelijkheid ook te nemen. De overheid houdt in deze 

crisis de sector overeind. Iedereen zal zijn steentje bij moeten dragen; ook de 

kinderopvangorganisaties zelf. Het vertrouwen in de kinderopvang zou worden geschaad bij niet 

uitbetalen van de compensatie. Het zou niet alleen een negatief effect hebben op het imago van 

jouw organisatie, maar ook op die van de sector kinderopvang als geheel. 

 

Wij vragen jullie met klem om de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief zo snel 

mogelijk aan de ouders te compenseren. Voor het vertrouwen van ouders is het goed als zij snel 

ervaren dat er werk wordt gemaakt van de compensatie. Aangezien de overheid een vrij omvangrijk 

proces moet inrichten in korte tijd, zal deze bijdrage pas in juni, juli of (bij verlenging van de sluiting) 

later worden overgemaakt. Ondernemers kunnen hier het heft in handen nemen en ouders snel de 

compensatie van de eigen bijdrage waar zij verantwoordelijk voor zijn, terugbetalen.  

 

 

2. Compensatie eigen bijdrage van ouders zonder kinderopvangtoeslag  

Veruit de meeste ouders betalen de kinderopvang met behulp van de kinderopvangtoeslag. Het gaat 

om zo’n 600.000 huishoudens (825.000 kinderen). Er is ook een forse groep van zo’n 50.000 

kinderen die deelnemen aan kinderopvang via een gemeentelijke regeling. Het gaat dan om 

kinderen die deelnemen aan voorschoolse educatie, kinderen die gebruik maken van kortdurend 

peuteraanbod, en kinderen van ouders met een sociaal-medische indicatie. Deze groepen ouders 

worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage via de gemeente. Kinderopvangorganisaties kunnen 

via de gebruikelijke kanalen bij de gemeente afspraken maken over de handelwijze. De VNG zal 

waarschijnlijk nog een handreiking voor gemeenten opstellen. 

 

 

3. Compensatie eigen bijdrage van ouders die gebruikmaken van een gemeentelijke regeling.  

Daarnaast is er nog een groep ouders die de kosten van kinderopvang geheel zelf draagt. Deze groep 

is moeilijk in beeld te krijgen, omdat zij geen vergoeding vanuit de overheid krijgen. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn bij eenverdieners of expats. Deze groep is onder de aandacht gebracht bij 

het ministerie van SZW. Op een later moment zal het ministerie besluiten of voor deze groep een 

vorm van compensatie mogelijk is.  

 

 

Tot slot, steunmaatregelen voor ondernemers 

Wij begrijpen goed dat deze regeling zwaar kan uitpakken, in het bijzonder voor de kleinere 

organisatie(s). Ook de overheid is hiervan op de hoogte. Zij heeft om die reden, los van de 

maatregelen voor de kinderopvangsector, speciale regelingen in het leven geroepen om 
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ondernemers die door COVID-19 in de problemen komen, te ondersteunen. Hieronder vind je een 

aantal sites waarop je meer informatie kunt vinden:  

 

- De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW); voor financiële 

ondersteuning tijdens de coronacrisis 

- Uitstel belastingen; met name relevant als je in de liquiditeitsproblemen komt 

- Het Waarborgfonds Kinderopvang kan ondersteuning bieden. Deze organisatie kan je helpen bij 

vragen over de uitvoering van de regeling, bij het inzichtelijk maken van je financiële positie en 

bijdragen aan extra financiële ruimte. Het Waarborgfonds heeft afspraken met de banken 

gemaakt en dekt je risico af voor een werkkapitaalfinanciering. Dat laatste kan je helpen om op 

een verantwoorde manier jouw deel van de regeling aan ouders terug te betalen en daarmee je 

financiële positie gezond te houden. Neem voor vragen hierover contact met hen op 

telefoonnummer 085 -130 38 93 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/thema/ondersteuning-corona

