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Een samenvatting met aanvullingen specifiek voor ’t Kasteeltje naar  
“Veelgestelde vragen compensatie eigen bijdrage kinderopvang 23 maart 2020” Branchevereniging Kinderopvang. 
 
Moet ik nu al actie ondernemen? 
Nee, deze brief is om u te informeren. Zodra er actie van u verwacht wordt u opnieuw geïnformeerd. 
 
Voor wie is de compensatie bedoeld?      
Voor alle ouders die normaal gesproken gebruik maken van kinderopvang, kinderopvangtoeslag ontvangen en hun factuur ook 
nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die pas net gebruik maken van de noodopvang.  
 
Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van opvang met regelingen die buiten de reguliere 
kinderopvangtoeslag vallen ? 
Voor enkele ouders bij ’t Kasteeltje geldt bovengenoemde compensatieregeling niet. Zij maken gebruik van peuteropvang of 
kinderopvang zonder recht op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. Voor zover wij 
nu kunnen overzien, wordt ook u 100% gecompenseerd. 
Als u in deze groep valt, mag u natuurlijk altijd uw vragen aan ons stellen via mail of een telefonisch contact, wij proberen u met 
uw vragen zo goed als mogelijk te helpen.  
 
Citaat Branchevereniging Kinderopvang: 
Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk. 
De branchepartijen gaan actief in gesprek met de VNG om te komen tot een landelijke afspraak opdat niet iedere 
kinderopvangorganisatie dit dient af te stemmen met de lokale overheden. De ouders en kinderopvangorganisaties zullen hier zo 
snel mogelijk over worden geïnformeerd. 
 
Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?   

• De compensatie (= het geld) zal worden overgemaakt aan ‘t Kasteeltje. 

• U betaalt gewoon het hele factuurbedrag aan ’t Kasteeltje.  

• U krijgt gewoon uw normale kinderopvangtoeslag op uw rekening. 

• ’t Kasteeltje maakt het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over op uw rekening. 
 

Hoe werkt de compensatie in de praktijk? 
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk 
hierover geïnformeerd. 
 
Concreet verwacht: 
Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft ’t Kasteeltje straks extra gegevens van u nodig, namelijk hoeveel toeslag u per 
maand ontvangt. U gaat deze informatie straks zelf aan de ‘t Kasteeltje verstrekken. Hiervoor wordt een (landelijk) formulier 
ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via ‘t Kasteeltje bij u komen.  
U hoeft nu dus nog geen actie te ondernemen! 
Voor ouders die de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan ’t Kasteeltje laten betalen, betekent dit dat zij het formulier straks niet 
hoeven in te sturen omdat alle gegevens al bij ons bekend zijn.  
 
Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug ? 
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie 
Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet 
beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk.  
 
Concreet verwacht (zie tijdspad onderaan deze brief): 
In zoverre wij de regeling kunnen overzien, verwachten wij dit op 16 april over de periode 16 maart t/m 31 maart. Op 16 mei 
volgt dan de periode 1 april tot 6 april.  
 
Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ? 
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld 
aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw facturen normaal te betalen. 
 
 
 
 
 
 



 
TIJDSPAD IN DE PRAKTIJK (mits u uw facturen normaal blijft betalen…) 
 
20 februari 2020: 
De Belastingdienst stortte uw bedrag Kinderopvangtoeslag op uw rekening voor de periode 1 maart t/m 31 maart  
(de Belastingdienst betaalt dus 1 maand vooruit) 
 
15 maart 2020: 
’t Kasteeltje incasseerde uw factuurbedrag over de periode 3 februari t/m 28 februari 
In deze periode was nog geen sprake van corona-maatregelen. (wij incasseren dus 1 maand achteraf) 
 
20 maart 2020: 
De Belastingdienst stortte uw bedrag Kinderopvangtoeslag op uw rekening voor de periode 1 april t/m 30 april  
 
15 april 2020: 
’t Kasteeltje gaat het volledige bedrag van maart incasseren over de periode 1 maart t/m 31 maart 
Hierin valt dus t/m 13 maart de “normale” periode. Zie ruildagenregeling voor niet gebruikte dagen onderaan deze brief. Vanaf 
16 maart geldt de compensatieregeling met 100% kosten dekking. 
 
Indien de Belastingdienst het geld al ter beschikking heeft gesteld en wij de formulieren die nu ontwikkeld gaan worden ingevuld 
door de ouder terug hebben ontvangen, kunnen wij berekenen  waar u recht op heeft over de periode van 16 maart tot 31 
maart zodat u volledig 100% gecompenseerd wordt.  
Uitbetaling zal op 16 april uitgekeerd worden over de periode 16 maart t/m 31 maart. 
 
20 april 2020: 
De Belastingdienst stort uw bedrag Kinderopvangtoeslag op uw rekening voor de periode 01 mei t/m 31 mei  
 
15 mei 2020: 
’t Kasteeltje gaat het volledige bedrag van april incasseren over de periode 1 april t/m 30 april 
Kunnen wij berekenen  waar u recht op heeft over de periode van 1 april tot 6 april zodat u volledig 100% gecompenseerd 
wordt. Uitbetaling zal op 16 mei uitgekeerd worden over de periode 1 april tot 6 april. 
Als de maatregel langer gaat duren als tot 6 april, wordt dit natuurlijk aangepast zolang de regelingen van kracht zijn. 
 
Ruildagenregeling voor niet gebruikte dagen t/m 13 maart 2020 
Normaal kunt u niet gebruikte dagen door ziekte binnen 1 maand inhalen via de ruilregeling  Door de maatregelen die getroffen 
zijn om kinderen met klachten niet toe te laten tot het kindercentrum, hebben we besloten om de ruilregeling te verruimen voor 
afmeldingen in de periode 6 maart 2020 t/m 13 maart 2020 (de periode dat we kinderen met klachten moesten weren en 
waarvoor geen 100% compensatie geldt). We hopen daarmee ouders te gemoed te kunnen komen die op een later tijdstip hun 
werkdagen in willen halen en opvang nodig hebben.  
Het is mogelijk om een dag die door de RIVM-maatregel niet gebruikt is te wisselen voor een dag dat uw kind gewoonlijk niet 
komt. De mogelijkheid om de dag(-en) in te halen is vanaf de dat de kinderopvang weer open gaat tot en met vrijdag 3 juli 2020. 
Indien er een langere sluiting dan tot 6 april afgekondigd wordt, wordt opnieuw bekeken tot welke datum die dagen te 
gebruiken zijn. 
 
Wij hopen u met deze informatie weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht, maar mocht u nog vragen hebben mag u 
altijd contact met ons opnemen. Wij doen ons best u zo goed mogelijk verder te helpen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jennie. 
 
 
 


