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FAQ Ondernemers – Compensatieregeling eigen bijdrage periode 16 maart 
tot 8 juni 
 
Overzicht van veel gestelde vragen van ouders 
 
Vragen & Antwoorden – versie 21 mei 2020, 18.30 uur 
Geel = Nieuw ten opzichte van de laatste versie: 12 mei 
Paars = antwoord is nog niet bekend 

 
Afkortingen 
KOO =kinderopvangorganisatie 
KOT = kinderopvangtoeslag 
 
 

1. ??Worden ouders gecompenseerd voor contracten die na 6 april ingaan? Immers, 6 april is de 
peildatum die de Belastingdienst hanteert voor compensatie. 
Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april en KOT hebben aangevraagd bij de 
Belastingdienst, komen voor de compensatie van de eigen bijdrage in aanmerking over de periode 
van 16 maart tot 8 juni. Maar het is nog niet duidelijk hoe deze ouders zich hiervoor kunnen 
aanmelden. 
Zodra daar duidelijkheid over is nemen we dit op in deze FAQ. 
 

2. Blijft de compensatieregeling van de overheid doorlopen na 11 mei voor ouders die weer 
dagopvang, peuteropvang, bso of gastouderopvang kunnen afnemen? 
De compensatieregeling geldt van 16 maart tot 8 juni voor alle ouders die dagopvang, peuteropvang, 
bso of gastouderopvang afnemen en KOT ontvangen en hun facturen geheel betalen. 
 

3. Moet ik het boven-fiscale deel na 11 mei uitbetalen aan ouders? 
Nee, de compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief (het boven-
fiscale deel) voor kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang loopt van 16 maart tot 11 mei. 
Daarna vervalt de regeling; de opvang gaat immers in zijn geheel weer open voor deze kinderen.  
In principe vervalt deze boven-fiscale compensatie ook voor ouders met kinderen in de bso.  
Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk 
minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod 
kan worden gedaan kan de ondernemer – op verzoek van de ouder – de eigen bijdrage van ouders 
boven het maximale uurtarief terug betalen. 
 

4. Wat kan ik doen als ouders storneren? 
Wijs ouders op de consequenties van het storneren (verlies plek kinderopvang, verlies recht op KOT) 
en op de voordelen om de factuur tóch te betalen: 
1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen. 
2. Ouder kan er zo zeker van zijn dat hij zijn recht op kinderopvangtoeslag behoudt.  
3. Wij kunnen de plek voor het kind in de kinderopvang behouden.  
4. Op deze manier kunnen we – wanneer de gehele kinderopvang (dus ook de bso) weer open kan – 
de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde 
medewerkers. 
 
Mocht een ouder de incasso hebben stopgezet/factuur niet hebben betaald, verzoek dan alsnog de 
factuur vanaf maart tot nu te betalen.  
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5. Wat moet ik doen om de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief terug te 
betalen? 
Welke wijze van compenseren je kiest hangt af van de manier waarop je facturering is ingericht.  

- Je kan een creditfactuur versturen en deze verrekenen met eerstvolgende factuur. 
- Je kan bij de eerstvolgende factuur (voor de maand mei en later) afzien van facturen van het 

boven-fiscale deel. Je zal daarnaast nog wel het boven-fiscale deel over de maanden maart, 
april tot 11 mei moeten compenseren. 

- Sommige leveranciers van planningssoftware bereiden een module voor waarmee de 
compensatie kan worden uitbetaald aan ouders. Informeer hiernaar bij je leverancier. 
 

6. Wat moet ik doen om de eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van een gemeentelijke 
regeling, terug te betalen? 
Gemeenten dragen zorg voor betaling van de compensatiekosten aan organisaties binnen 14 dagen 
na ontvangst van een kostenoverzicht. Overleg met de gemeente hoe zij graag een overzicht van de 
kosten aangeleverd krijgen. Een kostenoverzicht kan je als volgt samenstellen:  
- Maak een export van de facturering van deze groep ouders over de betreffende periode van 

noodopvang, bereken de compensatie (tot het maximum uurtarief) en tel dit op tot een 
totaalbedrag. Overleg dit aan de gemeente. 
 

7. Voor een aantal ouders wordt de KOT rechtstreeks gestort op het rekening nummer van de KOO. 
Wat betekent dit voor de uitbetaling van de eigen bijdrage van deze ouders? 
De Belastingdienst hanteert de POBR1-regeling (afkorting voor ‘partnerschapsovereenkomst één 
rekeningnummer’; een convenant) wanneer ouders toestemming geven aan de KOO om hun KOT 
rechtstreeks naar de KOO over te laten maken. Ouders ontvangen dan alleen een factuur voor de 
eigen bijdrage.  
De overheid stort de eigen bijdrage van deze ouders tot het maximum uurtarief op de rekening van 
de ouder. De KOO maakt het deel boven het maximum uurtarief dat door de ouder is betaald, over 
aan de ouders. Het is verstandig dit op voorhand te laten weten aan die ouders. 
 
8. ?? Geldt deze regeling ook voor expats of eenverdieners? 
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen KOT 

ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen 

SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit 

in een later stadium alsnog wordt opgelost. 

 
9. Gelden voor gastouderbureaus dezelfde regeling als voor KOO’s?   
Nee, daar bestaan verschillende regelingen voor.  
Download de NOTITIE Compensatieregeling KINDEROPVANGORGANISATIES.  
Download de NOTITIE compensatieregeling GASTOUDEROPVANG.docx.  
Alle informatie over deze compensatieregeling vind je online.   
 
10. Wat als een ouder tijdens deze crisis werkloos is geworden of aanzienlijk minder inkomsten 

heeft? 
De kinderopvang hoeft in geval van baanverlies niet direct stopgezet te worden; ouders behouden 
nog drie maanden recht op de kinderopvangtoeslag.  
Het is verstandig om  inkomenswijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst (mijntoeslagen; zoek 
op ‘inloggen mijn toeslagen’). Een lager inkomen betekent een hogere kinderopvangtoeslag. 
 
11. Wie betaalt de (24-uurs) noodopvang vanaf 11 mei tot 8 juni? 

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/04/17-04-2020-NOTITIE-Compensatieregeling-Kinderopvangorganisaties.pdf
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/wp-content/uploads/2020/04/17-04-2020-NOTITIE-Compensatieregeling-Gastouderopvang.pdf
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/veiligheid-gezondheid/compensatie-ouders-kosten-kinderopvang-is-rond/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen


21 mei 2020 

Voor 24/7 noodopvang krijgen gemeenten geld waarmee zij de 24-uurs opvang van KOO kunnen 
financieren. Deze financiering is bij gemeenten belegd. Het Rijk heeft hiervoor middelen 
gereserveerd. 
Zolang de noodopvang overdag binnen bestaande groepen ingepast kan worden, wordt ervan 
uitgegaan dat dit nog steeds 'om niet' gerealiseerd kan worden door KOO’s. Als een locatie extra 
groepen of personeel moet inzetten, dan moet overlegd worden met de gemeente over een 
passend oplossing. 
Ouders betalen geen extra kosten voor de noodopvang. De extra noodopvang die deze ouders 
afnemen wordt zo mogelijk ‘om niet’ verleend. Indien er wel meerkosten gemaakt worden, wordt 
dit eerst van tevoren afgestemd met de gemeente. 
Lees de ‘Lijn noodopvang SZW en OCW’ 
 
 

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/nieuws/richtlijnen-szw-en-ocw-voor-noodopvang-na-11-mei/

