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Handleiding rekentool Omzetverlies Compensatieregeling 
 

Als gevolg van de maatregelen en de tijdelijk sluiting van de kinderopvang heeft de overheid besloten de kosten 
van de kinderopvang voor ouders te compenseren gedurende de periode van sluiting vanaf 16 maart 2020.  

 
De compensatie is gemaximeerd tot het uurtarief dat de Belastingdienst hanteert bij de bepaling van de 
Kinderopvangtoeslag. Indien uw organisatie een tarief rekent dat daarboven ligt kan uw organisatie het niet 
gecompenseerde deel zelf aan de ouders vergoeden. Met behulp van deze rekentool kunt u snel en makkelijk 
bepalen welke impact deze vergoeding in totaal heeft voor uw organisatie.  

 
Ook gastouderopvang hebben we hierin meegenomen voor een globale bekrekening van het te vergoeden 
bedrag. We houden in deze tool geen rekening met de wijze van verdeling tussen de gastouder en het 
gastouderbureau. Zie hiervoor het Rekenmodel compensatie gastouderopvang dat door de samenwerkende 
brancheorganisaties is ontwikkeld. 

 

Stappenplan voor het invullen van de rekentool 
 

U dient alleen de cellen in te vullen waar groene getallen in zijn opgenomen. U kunt alleen deze cellen 
wijzigen. De blauwe getallen zijn formules en worden door het model berekend, deze kunt u niet wijzigen. 

 

Periode waarover compensatie 
wordt berekend: 

 Dagopvang en 
gastouderopvang  

 Buitenschoolse 
opvang  

Begindatum 16-mrt 16-mrt 

Einddatum 10-mei 10-mei 

Aantal weken 8,0 8,0 

 
In bovenstaand blok vult u per werkvorm de begin- en einddatum in van de periode waarover de compensatie 
wordt berekend. De Startdatum staat vast, de sluiting van de kinderopvang is gestart op 16 maart jl. Hoe en tot 
wanneer de regeling exact gaat verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Vul hier de einddatum in die de overheid 
nu hanteert voor de te berekenen vergoeding en pas deze bij verlenging aan. Als de regeling verandert zullen 
wij waar nodig een nieuwe versie van de rekentool beschikbaar stellen. Het aantal te compenseren 
opvangweken wordt berekend. 

 

Maximum uurprijs Kinderopvang Toeslag 

Dagopvang € 8,17 

Buitenschoolse opvang € 7,02 

Gastouderopvang € 6,27 

 
Deze tabel bevat de maximale uurprijs die de belastingdienst hanteert voor het bepalen van de 
kinderopvangtoeslag en de maximale compensatie door de overheid. U vult niets in, het zijn vaste gegevens. 

 
 
 

 
 
 
 

  

https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4406247424
https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4406247424
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Uw Tarief 
 Opvang met 
vaste uren 
contract 1  

 Opvang met 
vaste uren 
contract 2  

 Flexibele opvang  Overige opvang  

Dagopvang € 8,40 € 8,50 € 8,60 € 8,70 

Buitenschoolse opvang € 7,50 € 7,60 € 7,70 € 7,80 

Gastouderopvang € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 

 
In bovenstaand blok vult u per opvangsoort en type contract uw eigen tarieven in. Hanteert u meerdere tarieven 
voor opvang met vaste uren contracten, gebruik dan in de eerste twee kolommen. 

 
U heeft bijvoorbeeld verschillende tarieven voor contracten voor 1-3 dagen per week en voor contracten voor 4-
5 dagen per week. 

 

Aantal gefactureerde uren per week 
 Opvang met 
vaste uren 
contract 1  

 Opvang met 
vaste uren 
contract 2  

Flexibele opvang  Overige opvang  

Dagopvang 1.000 700 200 100 

Buitenschoolse opvang 500 300 200 0 

Gastouderopvang 1.000 0 0 0 

 
De periode waarover de compensatie wordt berekend is niet gelijk aan één of meerdere volledige maanden. De 
berekeningen in deze rekentool zijn gebaseerd op aantallen weken. U vult in bovenstaande tabel het aantal 
uren in dat ook daadwerkelijk door uw organisatie is gefactureerd. Het is van belang dat uw organisatie bij de 
facturatie uitgaat van de ‘normale’ contractuele situatie. Dit bepaalt voor ouders immers het recht op 
Kinderopvangtoeslag en de compensatie. 

 

Uren omrekenen van 
maand naar week 

Aantal uur 
per maand 

Aantal uren 
per week 

4.000 923 
 

We hebben een extra calculator toegevoegd om de uren per maand om te rekenen naar weken: 
 

Compensatie opvang 
boven KOT per week 

Opvang met 
vaste uren 
contract 1 

Opvang met vaste 
uren contract 2 

Flexibele 
opvang 

Overige 
opvang 

 Totaal 
compensatie 
opvang per 

week  

Dagopvang € 230 € 231 € 86 € 53 € 600 

Buitenschoolse opvang € 240 € 174 € 136 € 0 € 550 

Gastouderopvang € 730 € 0 € 0 € 0 € 730 

Totaal € 1.200 € 405 € 222 € 53 € 1.880 

 

 
 
Bovenstaande tabel berekent het te vergoeden deel van de omzet door uw organisatie. 
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Overige dienstverlening die niet in 
aanmerking komt voor KOT 
Alleen voor zover gefactureerd! 

 Omzet overige 
dienstverlening 

per week  

 Aantal weken 
gefactureerd  

 Terug te betalen 
overige omzet  

Tussen Schoolse Opvang (TSO) € 300 2 € 600 

Warme maaltijdservice € 100 2                      € 200 

Extra activiteiten voor kinderen € 100 2 € 200 

Extra dienstverlening voor ouders € 50 2 € 100 

Huiswerkbegeleiding € 50 2 € 100 

Zwemles € 50 2 € 100 

Vervoer € 50 2 € 100 

Overige dienstverlening € 50 2 € 100 

Totaal € 750   € 1.500 

 
Naast reguliere kinderopvang bieden veel organisaties ook aanvullende diensten zoals tussen schoolse opvang 
(TSO), huiswerkbegeleiding, etc. Als u deze tijdens de sluitingsperiode heeft gefactureerd betaalt u dit terug aan 
de ouders. In bovenstaande tabel vult u in wat u voor deze diensten gedurende de sluitingsperiode heeft 
gefactureerd. 
 
U vult de omzet voor de aanvullende diensten per week in. Geef in de kolom ‘aantal weken gefactureerd’ aan 
hoeveel weken u deze diensten nog heeft gefactureerd. 
 
Het zou kunnen dat u over de maand maart deze diensten al had gefactureerd, maar over de maand april dat 
niet meer heeft gedaan.  
 
Vul een nul in bij de velden die voor uw organisatie niet relevant zijn. 
De laatste kolom berekent het deel van uw omzet voor aanvullende diensten die u terugbetaalt aan de ouders. 

 
 

Totaal compensatie en overige omzet   €         13.532  

 

Controleer of u alles juist heeft ingevuld. Bovenstaand veld geeft u een indicatie van het totaal aan omzet dat 
uw organisatie terugbetaalt aan de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 
 


