
 
 
 
 
 
 
 

Wijhe, 16 juni 2020 
 

 

Betreft: Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang 
 

 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Sinds een aantal weken is de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de uitbetaling van de 
vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, online. 
 
Vergoeding SVB tot maximale uurprijs 
Ouders die recht hebben op de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, ontvangen tussen half juni 
en eind juni 2020 een brief per post of in hun Berichtenbox (Mijn SVB) van de SVB waarin staat 
hoeveel vergoeding zij ontvangen. 
Rond 8 juli 2020 krijgt u de vergoeding van de SVB op uw rekening gestort. 
Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunt u naar de website van de SVB gaan 
waar u kunt inloggen met uw DigiD (Mijn SVB). 
Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunt u hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de 
vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. 

Vergoeding Kindercentrum de Bieënkorf boven maximale uurprijs 
Het deel boven de maximale uurprijs dat Kindercentrum de Bieënkorf / gastouder moet vergoeden, 
hebben wij reeds verrekend en/of uitbetaald met de factuur van de opvangkosten van juni 2020. 
Dit geldt voor een deel van de gastouderopvang en indien u BSO exclusief vakantieopvang en 
margedagen afneemt. 
 
Wat als de gegevens van het SVB niet kloppen? 
Bij de berekening van de vergoeding wordt gekeken naar de gegevens die bij de 
Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren op 6 april 2020. 
Als deze gegevens niet kloppen, geeft u de wijziging door via mijntoeslagen.nl. 
Op deze pagina van het SVB kunt u lezen wat u in uw situatie moet doen. 
 
Wat als u het niet eens bent met de vergoeding? 
Heeft u uw gegevens gecontroleerd in Mijn SVB? En vindt u dat de vergoeding niet klopt, omdat die 
volgens u is berekend met oude of gewijzigde gegevens? 
Of omdat een kind ontbreekt in het overzicht in Mijn SVB? Of heeft u helemaal geen vergoeding 
gekregen? 
Lees op deze pagina van het SVB dan over de verschillende situaties. 
 
U heeft geen bericht ontvangen van het SVB 
Heeft u tussen half juni en eind juni geen bericht van het SVB gekregen? 
En staat uw kind niet in het overzicht in Mijn SVB? Dan was uw kind op 6 april 2020 nog niet bekend 
bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de kinderopvangtoeslag. 
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Om een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang te krijgen, moet u ervoor te zorgen dat de juiste 
gegevens in mijntoeslagen.nl staan. 
Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 september 2020. Heeft u dit al gedaan? Dan 
hoeft u niets meer te doen. 
Beslist de Belastingdienst/Toeslagen dat u kinderopvangtoeslag krijgt? Dan berekent de 
Belastingdienst/Toeslagen uw vergoeding eigen bijdrage kinderopvang. 
U krijgt dan in oktober bericht van het SVB. Een eventuele betaling volgt ook in oktober. 
 
U komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag 
In dat geval ontvangt u geen vergoeding voor de eigen bijdrage kinderopvang van het SVB. 
De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang loopt in dit geval via de gemeente. Zodra kindercentrum 
de Bieënkorf deze vergoeding heeft ontvangen, zal dit met uw factuur verrekend of aan u uitbetaald 
worden.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de SVB: https://www.svb.nl/nl/vergoeding-
kinderopvang 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, horen wij dit graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kindercentrum de Bieënkorf 
Marlies Bulder 
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