Wijhe, 19 april 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vanaf maandag 19 april is de gehele kinderopvang weer open. Daardoor is er meer duidelijkheid
m.b.t. het uitbetalen van de vergoeding van de eigen bijdrage van de kinderopvangtoeslag.
Maakte u voor de sluiting al gebruik van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of
gastouderopvang? En betaalde u uw rekening voor de eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16
december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december 2020
tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage.
Soms is de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat kan omdat de
tegemoetkoming wordt berekend met de maximale uurprijs. Ook ouders met cruciale beroepen die
gebruik maakten van de noodopvang krijgen een tegemoetkoming.
Voor de tegemoetkoming eigen bijdrage zijn er 3 doelgroepen:
1. Tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming
ontvangen voor hun eigen bijdrage. U krijgt de tegemoetkoming van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) automatisch op uw rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Nu de heropeningsdatum van de
BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de
sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik
maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders.
Om de juiste tegemoetkoming te ontvangen zijn 2 zaken belangrijk voor ouders:

Gegevens Belastingdienst controleren

U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het belangrijk om uw
gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst over uw normale gebruik actueel te
houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract of uw inkomen verandert. Zie ook de
uitgebreidere info onderaan deze pagina.

Factuur doorbetalen

U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer. Als ouders de
factuur niet doorbetalen of het contract opzeggen, vervalt voor de periode waar de factuur over gaat
het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld. Daarnaast verliest u
dan uw plek op de kinderopvang.

2. Tegemoetkoming opvang gesubsidieerd door gemeente
Maakt u gebruik van opvang die gesubsidieerd is door de gemeente? En betaalde u uw rekening voor
een eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang
en gastouderopvang) en van 16 december 2020 tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan krijgt u
over deze periode een tegemoetkoming via de kinderopvangorganisatie of gemeente.
De tegemoetkoming voor ouders die voor deze regeling in aanmerking komen, is inmiddels verrekend
of uitbetaald.
3. Tegemoetkoming voor kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie
Maakt u gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zonder
kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En betaalde u uw rekening ook tijdens de
sluiting volledig door? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor de kosten
die u betaalde tijdens de sluiting in het voorjaar 2020 en tijdens de recente sluiting.
De SVB opent voor de aanvraag van de tegemoetkoming op MijnSVB een aanvraagformulier. De
aanvraagprocedure wordt medio mei opengesteld via de website van de SVB. Meer informatie
hierover volgt zo snel mogelijk via de website
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/coronakosten-kinderopvang-ouders en de website van de SVB https://www.svb.nl/nl/kinderopvang/. U kunt
de tegemoetkoming aanvragen voor zowel de sluiting voorjaar 2020 als de sluiting die in december
2020 begon. Dit doet u door onder andere de betaalde rekeningen voor de kinderopvang aan te
leveren. De SVB probeert binnen uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag te beslissen over
de tegemoetkoming. Daarna krijgt u deze uitbetaald.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over bovenstaande informatie horen wij dit graag.
Op onze website kunt u ook altijd alle informatie m.b.t. Corona terugvinden
https://bieenkorf.nl/corona.
Met vriendelijke groet,
Kindercentrum de Bieënkorf
Marlies Bulder

