
Vergoeding 

De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding 
ontvangen voor de eigen bijdrage?  
Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen 
en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor 
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum 
uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de 
kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op 
de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.  

Voor wie is de vergoeding bedoeld?   
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de 
vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om 
ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal 
beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van 
noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden. 

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een 
gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de 
gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische 
indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse 
educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal). 

Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft 
bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de 
Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan 
ouders. 

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten? 
In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in 
het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer 
(gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding 
berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het mogelijk iets langer duren voordat 
de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli. 

Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te 
komen voor de vergoeding? 
Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de 
sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank 
terug. 



Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige 
regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat 
ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te 
kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding 
op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, 
zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De 
Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert 
vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de 
ouders uit. 

Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer open gaat, wordt de periode 
waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd. Daardoor kan het iets langer 
duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling 
waarschijnlijk in juli. 

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten? 
De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De 
Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 
8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor 
gastouderopvang). 

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april 
bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik 
maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het 
verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van 
de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat? 
Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan 
het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen 
in de uiteindelijke betaling. 

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren 
opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang 
(meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere 
kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in 
wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt. 

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van 
de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken. 

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt 
dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u 
navragen bij uw kinderopvangorganisatie. 



Kosten en contract kinderopvang 

Mijn kind blijft sinds 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor 
opvang?   
Ja: 

• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste 
kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw 
factuur voor de maand maart al heeft betaald. Ook de komende tijd vragen wij u 
de factuur te blijven betalen. 

• Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u 
recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 

• U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te 
zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de 
Belastingdienst. 

• Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de 
gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij 
de Belastingdienst om recht op kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt 
gewoon doorbetaald. Ook hier geldt dat u wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen 
wel doorgeeft aan de Belastingdienst. 

• Als u de kinderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze 
straks weer voor iedereen opengaat. 

• Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook 
deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie. 

• De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk 
hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de 
kinderopvang compenseren?' 

• De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse 
opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden 
aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van 
kinderopvang voortduurt.  

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor 
opvang?  
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang 
(dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang 
zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om 
kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw 
inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. 

Als u per maand een verschillend aantal uren afneemt bij uw gastouder, 
bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal 



uren dat u normaal gesproken deze maand afgenomen zou hebben. U doet dus 
alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. 

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang? 
Ja, dus: 

• Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
• Dan behoudt u recht op kinderopvangtoeslag en betaalt de overheid deze gewoon 

door. 
• Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit 

een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de 
kinderopvangorganisatie. 

• De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. 
• De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse 

opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden 
aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van 
kinderopvang voortduurt.  

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als 
zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?  
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de 
Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is 
hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag 
ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste 
dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de 
Belastingdienst. 

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft 
bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet 
direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te 
geven. 

Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen? 
Ja dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te 
blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. 
De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen 
bijdrage (tot de maximum uurprijs). Verder behoudt u uw plek op de 
kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw 
plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk 
weer nodig heeft. 
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, 
kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in 
cruciale beroepen blijven werken. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen


Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen: 

• In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u 
uw overeenkomst kunt beëindigen. 

• Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag. 
• Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen. 

Kinderopvangtoeslag 

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de 
hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn 
gewerkte uren. 
Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het 
aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u 
uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht 
blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te 
worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet 
direct verloren hoeft te gaan. 

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel 
overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT? 
Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op 
kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor 
deze ouders in die zin dus niets. 

Vragen over kinderopvang 

 
Waar kan ik terecht voor vragen? 
Ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de 
meest actuele informatie. 

Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel 
rekening met een langere wachttijd dan normaal. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

