VLIETKINDEREN │ouders
FAQ - Compensatieregeling Kinderopvangtoeslag
1. Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor ouders die gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig door blijven
betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn
geen kosten verbonden.
2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders compenseren?
De compensatie wordt door de overheid rechtstreeks overgemaakt aan onze klanten.
Vlietkinderen is hierin geen partij.
3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
Alle ouders die gebruikmaken van BSO en hun factuur tijdens de sluiting (Lockdown) volledig
zijn blijven doorbetalen, ontvangen voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022
een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor
ouders die noodgedwongen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.
De tegemoetkoming is vergelijkbaar met de tegemoetkomingen van de vorige
sluitingsperiodes.
4. Wanneer krijgen ouders de kosten van de kinderopvang terug?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de
websites van de Rijksoverheid en de Belastingdienst.
5. Waarom moeten ouders eerst betalen en krijgen zij daarna pas het geld terug?
Het kabinet heeft ouders opgeroepen om tijdens de sluiting de facturen voor de BSO door te
betalen. Daarmee behouden ouders een plek voor hun kinderen op de opvang, hoeft er niet
worden ingegrepen in het lopende kinderopvangtoeslagsysteem, blijft de sector gefinancierd
en kon noodopvang worden geboden aan ouders met cruciale beroepen en kwetsbare
kinderen.
6. Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, als zij
bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben of werkloos worden?
Wanneer hun inkomen wijzigt, moeten ouders dit wel doorgeven 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. De 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.
7. Krijg ik een nieuwe factuur?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt. De details zijn nog niet beschikbaar, wij
informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door Vlietkinderen hierover
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geïnformeerd. Volgt u ook de website van Brancheorganisatie Kinderopvang,
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK:
https://www.boink.info/home
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
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