Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

17 februari 2021

Betreft: Tegemoetkoming voor alle ouders, ook voor tweede sluitingsperiode
De Overheid heeft bericht dat de ouders ook voor deze tweede sluitingsperiode vanaf 16 december
2020 tot 8 februari gecompenseerd worden d.m.v. de tegemoetkomingsregeling, wanneer zij tijdens
de lockdown de facturen van de kinderopvang hebben doorbetaald.
Voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot het einde van de sluiting.
De einddatum hiervan is op dit moment nog niet bekend.
Het gaat hierbij om drie groepen ouders: (1) ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, (2) ouders
die een overheidsbijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen en (3) ouders zonder
overheidsbijdrage in de kosten voor kinderopvang.
1) Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
In de tegemoetkomingsregeling voor de tweede sluitingsperiode wordt een herzieningsmoment
ingebouwd voor ouders die hun kind pas na de peildatum hebben aangemeld voor
kinderopvangtoeslag, terwijl er voor dit kind gedurende de sluitingsperiode wel al een lopend
contract was met de kinderopvangorganisatie. Ook worden wijzigingen in de gegevens, zoals een
inkomensdaling of een verandering in urengebruik, wel meegenomen in de hoogte van de
kinderopvangtoeslag. Wanneer dit later in het jaar door ouders voor de voorafgaande maanden
wordt aangepast, leidt dit dus ook tot een correctie in de kinderopvangtoeslag over die periode.
De tegemoetkoming is een benadering van de eigen bijdrage voor de reguliere contracturen en geldt
dus niet voor eventuele extra uren noodopvang. Het is de bedoeling dat kinderopvangorganisaties
deze uren niet in rekening brengen bij ouders.
Het kabinet hoopt medio maart de tegemoetkomingsregeling gereed te hebben. De uitvoering zal
opnieuw plaatsvinden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Toeslagen. De uitbetaling aan
ouders voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april, maar is nog afhankelijk van hoe
snel de buitenschoolse opvang weer opent en van een eventuele nieuwe sluiting.
2) Ouders met een gemeentelijke regeling
Ook de Gemeenten zullen opnieuw de ouders tegemoetkomen, die de eigen bijdrage voor
kinderopvang hebben doorbetaald. Het gaat om kinderen die gebruik maken van voorschoolse
educatie (VE), kortdurend peuteraanbod, of op basis van een sociaal medische indicatie (SMI).
Ouders zullen de eigen bijdrage via Okidoki ontvangen: Gemeente Westland compenseert aan
Okidoki.
3) Ouders zonder kinderopvangtoeslag
Ook deze ouders zullen een tegemoetkoming krijgen voor het doorbetalen van de facturen. Ouders
moeten de tegemoetkoming zelf aanvragen; dit kan vanaf 1 mei 2021. De SVB zal het bedrag
uitkeren. De tegemoetkoming kan alsnog ook voor de vorige periode worden aangevraagd.
Het betekent helaas wel dat deze ouders langer moeten wachten op hun compensatie.
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