
 
 

 
 

 
 

27 januari 2021 
 

 
Beste ouder en/of verzorger, 

 
We hebben jullie al eerder kort geïnformeerd over de compensatie van de ouderbijdrage. We willen je nu ook 
graag informeren over de het tijdstip van uitbetaling en de reden waarom we kiezen om in 2 keer de compensatie 

uit te betalen.  
 
De compensatieregeling voor dagopvang, peuterspeelgroep en BSO is vrijwel dezelfde als bij de vorige lock 
down. In het voorjaar 2020 is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van een 
compensatieregeling. Het voordeel is nu dat je de zekerheid hebt dat je gecompenseerd wordt en je weet ook 
wat er gecompenseerd wordt en door welke instantie.  
 
Er is wel een verschil met de vorige lock down, namelijk dat kinderopvangorganisaties de ouderbijdrage voor de 
noodopvangdagen niet hoeft te compenseren. De overheid laat deze keer de keuze om deze bijdrage te 
compenseren over aan de kinderopvangorganisaties. Ouders die gebruik maken van de noodopvang hoeven dus 
niet gecompenseerd te worden door Wasko voor het deel van het tarief boven het KOT-tarief. Wasko kiest er 
echter wel voor om, net als na de vorige lock down, aan alle ouders de compensatie uit te keren.  
 
In deze brief lichten wij de uitwerking van de regeling toe, zodat je weet waar je (financieel) aan toe bent. 

De opbouw van de factuur is als volgt: 
 

• een deel van de kosten voor de kinderopvang krijg je vergoed via de kinderopvangtoeslag; 

• een deel is voor eigen rekening, dat is de ouderbijdrage. 

 
Het gehele bedrag van de factuur betaal je aan ons als kinderopvangorganisatie. 

De overheid compenseert in deze Coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de 
Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat in 2020 € 8,17 per uur, voor BSO € 
7,02 per uur. Onze uurprijs ligt, net als bij de meeste kinderopvangorganisaties in Nederland, boven dit 
maximum fiscale uurtarief. Wasko betaalt het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat we bij 
jou in rekening brengen. Dat betekent dat je de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de 
vorm van een subsidie, en een deel via Wasko. 
 

 

Wanneer ontvang je de kosten terug? 

 
• We streven ernaar het bedrag dat je over de periode 16 tot en met 31 december 2020 van Wasko 

ontvangt uiterlijk 2 februari a.s. over te maken naar het rekeningnummer van jou dat bij ons bekend is. 
Mocht je nog openstaande facturen hebben, dan zal het bedrag van de creditnota worden verrekend 
met het openstaand bedrag.  

• Het bedrag aan compensatie vanaf 1 januari 2021 wordt tot aan de datum dat de kinderopvang weer 



opengaat in 1x overgemaakt en/of verrekend. We kiezen ervoor om de uitbetaling in 2x te doen 
vanwege administratieve redenen. Op deze manier kunnen we een scheiding maken in de financiële 
boekjaren 2020 en 2021 en kunnen we het boekjaar 2020 op een correcte manier afsluiten.  

 

• Het geld dat je ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de 
rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. We hebben op dit moment geen informatie 
gekregen wanneer de SVB de uitbetaling zal verzorgen. We verwachten dat dit sowieso kort na afloop 
van de lock down gebeurt.  

 
Je hoeft zelf geen actie te ondernemen, behalve wanneer … 
Voor de uitvoering van de compensatie hoef je als ouder in principe niks te doen. Je moet wel zelf actie 
ondernemen wanneer jouw inkomen wijzigt tijdens deze periode van sluiting (vanaf 16 december 2020). In dat 
geval vragen wij je om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer 
jouw inkomen wijzigt, krijg je een ander bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de 
Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken. 

 

 
Ontvang je gemeentesubsidie voor de peuterspeelzaal? 

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen maar gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling 
voor de kosten van peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), of opvang op basis van een sociaal- 
medische indicatie (SMI), krijgen de betaalde eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal voor de periode van 16 tot 
en met 31 december 2020 vergoed. Je ontvangt uiterlijk 2 februari a.s. het bedrag van de compensatie op het 
rekeningnummer van jou dat bij ons bekend is. Mocht je nog openstaande facturen hebben, dan zal het bedrag 
van de creditnota worden verrekend met het openstaand bedrag. Het bedrag aan compensatie vanaf 1 januari 
2021 wordt tot aan de datum dat de kinderopvang weer opengaat in 1x overgemaakt en/of verrekend. De 
gemeentes ontvangen ter compensatie een bijdrage vanuit het Rijk.  

 
De factuur van februari  
Wij voeren 28 januari a.s. de incasso voor de maand februari uit. Wij vragen je om deze incasso niet stop te 
zetten of te storneren, ook al kun je op dit moment geen gebruik maken van de kinderopvang. Er zijn meerdere 
redenen dat wij je vragen om de factuur tóch te betalen: 
1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen. 
2. Je kunt er zeker van zijn dat je het recht op kinderopvangtoeslag behoudt. 
3. We kunnen jouw plek in de kinderopvang behouden. 

4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en 
kan jouw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers. 
5. Zoals vorige jaar is gebleken, ontvang je op een later moment volledige compensatie voor de betaalde 
facturen.  

 

Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via kindplanning@wasko.nl. 
Je kunt ook de website van de overheid raadplegen: Op onze website onder het kopje Nieuws, kun je de vorige 
nieuwsbrieven vinden. 

 

Veel dank! 
Tot slot willen wij je bedanken voor je steun en begrip in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de 

betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in Wasko. 
We wensen iedereen wederom veel sterkte toe de komende weken. We missen de kinderen heel erg en 
hopen jullie en jullie kind(eren) binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Rogier Vegter, 
Directeur-bestuurder 
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