
11-05-2021 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
De informatie over de compensatie voor ouders met en zonder kinderopvangtoeslag, die wordt 
uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), staat online Vergoeding kinderopvang | 
Kinderopvang vergoeding | SVB 

Compensatie corona-sluiting  
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21 mei een bericht van de SVB. Dat kan een 
brief per post zijn of via de persoonlijke digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie 
wordt naar verwachting eind mei uitbetaald aan ouders die al kinderopvangtoeslag ontvangen. 
Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie vanaf begin mei aanvragen. 

Peildatum: 21 februari 2021 
De zogenaamde peildatum is 21 februari 2021. Dat houdt in dat de hoogte van de compensatie 
wordt berekenend op basis van de gegevens over de kinderopvang die op deze datum bij de 
Belastingdienst bekend waren.  
 
Ouders zonder kinderopvangtoeslag 
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor de kosten van de kinderopvang kunnen gebruik 
maken van de zogenaamde regeling ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder 
overheidsvergoeding’ (TTKZO). Dat geldt ook voor ouders die voor een deel van de betaalde uren 
geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de 
overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelf aanvragen. Hiervoor is het vereist 
dat de SKH een verklaring kinderopvang (per kind / contract) invult op uw verzoek. U kunt deze 
verklaring kinderopvang uploaden in het systeem van de SVB (via de website van de SVB) en voor 
het invullen en ondertekenen sturen naar Marleen Wenneker van de financiële administratie SKH. 
Per mail bereikbaar via m.wenneker@kinderopvangharen.nl.  
De aanvraag kan worden gedaan voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. 
Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking waarin staat of en hoeveel 
compensatie zij ontvangen. 
 
Ouders die voor de kinderopvang een vergoeding van de gemeente ontvangen (bijvoorbeeld via 
VE/VVE of SMI), krijgen de compensatie van de gemeente. 
 
Overzicht van de sluitingsperiode 

• Eerste sluiting: van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) 
en de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang) 

• Tweede sluiting: van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en 
gastouderopvang) en de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 
(buitenschoolse opvang). 

 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, schroom dan niet om 
deze te stellen. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar per mail via 
administratie@kinderopvangharen.nl of telefonisch via 050-5345524.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wilma Pouw-Naarding  
directeur-bestuurder SKH 
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