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De compensatieregeling
De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van de
compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig
mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties,
rekening houdend met de privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min
mogelijk risico op fouten.
Hoe werkt de compensatieregeling?
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt; een deel van de kosten voor
de kinderopvang krijg je vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor jouw eigen
rekening, ‘de eigen bijdrage’. Het gehele bedrag van de factuur betaal je de
kinderopvangorganisatie waarna de overheid een deel, via de kinderopvangtoeslag, weer aan
jou vergoedt.
De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum
uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven is dat € 8,17 per uur en
voor de BSO € 7,02 per uur.
CompaNanny betaalt het verschil tussen het bovenstaande maximum uurtarief en het uurtarief
van CompaNanny aan ouders terug. Dit doen we in ieder geval tot 11 mei. Dat betekent dat je
de kosten over de periode van 16 maart tot 11 mei in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de
overheid in de vorm van een subsidie en een deel via CompaNanny.
Terugbetaling door de overheid
Hiervoor hoef je in principe niets te doen. Het geld dat je ontvangt van de overheid wordt
gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op dezelfde rekening waarop je de
kinderopvangtoeslag ontvangt. Je ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en
vervolgens wordt het geld in één keer uitbetaald, naar verwachting in juli. Ouders die gebruik
maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling worden via de gemeente
gecompenseerd voor de eigen bijdrage.
Terugbetaling door CompaNanny
Ook voor de terugbetaling van CompaNanny, hoef je in principe niets te doen. Het bedrag dat
je van CompaNanny ontvangt zal worden verrekend met de factuur voor juli. Half mei ontvang
je van ons een factuur waarin deze teruggave is verrekend en deze factuur zal in juni
geïncasseerd worden. Mocht je geen factuur meer ontvangen voor juli zal het bedrag in juni
teruggestort worden.
Compensatieregeling na 11 mei
De rijksoverheid heeft aangegeven de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei te vergoeden aan ouders. De
vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en buitenschoolse
opvang voortduurt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je door naar de website van
de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
Wanneer moet ik wel zelf actie ondernemen?
Je moet wel zelf actie ondernemen indien jouw / jullie inkomen is veranderd. In dat geval vraagt
de Belastingdienst dit zo snel mogelijk door te geven via mijntoeslagen.nl. Wanneer jouw
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inkomen daalt, krijgt je een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de
Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.
Wat moet ik doen als ik geen kinderopvangtoeslag ontvang?
Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid, vanuit de overheid, of er compensatie
mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag of gemeentelijke toelage ontvangen en
de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden
en zal hier later op terugkomen. CompaNanny zal wel het verschil tussen het maximum
uurtarief en het uurtarief van CompaNanny terugbetalen over de periode van 16 maart tot 11
mei ongeacht of je kinderopvangtoeslag ontvangt of niet.
Waarom moet ik mijn factuur betalen?
Wij vragen je om je incasso niet stop te zetten of te storneren. Er zijn meerdere redenen dat we
jullie 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. Wij kunnen de plekken in de kinderopvang behouden
Ook als je nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijg je de gemaakte kosten over de
periode van 16 maart tot 11 mei in zijn geheel terug.
De compensatieregeling in het kort
 Als je de facturen hebt betaald, dan krijg je jouw eigen bijdrage over de periode van 16
maart tot 11 mei terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst
bekend zijn.
 In de factuur die afgeschreven wordt in juni zal het deel van je eigen bijdrage, wat bestaat
uit het bedrag dat je aan ons betaalt boven het maximum uurtarief, worden verrekend of
teruggestort.
 Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort in juli 2020.
 Je hoeft niets te doen tenzij jouw/jullie inkomen daalt, dan is het verstandig om dit door te
geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl
Voor vragen met betrekking tot deze regeling en de laatste informatie kan je ook de website
van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders
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Compensation arrangement
Over the past few weeks, a lot of work has been done at a national level to develop a
compensation arrangement. This took some time, because the government and childcare
organizations wanted an arrangement that was as simple as possible; little extra work for
parents and childcare organizations, taking into account the privacy of parents, and a careful
implementation that is not error-prone.
How does the compensation arrangement work?
The structure of the childcare invoice is always as follows; your childcare invoice consists of
two parts: one part of the daycare costs is reimbursed by means of childcare allowance
(kinderopvangtoeslag), and the other part of the daycare costs is at your own expense; ‘the
parental contribution’. You pay the entire amount of the invoice to your childcare organization,
after which the government reimburses part of it via the childcare allowance.
During the coronavirus crisis, the government will compensate the personal contribution of
parents up to the maximum hourly rate as indicated by the Dutch tax service (Belastingdienst).
This is €8,17 per hour for daycare centers and €7,02 per hour for after school care (BSO). As
many other childcare organizations, our hourly rate is higher than this maximum hourly rate.
CompaNanny will pay the difference between the maximum hourly rate indicated by the Dutch
tax service, and the hourly rate we charge you. We do this at least until May 11. This means
that you will get a full refund of the costs for the period of March 16 to May 11: one part
through the government in the form of a subsidy and the other part through us.
The refund by the government
In principle, you do not have to do anything to receive this refund. The amount that you will
receive from the government, will be deposited by the Social Insurance Bank (Sociale
Verzekeringsbank – SVB) into the account on which you receive your childcare allowance. You
will receive a confirmation of the amount of this payment from the SVB, and subsequently the
money for the period of March 16 to May 11 will be paid out to you in one go, in July. Parents
who use childcare through a municipal scheme are compensated for their personal
contribution via the municipality.
The refund by CompaNanny
In principle, you do not have to do anything for the repayment of CompaNanny either. The
amount you receive from CompaNanny will be deducted from the invoice for July. In mid-May
you will receive an invoice in which this refund has been settled, this invoice will be debited in
June. If you no longer receive invoices for July, the amount will be refunded in June.
The compensation arrangement after May 11
The government has indicated that it will also compensate the personal contribution of parents
for childcare and after-school care up to the maximum hourly rate after May 11. The
compensation will continue as long as the partial opening of primary schools and the afterschool care continues. For more information, we would like to refer you to the website of the
government: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/oudersscholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
When do I need to take action myself?
You only need to take action yourself when your income changes. In that case, the Dutch tax
service asks you to inform them as soon as possible via mijntoeslagen.nl.
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When your income drops, you will receive a higher amount of childcare allowance. The Dutch
tax service will process this change for the next payment of your childcare allowance.
What to do when I don’t receive childcare allowance?
At this moment, the Dutch government has not yet provided clarity whether compensation will
be available for parents who do not receive childcare allowance or a municipal scheme and who
pay for the childcare costs themselves in full. The government is researching all possibilities.
CompaNanny will refund the difference between the maximum hourly rate and the hourly rate
of CompaNanny for the period of March 16 to May 11 regardless whether you receive
childcare allowance or not. For more information regarding this matter, we would like to refer
you to the website of the government.
Do I have to pay my invoice?
We ask you not to cancel your payment, even if your children are not attending our daycare at
the moment. There are several reasons why we are asking you to pay this invoice:
1. This enables us to provide emergency daycare for children whose parents are employed in
crucial professions.
2. You can rest assured that you will maintain your right to childcare allowance.
3. We can maintain child’s placement at our daycare center
Even if you are not able to use the childcare now, you will receive the incurred in full costs for
the period from March 16 to May 11.
The compensation arrangement in short
• If you have paid your invoices, your personal contribution for the period of March 16 to
May 11 will be refunded. The government takes into account your personal information as
it is known with the Dutch tax service.
• In the invoice that is debited in June, the part of your personal contribution, which consists
of the amount that you pay above the maximum hourly rate, will be settled or refunded.
• The part that you will receive from the government will be refunded to you in one total
amount in July 2020.
• You do not need to do anything, unless your income drops. In this case, you are asked to
inform the Dutch tax service as soon as possible via www.mijntoeslagen.nl
For questions regarding this scheme and the latest information, you can also consult the
government website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders
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