
 

 
 
 
 
 
 

 
Aan   :  Ouder(s)/verzorger(s) van PCO Gelderse Vallei  

Van   :  Management Kinderopvang  

Datum   :  18 mei 2021 

 

 

Onderwerp: Tegemoetkoming eigen bijdrage en compensatie kosten kinderopvang 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Per 19 april draait de kinderopvang van PCO Gelders Vallei weer zoals u van ons gewend bent. 

Wij zijn blij alle kinderen weer te kunnen ontvangen. Wij willen u hierbij graag informeren over de 

tegemoetkoming in de eigen bijdrage door de overheid, maar vooral over de aanvullende vergoe-

ding door PCO Gelderse Vallei voor het gedeelte boven de maximale uurprijs.  

 

Vergoeding voor het gedeelte boven de maximale uurprijs door PCO Gelderse Vallei 

Net als bij de sluiting in het voorjaar van 2020 heeft PCO Gelderse Vallei ervoor gekozen om ook 

nu het gedeelte boven de maximale uurprijs aan u te vergoeden, wanneer u de facturen gedu-

rende deze sluitingsperiode zoals gewoonlijk heeft betaald. Deze vergoeding is op ons eigen initi-

atief, wij zijn hier niet toe verplicht maar willen dit graag doen voor onze ouder(s)/verzorger(s). 

Wij hebben uw begrip, de samenwerking en uw flexibiliteit tijdens deze ingewikkelde periode 

zeer op prijs gesteld. 

Dit gedeelte boven de maximale uurprijs zal worden verrekend met de factuur die u ontvangt op 

of rond 18 mei over de periode juni 2021 voor alle vormen van opvang. U hoeft hier niets voor te 

doen. 

 

Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage door de overheid 

Alle ouders die gebruik maken van kinderopvang bij PCO Gelderse Vallei en hun factuur ook nu 

volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. De tege-

moetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagdagopvang 

en de peuteropvang zal worden berekend over de periode 16 december 2020 tot 8 februari 2021. 

Voor de VSO/BSO is deze periode van 16 december tot 19 april.  

Overige informatie die van belang is voor de vergoeding van de eigen bijdrage door de overheid 

zetten wij kort voor u uit een:  

Gegevens Belastingdienst controleren 

U hoeft uw kinderopvangtoeslag vanwege de sluiting niet aan te passen. Wel is het be-

langrijk om altijd uw kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst over uw nor-

male gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld wanneer het aantal uren in uw contract of 

uw inkomen verandert. 

 Factuur doorbetalen 

U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag dan wel ver-

goeding. Als u de factuur niet (door-)betaalt, vervalt voor die factuurperiode het recht op 

kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld. 

  



 

De voorwaarden voor de tegemoetkoming van de eigen bijdrage zijn verschillend voor 3 

groepen ouders: 

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag 

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de maxi-

mum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt 

voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal, net als bij de sluiting in het voorjaar van 2020, de 

tegemoetkoming direct aan u uitbetalen. U ontvangt deze tegemoetkoming automatisch 

op uw rekening en u hoeft dit dus niet zelf aan te vragen. De uitbetaling voor deze tweede 

sluitingsperiode is gepland rond eind mei.  

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten 

U krijgt een tegemoetkoming via de gemeenten. Zodra wij weten wanneer dit gaat plaats-

vinden informeren wij u hierover.  

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang 

U krijgt ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uur-

prijs. De SVB zal hiervoor een aanvraagloket openen. Bij het aanvraagloket kunt u de te-

gemoetkoming aanvragen voor de beide sluitingsperiodes. Hiervoor heeft u onder an-

dere de door u betaalde kinderopvangfacturen nodig. De daadwerkelijke aanvraag voor 

de tegemoetkoming kan van 15 mei tot en met 15 juli worden gedaan via de site van de 

Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). 

 

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Meer informatie vindt u op deze website 

van de rijksoverheid. Als u vragen heeft specifiek over uw situatie, neem dan contact op met 

klantcontact@pcogv.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Tjerk Deuzeman, Directeur-bestuurder PCO Gelderse Vallei 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
mailto:klantcontact@pcogv.nl

