
Pagina 1 van 2 

 

 
KLANTENADVIESRAAD SVB 

 
Aan:   De voorzitter van de Raad van Bestuur SVB, 

 

Van:   Chris Driessen; voorzitter Klantenadviesraad SVB 

Door:    Jacqueline van Langeraad-Goes  

Onderwerp:  vergoeding eigen bijdrage kinderopvang 

Datum:  17 juli 2020 

 

 

Geachte voorzitter van de Raad van Bestuur, beste Simon, 

 

De SVB geeft uitvoering aan de “vergoeding eigen bijdrage kinderopvang”.  

Vanuit onze achterban zijn er signalen gekomen over deze regeling, die de KAR onder je 

aandacht willen brengen. 

 

Allereerst onze complimenten voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee invulling is 

gegeven aan de uitvoering van deze regeling. Ook willen wij onze waardering uitspreken 

voor alle medewerkers van de SVB, die al bezig zijn geweest met onze signalen en mee 

hebben gezocht naar oplossingen. Gezamenlijk constateren we dat de SVB binnen de 

randvoorwaarden van de regeling, niet tegemoet kan komen aan het oplossen van 

gesignaleerde problemen. 

 

Doel van de regeling was de kinderopvangsector op de been te houden en ouders werden 

daarom opgeroepen om de eigen bijdrage voor de kinderopvang door te betalen. Om te 

voorkomen dat ouders betalen voor een dienst die zij niet geleverd krijgen, zouden ouders 

die een eigen bijdrage betalen, een vergoeding ontvangen. De betalingen zijn echter 

gebaseerd op de beschikbare gegevens bij de Belastingdienst op de peildatum. Hierdoor 

ontstaan verschillen tussen de vergoeding en de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 

Wijziging van het aantal uren is in de regelgeving namelijk geen reden voor 

herberekening van de vergoeding. 

Door de gegevens te gebruiken op de vaste peildatum van 6 april 2020, worden ouders 

die hun uren behoudend bij de Belastingdienst hebben ingeschat gedupeerd. Ook ouders 

die meer zijn gaan werken, maar dit nog niet hebben aangepast bij de Belastingdienst, 

kunnen dat niet meer herzien. Tenslotte is er ook een groep ouders die geen beroep doet 

op de kinderopvangtoeslag en dus geheel niet in beeld was. We signaleren dat het 

ontbreken van een mogelijkheid tot herziening bij ouders tot onbegrip leidt. Dit wordt 

mede veroorzaakt door de communicatie, die spreekt over een vergoeding van de eigen 

bijdrage in plaats van genuanceerde termen als tegemoetkoming in de kosten.  
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Het ontbreken van een beroepsmogelijk in de regeling laat onverlet dat klanten wel 

bezwaar kunnen aantekenen. Indien zij de gehele rechtsgang willen doorlopen is de 

interne bezwaarmaking zelfs vaak een voorwaarde. Mocht in een later stadium een ouder 

in het gelijk wordt gesteld is er namelijk niet automatisch sprake van doorwerking voor 

anderen in een vergelijkbare situatie. Inmiddels is ons signaal hierover al intern binnen de 

SVB opgepakt en is de formulering op de website van de SVB aangepast.  

 

Desalniettemin constateren we wel een verschil in communicatie op de website van de 

rijksoverheid: “Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te 

vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.” Deze tekst wijkt af 

van de AmvB. De tekst op de website van de SVB is daarmee wel in lijn. 

 

De KAR verzoekt je om het ontbreken van de mogelijkheid tot herziening onder de 

aandacht te brengen bij de verantwoordelijk staatssecretaris. Tevens verzoeken we om 

aandacht voor de communicatie en de geconstateerde inconsistentie in teksten. 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

Chris Driessen 

 

 


