20 maart 2020
Beste ouders,

We willen jullie in eerste instantie bedanken dat jullie in grote getale gehoor hebben
gegeven aan de vraag om kinderen zoveel als mogelijk thuis op te vangen.
We begrijpen dat er rondom de kinderopvang nog steeds zaken onduidelijk kunnen zijn. Het
is een lastige tijd en er zijn opvangsituaties waarvoor (nog) geen pasklaar antwoord is. We
denken graag met jullie mee hierin, samen met GGD en gemeente, en blijven zowel
telefonisch als per mail beschikbaar voor jullie vragen.
Graag willen we in deze brief tevens aandacht vragen voor het volgende:
Mijn kind blijft vanaf 16 maart thuis, moet ik wel blijven betalen voor kinderopvang?
Het advies van de rijksoverheid luidt als volgt:
 Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet (automatische incasso vindt
plaats op maandag 23 maart as.).
 Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw
recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
 U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
We willen jullie vragen om het advies van de rijksoverheid op te volgen, zodat wij jullie
gastouder tijdig kunnen uitbetalen.
Vanavond heeft het kabinet meer duidelijkheid gegeven over de eigen bijdrage van ouders
en zegt hierover het volgende: ‘De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis
tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben
betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn
en cruciaal werk verrichten.’
Dat is goed nieuws en geeft een stukje rust in een moeilijke tijd.
De Belastingdienst zal op een nader te bepalen datum de eigen bijdragen van ouders aan
alle kinderopvangorganisaties overmaken. De kinderopvangorganisaties kunnen dan
rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel overmaken aan de ouders. Mocht de
situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze regeling verlengd worden.
Jullie mogen erop vertrouwen dat wij de adviezen van het kabinet volgen en hier eerlijk en
zorgvuldig mee om zullen gaan.

We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog aanvullende
vragen zijn, dan horen wij het graag via telefoonnummer 077 – 354 23 45 of
info@bambiniacasa.nl.

Met hartelijke groet,
Anniek Houben-Wolbertus
Directeur Gastouderbureau Bambini a Casa

