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Bunschoten, 20 maart 2020

Onderwerp: Eigen bijdrage kinderopvang

Beste ouder/verzorger,

Goed nieuws: de ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de BSO 
kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug.  
De staatssecretarissen en diverse Brancheorgnisaties in de kinderopvang tekenden vandaag  
een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. 

Eigen bijdrage wordt terugbetaald
De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de kinderopvangorganisaties over. 
Wij kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel over de periode 16 maart tot 
en met 6 april overmaken. Met het teveel betaalde deel wordt het verschil bedoeld tussen het 
factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Mocht de situatie langer aanhouden, dan 
kan deze mogelijkheid verlengd worden. Hoe lang precies, dat zal dan moeten blijken.

Staatssecretaris Van Ark: ‘We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te 
verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat 
op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvang-
locaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit 
zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voorkomen’.

Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvang-
organisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden 
hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook 
blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de 
reguliere situatie terugkeert.

We hopen dat iedereen een beetje z’n draai heeft kunnen vinden deze week. Wij vinden het vooral 
erg stil met zo weinig kinderen, we missen de koters! Mocht je nog acute opvangnood hebben, laat 
het ons dan weten via info@keetenkoters.nl. Dan bekijken we samen wat we eventueel kunnen doen.

Blijf  goed op elkaar  letten.

Met vriendelijke groet,

Anne & Moniek


