Datum: 17 maart 2020
Betreft: Kosten kinderopvang

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen twee dagen hebben wij meerdere vragen van ouders ontvangen of de kosten
voor niet-genoten opvang betaald moeten worden. Wij begrijpen dat deze onzekerheid bij u
heerst. Wij houden de nieuwsberichtgeving en ontwikkelingen omtrent dit onderwerp
nauwlettend in de gaten en volgen de adviezen en richtlijnen van de overheid in dezen op.
Het ministerie van SZW is over deze kwestie duidelijk: de situatie blijft (vooralsnog)
onveranderd. Ouders/verzorgers wordt verzocht de volledige kosten voor de kinderopvang
te blijven betalen. Onder de volledige kosten wordt de kinderopvangtoeslag en de
eigenbijdrage verstaan. Wij verwijzen u graag door naar onderstaande website voor de
meest actuele informatie over COVID-19 en de kinderopvang.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-kinderopvang
Op de website van de rijksoverheid wordt o.a. het volgende gezegd: “We begrijpen dat dit in
deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We
kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel
mogelijk over communiceren.”
Op de website van BOinK (de Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang) staat
vermeldt dat er vandaag een crisisoverleg is geweest met de Brancheorganisatie
Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang, BOinK en met de
directie kinderopvang van het ministerie van SZW. Er wordt door staatssecretaris van Ark en
haar ambtenaren op alle mogelijke manieren gezocht naar mogelijkheden om de eigen
bijdrage van ouders gedurende de coronacrisisperiode achteraf te repareren. Het volgende
crisisoverleg met de hierboven genoemde partijen is a.s. vrijdag.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn en er meer duidelijkheid is over eventuele
tegemoetkoming van de niet-genoten of extra gemaakte kosten, zullen wij dit uiteraard
direct met u delen. U kunt met vragen, klachten of opmerkingen ook te allen tijde terecht bij
de Belangenvereniging van ouders in de Kinderopvang (www.boink.info).
Als laatst willen wij u vriendelijk doch dringend verzoeken uw kind(eren) niet naar ons
kinderdagverblijf of onze buitenschoolse opvang te brengen indien hij/zij een van de
volgende klachten heeft: koorts, hoesten, verkoudheid en/of luchtwegklachten. Daarnaast
willen wij benadrukken dat, indien u uw kind(eren) thuis kunt laten, wij adviseren om dit ook
absoluut te doen. Dit om risico tot besmetting zo laag mogelijk te houden. Wij realiseren ons
dat het voor iedereen zeer bijzondere en vervelende omstandigheden zijn. Wij hopen op uw
begrip.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met mede-eigenaar Danny Husers via administratie@kinderopvangkwebbel.nl of op
werkdagen tussen 08:30 en 12:30 uur via telefoonnummer: 0591-561999.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Tineke, Danny en Sharon
Directie Kinderopvang & BSO Kwebbel

