
 

Aan alle ouders/verzorgers 
met (een) kind(eren) bij  
SKDH/De Keet/Villa Willemina 
 
 
 
Den Helder, maandag 23 maart 2020 
 
 
 
Betreft: factuur april 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Morgen ontvangt u zoals gebruikelijk de factuur voor de opvangkosten voor de komende maand.  
 
Door de maatregelen van de overheid kan het voorkomen dat u nu geen gebruik kunt maken van de 
reguliere kinderopvang. Op onze website skdh.nl heeft u misschien al gezien dat de overheid besloten 
heeft dat u hiervoor compensatie krijgt. U betaalt immers voor kinderopvang, waar u geen gebruik van 
kunt maken. 
 
Vanzelfsprekend zijn er ook ouders/verzorgers die nu gebruik maken van de noodopvang, omdat zij  
in een cruciaal beroep werken. 
 
Om de compensatie op een later tijdstip mogelijk te maken, wordt u nu gevraagd de factuur van 
morgen gewoon te betalen. Op deze manier maakt u het voor ons en de overheid straks gemakkelijker 
te organiseren, dat u uw eigen bijdrage terugkrijgt. Deze compensatieregeling is van toepassing op de 
periode 16 maart t/m 6 april. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze 
mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden. 
 
Kortom, waarom is het belangrijk dat u morgen gewoon de factuur betaalt?  

• Dan krijgt u uw eigen bijdrage terug; 

• Voor nu is het heel belangrijk dat kinderopvangorganisaties opvang kunnen blijven bieden aan 
gezinnen werkzaam in de cruciale beroepen, zodat zij hun werk kunnen doen; 

• Voor langere duur is het belangrijk dat uw kind straks weer van de vertrouwde opvang gebruik kan 
maken, het plekje voor uw kind blijft zo gegarandeerd. 

 
Bijgaand ontvangt u de gezamenlijke brief van de brancheverenigingen, met daarin het statement van 
het kabinet hierover. 
 
Tenslotte, heeft u vragen dan verwijzen wij u graag naar onze website skdh.nl. Daar vindt u 
nieuwsberichten en veel gestelde vragen. 
     
 
Met vriendelijke groet, mede namens al onze medewerkers, 
 
 
drs. Joost Korver 
directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: brief brancheverenigingen met statement kabinet d.d. 20 maart 2020 



                     

 

Persbericht 
20 maart 2020, 20.00 uur 

 

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug 

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 geld terug. Dat geldt ook voor 

ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van 

Toeslagen en Douane Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van 

Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om 

dit snel te kunnen regelen. 

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het 

kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van 

kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te 

laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan 

gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten 

verbonden.  

Tamara 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 opvanglocaties 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.” 

Oplossing 

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De 

kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil 

zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 

16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, 

dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.  

 

Alexandra van Huffelen: 

“Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon 

behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt 

de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik 

hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.” 

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de 

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden 

de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties 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. 

Cruciale beroepen 

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en 

er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle 

kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder 

een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep 

worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus 

geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu 

cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven. 

 

Einde bericht 
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