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Meest gestelde vragen over de kinderopvang tijdens de lockdown

We waren er al bang voor, maar gisteren kwam dan de beslissing….een lockdown.

Veel bedrijven moeten hun deuren sluiten, maar ook scholen en de kinderopvang gaan dicht van 16 december t/m 19 januari 2021. 

Kerstdiner op school zijn vervroegd en kinderen hebben ineens hun laatste schooldag van dit jaar.

 

Natuurlijk zijn er veel vragen over de kinderopvang. Hoe zit het met de betalingen? Is de gastouderopvang wel open? 

Voor wie is de noodopvang?

 

Wij hebben de meeste vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang?

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal

beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. 

Er zijn veel vragen of de kinderen nu dus wel of niet naar de gastouder mogen; 

Het doel van de sluiting van de kinderopvang is om de contacten tot een minimum te beperken en zo weinig mogelijk reisbeweging te hebben. Op

dit moment is de gastouderopvang open voor iedereen, maar is er wel een dringend verzoek om alleen gebruik te maken van de opvang als de

ouders  een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Totdat de overheid hierover andere beslissingen

neemt blijft bovenstaand van toepassing. 

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als je geen contract met een voorziening voor gastouderopvang

hebt, kun je geen gebruik maken van de noodopvang. Je kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten.

Hiervoor geldt wel dat je de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen

aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting.

Bekijk de lijst met cruciale beroepen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen


 kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;

 kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen

harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel 

bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat je kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen.

Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. Mogelijk zijn er andere oplossingen te

bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen 

( bijvoorbeeld bij grootouders ) is daarbij niet verstandig.

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?

Noodopvang is beschikbaar voor:

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met

de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.  Werk je in

een cruciaal beroep en wil je tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met jouw

kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Door wie wordt noodopvang geboden?

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren

en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale

beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en

gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.



Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.  

Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal

medische indicatie.

Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag. 

Wat als mijn kinderopvanglocatie in de Kerstvakantie dicht is? Is er dan noodopvang?

Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Voor deze ouders geldt dat zij,

net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kinderen.

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming

van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang)

tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun

factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een

tegemoetkoming ontvangen.

1.

2.

3.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen

bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen

nader uitgewerkt. Hieronder tref je de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1.

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die

ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen 

De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van

de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op

hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar

de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.



Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat je

waarschijnlijk jouw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij je de factuur te

blijven betalen.

 Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de

maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: 'Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?'

 Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoef

je niet door te geven.

Als je de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoud je jouw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.

 Als je de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoef je ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw 

 kinderopvangtoeslag. Zo houd je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.

 Je ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen

gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling

volgt zo spoedig mogelijk en zal bekend worden gemaakt op de website van de rijksoverheid.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 

 

Ja:

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?



Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?

Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor

opvang zoals je dat altijd doet. Je hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden.

Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld jouw inkomen wijzigt, moet je dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik

wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12

januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Bron: www.rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

