
 

 

 

nieuwsbrief 
December 2019 

 

Beste vraagouder, 

 

Graag uw aandacht voor deze belangrijke nieuwsbrief van december 2019. Er staan 

enkele zaken in die we goed onder de aandacht willen brengen. Leest u de nieuwsbrief 

daarom aandachtig door, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. 

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

1. Wijzigingen 2020 

2. Portabase 

3. Jaaropgave 2019 

4. Kinderopvangtoeslag wijzigen 

5. Belastingdienst Toeslagen en CAF zaken 

6. Hoofdkantoor tussen Kerst en Oud en Nieuw 

 

 

 

1.Wijzigingen 2020 

 

Goed nieuws! De maximum uurtarieven voor 2020 zijn verhoogd.  

De nieuwe maximum uurprijs voor de gastouderopvang bedraagt vanaf 1 januari 2020  

6,27 euro, in 2019 was dit nog 6,15 euro. 

Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag ook nog eens omhoog en zijn de vraagouders in 

2020 wederom goedkoper uit. 

 

 

 

 

2. Portabase 

 

We zijn nu een aantal maanden verder sinds de invoering van Portabase. Na de invoering 

in juli zijn we met z’n allen enthousiast aan de slag gegaan. 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag. Daarvoor moet u kunnen aantonen dat de 

kinderen inderdaad opgevangen zijn door de gastouder en of alle facturen betaald zijn. 

Het is dus zaak dat zowel de gastouders als de vraagouders de uren bijhouden. Uw 

gastouder kan hiervoor in ons nieuwe systeem Portabase heel gemakkelijk de uren 

invullen en zo hoeft u niets meer op papier te doen. U als ouder kan via Portabase de 

urenregistraties accorderen. Gun uzelf een plezier en gebruik Portabase.  

 

Als u inlogt in Portabase vindt u een duidelijk overzicht van uw gegevens zoals 

urenregistraties, overeenkomsten, verwerkte uren, facturen, alle protocollen, 

formulieren, nieuwsbrieven etc. 

Neem gewoon eens een kijkje in uw eigen omgeving.  

 

 

 

 



3. Jaaropgave 2019 

 

Ook dit jaar verstrekken we de jaaropgave op basis van betaalde kosten in plaats van op 

factuurbasis.  

 

U bent verplicht om binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar alle kosten 

betaald te hebben. Tot eind februari kunnen er dus nog correcties en betalingen 

plaatsvinden over 2019. Wij kunnen om deze reden pas uiterlijk begin maart 2020 de 

jaaropgaven verstrekken. Ook indien er geen wijzigingen over 2019 meer worden 

doorgegeven geldt dat de jaaropgave pas begin maart 2020 wordt verstuurd.  

 

Vraagt de Belastingdienst u naar de jaaropgave neem dan even contact op met het 

hoofdkantoor via info@gastouderbureauroodkapje.nl en stuur de vragenbrief van de 

Belastingdienst mee. Onze toeslagjurist zal u dan van de nodige informatie voorzien. 

 

 

 

4. Kinderopvangtoeslag wijzigen 

 

Wilt u een wijziging doorgeven zoals een nieuwe uurprijs of andere uren ga dan naar 

www.toeslagen.nl en log in met uw DigiD code. Het is heel belangrijk goed uw inkomen 

te controleren en indien nodig aan te passen.  

Zoals u van ons gewend bent zullen we de uurtarieven van € 6,15 automatisch verhogen 

naar € 6,27 tenzij u anders aangegeven heeft of uw gastouder anders heeft bepaald.  

U kunt dus nu al per 1-1-2020 de nieuwe uurprijs doorgeven bij toeslagen. 

 

Let er op dat u alle wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft via www.toeslagen.nl. Heeft u 

vragen hierover laat het uw consulent dan even weten, zij kan u wellicht helpen. 

 

 

 

5. Belastingdienst Toeslagen en CAF zaken 

 

Wellicht heeft u in het nieuws gehoord over de ‘Toeslagenaffaire’? De commissie Donner 

heeft 14 november het rapport ‘Omzien in verwondering’ gepresenteerd. De commissie 

heeft een aantal scherpe conclusies getrokken over de handelwijze van de 

Belastingdienst Toeslagen. Heeft u het idee dat u onheus bejegend bent door Toeslagen 

stuurt u dan een bericht met uw gegevens naar info@gastouderbureauroodkapje.nl. Onze 

toeslagjurist zoekt het een en ander voor u uit en zal eventueel stappen ondernemen 

richting de Belastingdienst.  

 

 

 

6. Hoofdkantoor tussen Kerst en Oud en Nieuw 

 

Ons hoofdkantoor zal tussen Kerst en Oud en Nieuw beperkt bereikbaar zijn. Op 

donderdag 2 januari zijn wij vanaf half 9 weer telefonisch bereikbaar.   

Voor de betalingen geldt dat op maandag 23 december geïncasseerd zal worden bij de 

vraagouders en 24 december worden de incasso’s doorgestort naar de gastouders. Op 30 

en 31 december zullen er ook betalingen worden doorgestort.  

 

 

 
Tenslotte rest ons nog u prettige feestdagen toe te wensen en een gelukkig 

2020 


