
 

 
 
 

 

 

 

Delft, 16 maart 2020  

Betreft; Coronavirus update Facturering 

Beste collega’s en ouder(s) en verzorger(s), 

Beste ouder/verzorger, 
 
Het pakket met maatregelen afgekondigd in de strijd tegen het Corona virus heeft op ons 
allen veel impact.  
 
Inmiddels hebben we voor de meeste locaties in kaart welke kinderen de komende weken 
wel gebruik gaan maken van de opvang, omdat hun ouders in cruciale beroepsgroepen 
werken.  
 
Wij begrijpen dat de maatregelen veel vragen en onzekerheid bij u oproept.  
In de bijlage een lijst met veel voorkomende vragen die is opgesteld door de Branche 
Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK). 
 
Wij krijgen van diverse ouders vragen binnen of de opvang die momenteel niet kan worden 
afgenomen wel gefactureerd wordt. Wij begrijpen de onzekerheid en verwarring hierover en 
informeren u graag over de werkwijze.  
 
Alle lopende afspraken en overeenkomsten houden stand, derhalve vindt de komende week 
de facturering doorgang.  
 
Wij verzoeken u dan ook te handelen zoals hieronder vermeld;  
 

 Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.  

 Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw 
recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.  

 U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.  
 

Bovenstaande werkwijze is gebaseerd op het voorstel van de BVOK aan het Ministerie van 
SZW dat is overgenomen en derhalve leidend is. Het besluit beoogt de kwaliteit en de 
continuïteit van de Kinderopvang te borgen. Een doelstelling die werkgevers, werknemers, 
ouders en de rijksoverheid met elkaar delen. 
 
 



 
 
 
Wanneer een kind ziek is, dan kan dit kind, omwille van het gezondheidsrisico, door het 
kinderdagverblijf tijdelijk naar huis gestuurd worden. Op dat moment is er voor dit kind geen 
opvangplaats beschikbaar, desalniettemin dient de ouder de opvanguren door te betalen. 
Ook de kinderopvangtoeslag wordt in dit geval niet opgeschort. Dit is staand beleid. 
 
In geval dat de GGD, of de overheid, omwille van het gezondheidsrisico, alle kinderen van 
een kinderdagverblijf tijdelijk naar huis stuurt, dan is de situatie feitelijk niet anders. In beide 
gevallen betreft het een preventieve maatregel omwille van het gezondheidsrisico, waarbij 
in het tweede geval sprake is van force majeur. 
 
Bij een tijdelijke gedwongen sluiting op last van de GGD en/of de rijksoverheid omwille van 
het gezondheidsrisico, blijven de betalingsverplichting van ouders en belastingdienst 
bestaan. Het kinderdagverblijf blijft zo acute liquiditeitsnood bespaard vanwege het 
wegvallen van de omzet van 3 weken, en ook de belastingdienst wordt (veel) administratieve 
rompslomp bespaard. Bedenk hierbij ook dat een kinderdagverblijf in dit geval geen beroep 
zal doen op speciale regelingen zoals deeltijd WW. 
 
De logica achter deze maatregel is dat de ouders zelf ook betaald thuis blijven, althans dit 
adviseren het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM. En ook de 
medewerkers van het kinderdagverblijf blijven betaald thuis. 
 
Wij hopen dat u op deze manier meer zicht krijgt op de situatie en dat wij onze werkwijze op 
het Rijksbesluit baseren. 
 
Indien u ondanks bovenstaande toelichting uw kindplaats wenst te beëindigen dan willen wij 
u erop wijzen dat de opzegtermijn van één maand stand houdt.  
 
Wij hopen over een aantal weken, wanneer het virus is ingedamd, onze deuren weer voor 
uw kinderen te openen en u de kwaliteit te kunnen blijven bieden zoals u deze van ons 
gewend bent.  
 
Wij hopen op uw begrip en zullen de komende week met elkaar onderzoeken wat wij op 
afstand voor u en uw kind kunnen bieden.  
 
Mochten er nog onduidelijkheden zijn n.a.v deze berichtgeving dan verzoek ik u contact op 
te nemen via de mail: administratie@kinderspeelzaal.nl  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kim van Ulzen  
Bestuurder Stichting Kinderspeelzaal  
 

mailto:administratie@kinderspeelzaal.nl


 
 
Bijlage  

 
Mag mijn kind naar de kinderopvang/gastouder?  
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de 
ouders in cruciale beroepsgroepen (link naar 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) werken, 
kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.  
 
Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?  
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier. (Link naar 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenlijst op 
rijksoverheid.nl)  
 
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?  
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep 
doen op de school of kinderopvang.  
 
Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja, dus :  

 Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.  

 Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang 
en de toeslag en wordt deze doorbetaald.  

 U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.  
 
Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?  
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot 
deze beroepsgroepen behoort. is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 6 
april 2020.  
 
Mijn kind is morgen welkom op school, maar is er ook BSO?  
Uw kind is morgen welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind 
normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze maandag in principe op de BSO terecht. We raden u aan 
om contact op te nemen met uw BSO.  
 
Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar 
heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 
graden). Mag ik mijn kind toch brengen?  
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op 
met uw huisarts.  
 
Ik ben pedagogisch medewerker. Moet ik morgen naar mijn werk?  
Neem contact op met uw werkgever of u nodig bent op werk. Dit geldt ook voor overige vragen. In 
principe is de kinderopvang open voor kinderen van mensen die werken in cruciale beroepsgroepen. 
De kinderopvang behoort daar ook toe.  
 
Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?  
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en 
kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale 
beroepsgroepen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenlijst%20op%20rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepenlijst%20op%20rijksoverheid.nl


 
Waar kan ik terecht voor vragen?  
Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat 
de meest actuele informatie. Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op 
www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het 
ministerie van SZW is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij 
kinderopvangorganisaties leven. 
 
We weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen 
we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Wij streven er uiteraard naar u zo goed 
mogelijk te informeren van alle nieuwe ontwikkelingen.  
 
 


