
 

 

Gemert, 24 maart 2020 

 
Betreft: update berichtgeving Coronavirus 
 

Beste ouders, verzorgers, 

Met dit bericht houden wij u op de hoogte voor wat betreft de laatste ontwikkelingen rondom 
het Coronavirus. 

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug. 
Het kabinet heeft op 20 maart gemeld dat alle ouders die hun kind(eren) vanwege de 
Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening 
doorbetalen, hun eigen bijdrage kinderopvang terugkrijgen. Dat geldt ook voor de ouders die een 
cruciaal beroep hebben en om die reden gebruik maken van noodopvang. De regeling geldt over 
de periode 16 maart t/m 6 april 2020. Mocht de situatie langer aanhouden, dan kan deze 
mogelijkheid eventueel verlengd worden. 
 
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 met deze regeling niet financieel benadeeld. Het recht op 
kinderopvangtoeslag blijft hiermee eveneens doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor uw 
kind(eren) op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de normale situatie terugkeert. 
Als bijlage treft u een overzicht met veel gestelde vragen rondom de compensatieregeling aan. 

Morgen ontvangen klanten van GOO Opvang een factuur voor de eigen bijdrage kinderopvang 
van de maand maart. Wij verzoeken u vriendelijk deze factuur te voldoen. Zoals hierboven 
uitgelegd wordt u achteraf gecompenseerd door de overheid.  

24-uurs opvang. 
Op dit moment zijn gemeenten aan het inventariseren of er behoefte is aan 24-uurs opvang. Dus 
24 uren per dag, 7 dagen per week ook ’s nachts. GOO heeft aangegeven hierbij te willen helpen. 
Deze 24-uurs opvang zou dan beschikbaar zijn voor kinderen van alle ouders met cruciale 
beroepen die in ploegendienst moeten werken en niet zelf in de thuissituatie opvang kunnen 
organiseren. Mocht u nu al deze opvang nodig hebben, dan kunt u bijgevoegd document invullen 
en doorsturen naar postbus@stichtinggoo.nl. Wij zullen uw behoefte kenbaar maken bij de 
gemeente. 

Wij vragen u om berichtgeving op de website van GOO regelmatig te checken. Daar houden wij u 
op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op 

mailto:postbus@stichtinggoo.nl


 

met de locatie van uw zoon/dochter of met de klantenservice van GOO 088-0088560 (dagelijks 
van 8.30 tot 16.30 uur). 

Met vriendelijke groet, 
Bert Otten, bestuurder a.i. 

 
  

 

  



Bijlage 1: FAQ OUDERS 

Veel gestelde vragen van ouders over het Coronavirus en 
kinderopvang 
1. Voor wie is de compensatie bedoeld?      

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig 

door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van 

noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?     

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. 

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk? 

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders 

worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. 

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de 

ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze 

informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier 

ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de 

kinderopvangorganisatie bij de ouders komen. 

4. Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug ? 

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst 

toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, 

BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo 

spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties. 

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ? 

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw 

eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur 

van april te betalen. 

6. Krijg ik een nieuwe factuur ? 

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij 

informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of 

gastouderbureau geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties 

 



7. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer ? 

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw 

eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw 

factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s. 

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het 

daarna ? 

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is 

verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. 

9. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen ? 

De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de 

website van genoemde organisaties. 

  



 


