Q&A 15 december 2020
Corona en kinderopvang: informatie voor ouders
De kinderopvang (KDV, PW en BSO) is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021. Kinderen van
wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in
principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. 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.
Noodopvang
AVEM biedt noodopvang aan voor:



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.

Noodopvang die door AVEM wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een
contract hebben met AVEM 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 team
Planning & Plaatsing om te kijken of aanvullende facturering nodig is.
Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.
Waarom gaat kinderopvang dicht?
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken
en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel
mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.
De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen
hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.
Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van
noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te
brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open
tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede
aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.
Algemeen
Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben
Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen
gezinnen met kinderen en quarantaine.

Kinderen die tot de risicogroep behoren




Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een
ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
Als ouders twijfelen of hun kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te
overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan
met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Regels voor kinderen die naar het buitenland zijn geweest
Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Kinderen
tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben.
Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest
Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10
dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen.
Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.
Kinderen testen op coronavirus
Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze
klachten hebben. Op de pagina testen op corona vindt u meer informatie over het testen.
Protocol voor de kinderopvang
In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers moeten nemen. Bijvoorbeeld als
het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast
aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.
Klachten uitvoering protocol op locatie
Bij klachten over de uitvoering van het protocol Kinderopvang kunnen ouders contact opnemen met
ons hoofdkantoor of met de oudercommissie. Wij hebben een klachtenprotocol waarin staat hoe wij
klachten behandelen.
(Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunnen ouders ook bij de lokale
GGD neerleggen. GGD's voeren het toezicht op de kinderopvang uit.
Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
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 en buitenschoolse opvang) 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. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse
educatie (VVE), peuterwerk of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

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. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
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.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten.
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 op deze plek bekend
worden.
Ik betaal de kinderopvang geheel zelf, zonder overheidsvergoeding en heb voor de sluiting in het
voorjaar nog geen vergoeding ontvangen. Moet ik nu weer doorbetalen?
Ouders die de kosten voor kinderopvang geheel zelf dragen en afgelopen voorjaar de kosten van
kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming.
Door de sluiting van de kinderopvang vanaf 16 december is het voor de stabiliteit van het
kinderopvangstelsel en het behouden van uw kinderopvangplek van belang om nu weer de
kinderopvangfacturen door te betalen. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik
kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken. Ook voor deze periode
krijgt men een tegemoetkoming.
Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja:






Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. AVEM factureert vooraf. Dat
betekent dat je waarschijnlijk je factuur voor de maand december al hebt 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 zijn op
deze sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?





Als je de kinderopvang doorbetaalt, behoud je je 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 je kinderopvangtoeslag. Zo houd je 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.

Wat moet je doen als je inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als je bijvoorbeeld zzp’er bent en
momenteel geen inkomsten heeft?
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij
normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan
dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Je wijziging gaat in op de
eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op
kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de
opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het
portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.
Kan ik het contract met AVEM opzeggen?
Ja dat kan. Maar de overheid roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als je
de factuur betaalt, behoudt je recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon
door en je krijgt een tegemoetkoming voor je eigen bijdrage. Verder behoud je je plek op de
kinderopvang. Als je zou stoppen met betalen of je contract opzegt, verlies je je plek op de
kinderopvang en de kinderopvangtoeslag, terwijl je deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer
nodig hebt. Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen
kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven
werken.
Mocht je tóch besluiten om je contract te beëindigen:




In je contract met AVEM staat hoe en op welke termijn je je overeenkomst kunt beëindigen.
Als je je contract opzegt, vervalt je recht op kinderopvangtoeslag.
Geef deze wijziging door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag
Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen
Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn op deze
sluiting van de kinderopvang hoef je niet door te geven.
Regeling NOW en recht op kinderopvangtoeslag
Ouders die gebruik maken van de NOW, behouden het recht op kinderopvangtoeslag.
Invloed gewerkte uren op hoogte kinderopvangtoeslag
Werk je door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van je

kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor je aanspraak hebt op kinderopvangtoeslag
in stand. Als je inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.
Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen
ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding
omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een
aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.
Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals
gesubsidieerd peuterwerk, voorschoolse educatie (VVE) of opvang vanwege sociaal-medische
indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun
kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen
van de Rijksoverheid ontvangen.
Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen,
komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie
over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

