
 

 
 
 

 

Betreft: ouders krijgen de eigen bijdrage terug 

 

 

Geldrop, 23 maart 2020 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

De overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat alle ouders die gebruik maken van 

kinderopvang  (dus ook de ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen) hun eigen 

bijdrage terugkrijgen.  

 

Deze maatregel geldt helaas vooralsnog niet voor ouders van de peuteropvang die geen 

recht hebben op kinderopvang en een gemeentelijke bijdrage betalen. Zodra wij hier 

meer over weten, informeren wij u.  

 

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage compenseren? 

Zoals u op de website van de rijksoverheid kunt lezen, zal de overheid de eigen bijdrage 

overmaken aan de kinderopvangorganisatie. De Grabbelton kan dan de eigen bijdrage 

van de ouders, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen 

kinderopvangtoeslag over de periode van 16 maart tot 6 april, rechtstreeks overmaken 

aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden dan kan deze 

mogelijkheid verder verlengd worden.  

Met deze regeling worden de kosten voor ouders gecompenseerd en kunnen ouders door 

blijven betalen zonder hierdoor financieel benadeeld te worden. Ook blijft de vertrouwde 

plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere 

situatie terugkeert.  

 

Het is belangrijk dat u de facturen blijft betalen 

Zoals op de site van de rijksoverheid vermeld staat, komt u alleen in aanmerking voor 

deze regeling indien u uw factuur volledig blijft betalen. U behoudt zo ook het recht op 

kinderopvangtoeslag.  

 

Daalt uw inkomen? Pas dan uw inkomensgegevens aan 

Indien uw kinkomen daalt, hebt u recht op aanpassing van de kinderopvangtoeslag. In 

dat geval ontvangt u dus een hogere toeslag. Het is belangrijk dat u deze wijziging zo 

spoedig mogelijk doorgeeft via mijn toeslagen van de belastingdienst. 

 

Wat moet u doen als u werkeloos wordt? 

Vanaf de eerste dag dat u stopt met werken, hebt u nog drie maanden recht op 

kinderopvangtoeslag. U hoeft uw toeslag dus niet direct stop te zetten. Wijzig wel uw 

inkomensgegevens op mijn toeslagen.  

Zo behoudt u in ieder geval nog 3 maanden de garantie op een plek voor uw kind(eren) 

bij de Grabbelton.  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Henriette en Rene Schrander 

Directie de Grabbelton 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen

