
INFORMATIE T.B.V. HET CORONAVIRUS – 
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Beste ouders, 

Wat een toestand. Een crisis van ongekend formaat. Zoveel onduidelijkheden en onzekerheden. De hele maatschappij 
en de economie ligt nagenoeg stil. 

Er zijn 1001 vragen waar niemand NU een antwoord op kan geven. De informatieverstrekking en richtlijnen 
veranderen met de dag en soms zelfs met het uur. Maar net als met kinderen is het prettig als er dan toch een vorm 
van structuur is. Rust, ritme en regelmaat.  
En dat proberen we gezamenlijk op te pakken. Met jullie als ouders en onze gastouders.  

We willen als gastouderbureau jullie zoveel mogelijk informatie verstrekken, maar voorkomen dat er onrust ontstaat. 
Daarom hierbij wat uitleg over de financieringsmogelijkheden voor de aankomende tijd. 

De overheid heeft een aantal heel duidelijke standpunten ingenomen m.b.t. de kinderopvang: 

Mag mijn kind naar de gastouderopvang? 

De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de 

vraagouder thuis. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen 
kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht. 

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen? 

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu echter alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. 
Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers 

geldt dat zij tijdelijk zelf hun kinderopvang moeten verzorgen. 
Helaas is de opvang dus nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze 
uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan. 

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet? 

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een 

cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een 
beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis 
dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan 
het werk kunnen blijven. 

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 

Ja! 

Dus:  

1. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
2. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op

kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.

3. U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld
uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

4. U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
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Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang? 
 
Ja! 
  

Dus: 
 

1. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 
Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 

2. Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze 
eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. 

3. We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. 

De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zodra hierover meer bekend 
is, zullen wij u hier zo snel mogelijk over informeren. 

 
Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?  
 
Ja! 

 
Dus: 
 

1. Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang: 
betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst 
voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald. 

2. Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij uw gastouder, bijvoorbeeld omdat u 

onregelmatige diensten draait, gaat u dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen 
zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven 
van wijzigingen aan de Belastingdienst.    

 
Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken 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. 
 
Maar hoe zit het dan contractueel? 
 
Ik begrijp de vraag heel goed, maar ik wil jullie vragen om niet contractueel te gaan denken, maar als mensen naar 

elkaar. In geen enkel contract is namelijk opgenomen “Wat te doen bij een pandemie?” of “Wat te doen als de 
overheid besluit dat mijn kind niet naar de opvang mag?” 
Dus vergeet a.u.b. even de overeenkomst. In tijden dat er “normale” opvang geboden kan worden, dan zijn de regels 
van de overeenkomst duidelijk! DIT IS GEEN NORMALE SITUATIE!  
 
Waarom zou ik dan betalen als er geen opvang geboden wordt? 
 

Ook een logische vraag, maar het antwoord is helder. Omdat de overheid dit adviseert! De wet of vastgestelde regels 

door de overheid gaan nu eenmaal boven een onderlinge overeenkomst. Wij leunen op dit moment met zijn allen op 
de expertise van overheidsinstanties. GGD, RIVM, Belastingdienst etc. We kunnen en mogen niet anders, om te 
voorkomen dat deze crisis niet op nog meer vlakken in een neerwaartse spiraal verloopt. Bij het uitblijven van een 
betaling zijn wij genoodzaakt om onze normale procedure te volgen om het bedrag alsnog z.s.m. te innen. Eventueel 
aanvullende kosten hiervoor zullen in rekening worden gebracht waarvoor u niet in aanmerking zult komen voor een 
vergoeding door de overheid.  
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Wat mag een gastouder dan aan uren declareren? 
 
Dat is uiteindelijk aan de gastouder zelf. Wij zijn een bemiddeling en adviesbureau met een kassiersfunctie. Wij 
adviseren hierin dus wel en het advies gaat dus ook naar de gastouders om hiermee menselijk om te springen. Advies 

aan de gastouder is om de uren die uw kind normaal gesproken naar de opvang was gegaan te schrijven. Deze uren 
zullen door de belastingdienst (kinderopvangtoeslag) ook voor het grootste gedeelte worden vergoed. De vergoeding 
d.m.v. de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. Als u graag wil weten wat dit voor u betekent dan kunt 
u dit berekenen op onze website. https://www.zorgvoormijnkind.nl/kinderopvangtoeslag. Mogelijk wordt straks ook 
uw eigen bijdrage nog (voor een deel) gecompenseerd door de belastingdienst!  
De ouders die in loondienst werken krijgen veelal (voor het grootste deel) gewoon doorbetaald en krijgen ook nog 
steeds kinderopvangtoeslag. Gastouders hebben geen zekerheid in loondoorbetaling en zijn hiervoor afhankelijk van 

hun opvang. Ik denk dat het goed is om bewust te zijn wat er zou gebeuren als de gastouder door deze situatie geen 
inkomen meer heeft. 

 
Ik ben zelf ook ZZP’er en mijn inkomen is ook onzeker, moet ik dan toch betalen? 
 
Ja! 

 
Helaas maakt de overheid daar nu geen uitzondering op, dus hier ook hetzelfde advies!  
 

1. Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.  
2. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op 

kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.  
3. U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld 

uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst. 
4. U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat. 

 
Wel heeft Rutte beloofd dat geen enkele ZZP’er de dupe mag worden van deze crisis. Naar alle waarschijnlijkheid 
zullen we woensdag of in ieder geval hopelijk deze week iets horen over de compensatieregelingen. 

 
Is er al iets bekend over compensatieregelingen? 

 
Ja, er zijn wel al wat maatregelen bekend. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid deze week aangevuld gaan worden. 
 
Het coronavirus raakt alle sectoren, dus helaas ook de gastouderbranche. De overheid helpt ondernemers met 
bestaande en nieuwe regelingen. Afhankelijk van je onderneming kun je mogelijk van verschillende regelingen gebruik 
maken. 

 
1. ZZP’ERS • BBz-regeling Gemeente 

In het geval je inkomsten misloopt kun je bij jouw woongemeente een inkomensaanvulling of lening 
aanvragen op grond van de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Houd daarbij wel 
rekening met de afhandeltermijn. 

2. Uitstel van betaling inkomstenbelasting 
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om 

uitstel van betaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting. De aanvraag moet je wel schriftelijk 

motiveren voordat de invordering wordt stilgezet, pas later vindt de beoordeling plaats. Als je de 
komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Let 
op: De Belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig. De behandeltijd kan dus toenemen doordat 
er veel aanvragen binnenkomen. 
Verlagen van de voorlopige aanslag 2020 bij de Belastingdienst 

3. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het raadzaam om een verlaging van de 

voorlopige aanslag 2020 aan te vragen. 
 
 
 
 

4. Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten 

https://www.zorgvoormijnkind.nl/kinderopvangtoeslag
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Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen 
kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te 
kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die 
worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. 

 
Ik of mijn partner werken beide niet in de vitale sector, maar wil mijn kind wel naar de opvang brengen! 
Mag dat? 
 
NEE! 
 
Dat mag niet! Er is een duidelijke boodschap vanuit de overheid. We moeten sociale contacten vermijden waar 

mogelijk. Alleen voor personen in de vitale beroepsgroepen is er momenteel ruimte voor kinderopvang. Mocht één van 
beide hierin werkzaam zijn dan is de voorwaarde dat de partner niet in staat is om de kinderen op te vangen, 

waardoor je recht (behoud) op kinderopvang. Streven blijft om iedereen zoveel mogelijk thuis te houden om verdere 
verspreiding te voorkomen en hiermee “risicogroepen” onnodig te besmetten met alle gevolgen van dien. 
 
Mijn kind is niet ziek, ik werk in één van de vitale beroepsgroepen, maar opvang wordt toch geweigerd. 

Mag dat zomaar? 
 
Het is meestal geen kwestie van mogen, maar van moeten in deze situatie. Veelal heeft dit ermee te maken dat één 
van de gezinsleden of de gastouder zelf symptomen heeft en dan zijn ze verplicht de opvang te sluiten. Andere reden 
is dat ze preventief kiezen om besmetting tegen te gaan. Het is geen werkweigering of iets dergelijks. Het zijn 
maatregelen waarbij de overheid besloten heeft om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden. Om opvang aan te 
kunnen bieden moeten alle partijen (gezinsleden, de gastouder, maar ook het gastkind) minimaal 24 uur klachtenvrij 

zijn! 
 
Opmerkingen vanuit de gemeente: (Venray) 
 

• Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat scholen/schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en 

gastouders zelf de opvang hebben georganiseerd op hun locaties (c.q. geclusterd) voor kinderen 
waarvoor dit nodig was. Op dit moment lijken er geen knelpunten in capaciteit te zijn. Om deze reden 

is het vooralsnog niet nodig om vanuit gemeente en/of Veiligheidsregio locaties aan te gaan wijzen die 
open moeten zijn voor noodopvang.  

• We gaan ervan uit dat jullie zelf kunnen bepalen of de opvang noodzakelijk is vanwege jullie 
werksituatie. Bij twijfel of ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep, kan eventueel een verklaring 
van de werkgever worden gevraagd waarin wordt bevestigd dat men werkzaam is in een cruciaal 
bedrijfsproces.  

• Indien ouders in de doelgroep vraag hebben naar 24-uurs opvang, bijvoorbeeld omdat ze avond- en 
nachtdiensten werken, dan kan hier aanbod voor gecreëerd worden. Vanwege de naar verwachting 
beperkte vraag wordt dit aanbod op regionale schaal georganiseerd. U kunt hierover informeren bij uw 
gemeente!  

• Ook kinderen van ouders in cruciale beroepen, die normaal hun opvang in privé sfeer regelen maar 
dat nu in verband met corona niet kunnen, mogen toegelaten worden tot de opvang. Dus ook als zij 
geen contract hebben bij een kinderopvangorganisatie. Over de financiering hiervan volgt nog nadere 

info. 

• Kinderen die gebruik maken van kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie 
(bijvoorbeeld vanwege hun thuissituatie) maar waarvan de ouders niet werkzaam zijn in cruciale 
beroepen, kunnen in overleg toch gebruik maken van de opvang. In bepaalde situaties kan het niet 
wenselijk zijn om deze kinderen te weigeren. Neem bij twijfel hierover even contact op met de 
gemeente.  

 

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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Maatregelen! 
 
Onze gastouders zijn inmiddels ook al op de hoogte gebracht dat wij in deze crisistijd andere maatregelen moeten 
treffen m.b.t. het betalingsverkeer. Dat heeft te maken met de continuïteit van ons relatief klein gastouderbureau dat 

grote financiële klappen niet op kan vangen. 4,5 jaar geleden zijn we gestart met het bureau met de visie dat 
iedereen gebruik moet kunnen maken van kwalitatieve en betaalbare opvang. Dat zie je terug in onze lage 
bureaukosten, maar dat brengt in deze tijden ook voor ons gastouderbureau een groot financieel risico met zich mee.  
 
Daarom hebben wij besloten om tijdelijk al onze facturen per mail te sturen en NIET MEER TE 
INCASSEREN! Let op dit is een tijdelijke maatregel! 
 

Wij MOETEN deze maatregel treffen omdat we simpelweg niet de mogelijkheid en capaciteit hebben om storneringen 
van automatische incasso’s massaal op te vangen. Dit zou zomaar een faillissement tot gevolg kunnen hebben. Om dit 

risico te beperken, en financieel gezond te blijven, voeren we momenteel deze maatregel door! 
Onze gastouders zijn hiervan op de hoogte! 
 
Wat betekent dit? 

 
Dit betekent dat iedereen waarbij voorheen het bedrag automatisch werd afgeschreven van de rekening dit voorlopig 
niet meer automatisch zal gebeuren. Het bedrag zal nu TIJDELIJK door iedereen handmatig overgeboekt moeten 
worden! Wij betalen de gastouders diezelfde dag of de dag erna direct uit! Zij zijn hiervan op de hoogte. 
 
Het is helaas een noodzakelijke maatregel waar we nu even niet omheen kunnen. We hopen op jullie begrip hiervoor! 
 

Tot slot ons advies als gastouderbureau: 
 
Probeer zoveel mogelijk zelf te zorgen voor opvang van je eigen kinderen. Het belang van sociale contacten vermijden 
staat nu even boven het financiële belang. We mogen erop vertrouwen dat de overheid hierin haar 
verantwoordelijkheid neemt en compenseert daar waar nodig!  

 
Volg ons ook op Facebook! (www.facebook.com/gobzvmk) We delen hier regelmatig informatie en 

ideetjes om thuis te ondernemen met je kind(eren). 
  
Wij wensen iedereen veel gezondheid toe! Zorg goed voor elkaar en durf om hulp te vragen. Er zijn genoeg mensen 
die graag willen uithelpen. Zorg extra goed voor de mensen in de zorg. Zij komen helaas weleens voor lege schappen 
in de supermarkt uit. Doe overdag voor hun alvast de boodschappen of bereid een maaltijd (als je zelf geen 
symptomen hebt). 

 
Het is een unieke situatie voor iedereen waarbij we de MENS in ons naar boven moeten halen! Wij hopen hiermee een 
stukje structuur en rust in deze crisis geboden te hebben m.b.t. de gastouderopvang en wat rust te geven in deze 
turbulente tijd. 
 
Hebben jullie toch nog vragen dan zou ik jullie willen verzoeken deze te richten aan team@zorgvoormijnkind.nl. 
 

Ook bij ons is het crisiscentra en we willen de telefoon zoveel mogelijk vrijhouden voor de spoedgevallen. Marieke en 

ik werken beide van thuis uit en proberen z.s.m. antwoord te geven op jullie vragen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team  

Gastouderbureau Zorg Voor Mijn Kind 
 

http://www.facebook.com/gobzvmk
mailto:team@zorgvoormijnkind.nl

