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Nieuwsbrief Coronavirus 

 

Veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Mag mijn kind naar de kinderopvang? 

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

gastouderopvang bij de vraagouder thuis. 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). Hierbij is het geen 

harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat 

mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. 

 

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

We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu 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 zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de 

opvang 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. 

 

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

Ja: 

 Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste 
kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur 
voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te 
blijven betalen. 

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

 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. 

 Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: 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. 

 U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat. 

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

 We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook 
veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en 
zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.    
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Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij bijvoorbeeld 

zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?  

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals 

zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders 

zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Uw wijziging 

gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de 

Belastingdienst. 

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan 

op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van 

kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan. 

 

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang? 

Ja, dus: 

 Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. 

 Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 

 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. 

 We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel 
vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen 
hier zo snel mogelijk over communiceren. 

    

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn 

kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren. 

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur 

waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand.  Indien u uw baan verliest, geldt dat 

tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat 

niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang 

niet direct verloren hoeft te gaan. 
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