
Beste ouders van Pimmetje, 
 
Graag wil ik jullie in deze mail een update geven over de maatregelen rondom de kinderopvang.  
Ik merk dat er bij ouders over twee onderwerpen nog onduidelijkheid en/of onzekerheid is:  
- de kosten 
- wat als er 1 ouder in een cruciale functie werkt.  
 
De kosten: 
Zoals jullie misschien gemerkt hebben, is er bij het uitspreken van de extra financiële compensaties 
niets gezegd over de kosten van de kinderopvang. Dat komt omdat ze dit via de kinderopvangtoeslag 
gaan regelen.  
 
In de bijlage vinden jullie een brief van de Brancheverenigingen waarin ze aangeven: 
“Ook al moeten kinderen thuis blijven en is de “reguliere” opvang gesloten, de kinderopvangtoeslag 
wordt gewoon doorbetaald. Als ouders daarbij hun rekening aan de kinderopvang doorbetalen wordt 
hun eigen bijdrage gecompenseerd (over de uitwerking voeren we nu overleg). Daarmee is dit voor 
ouders financieel neutraal, verliezen zij hun kindplek niet en hoeft geen kinderopvangtoeslag te 
worden teruggevorderd. 

De branchepartijen gaan ervan uit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte 
termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat 
compenseren.” 

Deze regeling zorgt ervoor dat de belastingdienst niet aan de kant van de kinderopvangtoeslag alles 
moet gaan verrekenen omdat er minder kinderopvang afgenomen wordt. Terwijl aan de andere kant 
alle kinderopvangorganisaties werktijdverkorting e.d. gaan aanvragen om te kunnen blijven 
voortbestaan. Dat zou heel veel extra werk en kosten voor de regering met zich meebrengen.  

Nu laten ze de toeslag doorlopen. Dit geeft geen extra werk en deze kosten staan al begroot. En dan 
hoeven ze alleen een regeling te treffen voor de ouderbijdrage. Dit is veel kosten neutraler voor de 
regering. En voor de ouders blijft het effect hetzelfde: zij hebben geen kosten aan de kinderopvang 
gedurende de sluiting.  
 
Daarom zal de factuur van maart volgende week gewoon via de incasso afgeschreven worden. En als 
het goed is, hebben jullie de toeslag deze week al ontvangen.  
Mochten er mensen zijn die in betalingsproblemen komen vanwege het ‘voorschieten’ van de 
ouderbijdrage door teruglopende eigen inkomsten, neem dan even contact met mij op.  
 
Welke kinderen mogen er nog naar Pimmetje komen? 
Als beide ouders in de zogeheten cruciale beroepen werken, mogen de kinderen naar Pimmetje 
komen. Mits de kinderen geen klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts hebben.  
En als beide ouders niet in zo’n functie werken, mogen de kinderen niet komen.  
Dit geeft eigenlijk geen onduidelijkheid. 
 
De onduidelijkheid ontstaat als er 1 ouder wel in een cruciaal beroep werkt en de ander niet.  
De insteek is dat er zo min mogelijk kinderen gaan komen. Dus als de andere partner thuis kan 
werken of het anders geregeld kan worden, heeft het de voorkeur dat de kinderen niet gebracht 
worden. Maar mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen de kinderen wel gebracht worden.  
De lijn is een beetje onduidelijk, maar als je als partner toch echt ook een dag naar het werk moet, 
kun je de kinderen brengen.  
 



De gedachte hierachter is dat vooral de mensen in de cruciale functies moeten kunnen doorwerken 
of zelfs extra moeten werken. Zij kunnen dan ook niet afwisselen met de andere partner in de zorg 
voor de kinderen. En daar zijn wij dan voor.  
 
Als je gebruik wilt maken van onze opvang, mail ons dan graag even. Wij draaien namelijk 
aangepaste roosters en dan kunnen we er rekening mee houden wie we kunnen verwachten.  
Dagopvang: info@pimmetje.nl 
Naschoolse opvang: nso@pimmetje.nl 
 
Hopelijk is er zo weer meer duidelijkheid voor jullie.  
Ik wil jullie allemaal heel veel sterkte wensen op het werk en/of thuis met al deze onzekerheden. 
Weet dat wij jullie kinderen missen en dat we hopen dat we zo snel mogelijk weer gewoon voor ze 
kunnen zorgen. Maar nu gaat de algemene gezondheid voor en daar proberen we onze bijdrage zo 
goed mogelijk aan te leveren.  
 
Als er nog vragen zijn, mail me dan gerust.  
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