SRK garantieregeling – 14 mei 2020

Onderwerp: SRK garantieregeling in afwachting van regeling Rijksoverheid.

U heeft aangegeven dat u geen kinderopvangtoeslag ontvangt en tijdens de sluiting vanaf 16 maart
2020 van de kinderopvang wel onze facturen volledig doorbetaald heeft. In afwachting van de details
van de regeling door de Rijksoverheid voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en
ook geen gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling garanderen wij u het volgende.
Als definitief vast komt te staan dat u geen recht heeft op een vorm van vergoeding door de
Rijksoverheid, zal Stichting Rijswijkse Kinderopvang u voor de periode van de verplichte sluiting* van
onze kindercentra in verband met het coranavirus in ieder geval compenseren tot het maximum
uurbedrag dat geldt voor de kinderopvangtoeslag. Dit is voor dagopvang €8,17 en voor
buitenschoolse opvang €7,02. Als u van uw werkgever of op een andere wijze een vergoeding
ontvangt voor uw kinderopvangkosten, dan brengen wij dit in mindering op het door ons terug te
betalen deel van uw kinderopvangkosten.
Mocht later blijken dat de regeling van de overheid voorziet in een compensatie voor een lager
uurbedrag dan de €8,17 voor dagopvang en de €7,02 voor buitenschoolse opvang, dan vullen wij dit
aan tot de hiervoor genoemde uurbedragen van respectievelijk €8,17 voor dagopvang en
€7,02 voor buitenschoolse opvang.
Daarnaast betaalt SRK voor de sluitingsperiode de gefactureerde kosten terug voor warme
maaltijden en vervoerskosten.

*=Vanaf 11 mei de kinderopvang weer voor alle kinderen open. Kinderdagverblijf en pre-school weer
helemaal en buitenschoolse opvang gedeeltelijk, net als de basisscholen. De landelijke
noodmaatregelen blijven ook na 11 mei van kracht. Dat betekent het volgende voor de SRK
garantieregeling:
Kinderopvang 0-4 jaar:
Omdat het kinderdagverblijf en de pre-school vanaf 11 mei weer volledig open zijn, eindigt de SRK
garantieregeling hiervoor op vrijdag 8 mei 2020.
Kinderopvang 4-12 jaar:
Omdat de buitenschoolse opvang vanaf maandag 11 mei gedeeltelijk open is, loopt hiervoor de
garantieregeling door. Dit is tot het moment dat de basisscholen en daarmee de buitenschoolse
opvang weer volledig open gaan. Volgens de noodmaatregelen mogen kinderen vanaf 11 mei alleen
naar de BSO op de dagen dat ze ook fysiek naar school gaan. Dit kan op andere dagen zijn dan de
contractdagen.
De garantieregeling geldt vanaf 11 mei daarom alleen nog voor de uren dat u uw kind niet naar de
BSO mag brengen, omdat het die dag geen fysiek onderwijs heeft, terwijl u in die periode conform
uw opvangcontract meer uren betaalt. We leggen dit uit in de twee voorbeelden hieronder:

Voorbeeld 1: Als uw kind volgens contract op woensdag, donderdag en vrijdag naar de BSO gaat en
vanaf 11 mei alleen op maandag en dinsdag naar school, dan mag uw kind alleen op maandag en
dinsdag naar de BSO. Omdat u een opvangcontract heeft voor 3 dagen en uw kind 2 dagen naar de
BSO mag, geldt de garantieregeling voor 1 opvangdag BSO.
De garantieregeling geldt niet voor de dagen en uren dat uw kind om andere redenen afwezig is,
bijvoorbeeld door ziekte of eigen keuze.

De enige voorwaarden die wij stellen om voor onze garantie in aanmerking te komen, zijn:



dat de enige reden dat u niet in aanmerking komt voor de vergoeding door de Rijksoverheid
is dat u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet;
dat u desgevraagd schriftelijke verklaringen overlegt die nodig zijn om te bepalen of u voor
onze garantieregeling in aanmerking komt en voor het bepalen van de hoogte van het
bedrag.

Subject: SRK payment guarantee scheme in anticipation of the Dutch government scheme.

Dear [name],

This letter is for parents/guardians who indicated that they do not receive Dutch childcare allowance
and have been paying our invoices in full during the childcare closure since 16th March 2020.
In anticipation of details of the Dutch government scheme to compensate parents who are not
entitled to Dutch childcare benefit and who also do not make use of a subsidy scheme from their
local municipality, Stichting Rijswijkse Kinderopvang are guaranteeing the following:

If it is established that you are not entitled to some form of compensation from the Dutch central
government, SRK will definitely compensate you for the period of compulsory closure of our
childcare centres as a result of the corona virus, up to the maximum hourly amount that applies to
the childcare allowance (‘kinderopvangtoeslag’). This is €8.17 per hour for child day care and €7.02
for out-of-school care. If you receive a contribution to your childcare costs from your employer, or in
any other way, we will deduct this amount from the part of your childcare costs that will be
reimbursed by us.
If it later becomes apparent that the government scheme provides compensation for a lower hourly
amount than the €8.17 for child day care and the €7.02 for out-of-school care, we will supplement
this to the above-mentioned hourly amounts of € 8.17 for child day care and € 7.02 for out-of-school
care respectively.
In addition, we will refund the costs invoiced for hot meals and transport costs for the closure period.

To qualify for our guarantee, the only conditions you need to meet are:



The sole reason you are not eligible for reimbursement by the Dutch central government is
that you do not meet the conditions set;
If requested, you will provide written statements necessary to determine your eligibility for
our guarantee scheme and to determine the amount.

We assume that, in the end, this guarantee scheme will not be necessary. However, we appreciate
your need for more certainty in this exceptional time. Even though it is, unfortunately, not possible
to answer all the questions you may have quickly, we hope this guarantee scheme gives you the
reassurance you need to continue to be our client, now and in the future.
Like you, we too sincerely hope that we can reopen our childcare facilities and get back to normal as
soon as possible. So that your child can return to their own childcare centre and be with the familiar
faces of the pedagogical team.
We would like to take this opportunity to thank you for your confidence in SRK.

Best regards,
Stichting Rijswijkse Kinderopvang

Tineke Onink
director

