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Datum: 22-04–2020 


Locatie: Videocall overleg 
Aanwezig: Yolanda van Schaik, Lena-Lynn Schevers en Jolijn Hendriks


Agenda: 

 
1. Uitwerking compensatieregeling


Jolijn heeft Yolanda en Lena-Lynn gevraag voor een overleg over de uitwerking van de 
compensatieregeling voor de eigen bijdrage. De compensatie van de eigen bijdrage wordt 
uitbetaald door de SVB. Zij gaan hiervoor uit van de gegevens die al bekend zijn bij de 
Belastingdienst. Het gaat om het aantal kinderen per gezin dat opvang afneemt, de uren die zij 
afnemen en het uurtarief. Ouders hebben deze gegevens zelf doorgegeven, hierin hebben zij 
(als het goed is) ook de bureaukosten meegenomen. De compensatie zal bij benadering 
aansluiten bij de daadwerkelijke eigen bijdrage.


De eigen bijdrage wordt vergoed tot het maximum bedrag van 6,27 euro. Vorige maand heeft 
Gastouderservice Take Care de bureaukosten buiten deze regeling gelaten omdat deze kosten 
ook al door ouders zouden zijn gemaakt in de eerste twee weken van de maand maart waarin 
de opvanglocaties nog open waren. Voor de maand april is dit een ander verhaal, het betreft nu 
een college maand van sluiting van de opvanglocaties. Wanneer de bureaukosten mee worden 
genomen in het gemiddelde uurtarief zullen veel gastouders over het maximum van 6,27 
komen. Dit komt o.a. doordat er in de maand april veel vakantie zal worden opgenomen. 


Wanneer Take Care de bureaukosten in de factuur van april niet meeneemt in het gemiddelde 
uurtarief is dit gunstiger voor de gastouder. Ouders zien dan in de factuur net als anders de 
bureaukosten vermeld en het uurtarief van de gastouder. Ouders ontvangen over de 
bureaukosten wel hun eigen bijdrage terug omdat dit via de gegevens gaat die reeds bekend 
zijn bij de belastingdienst. De bureaukosten zijn alleen niet als zodanig gepresenteerd op de 
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factuur. Wanneer er ouders zijn die in hun gemiddelde uurtarief (inclusief bureaukosten) toch 
over de 6,27 heen komen dan zal dit gecompenseerd worden door de gastouder. De reden 
hiervoor is dat deze gastouder dan een hoger uurtarief hanteert dan wordt geadviseerd door 
Gastouderservice Take Care. Deze gastouders profiteren hier normaal gesproken vandaar in dit 
geval kan dat nadelig zijn. Wel is het zo dat deze ouders zelf bewust hebben gekozen voor deze 
gastouder met dit tarief. De voorkeur van de gastoudercommissie gaat uit naar deze optie. Wel 
is het belangrijk dat er persoonlijk wordt gecommuniceerd met de gastouder die dit betreft.
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