
UPDATE 1-4-2020: MAATREGELEN COVID-19  

Sluiting en compensatie verlengd t/m 28 april 
Dinsdag maakte het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen eruit gaan zien na volgende week 
maandag, 6 april. Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder 
geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen 
geopend blijven voor noodopvang aan ouders werkzaam in de cruciale beroepen. Als gevolg van 
de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage 
kinderopvang worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april. 

Noodopvang Villa Yip t/m 28 april  
Heeft u de afgelopen periode gebruik gemaakt van onze opvang en denkt u deze ook weer in de 
komende week/weken nodig te hebben? Laat het dan ons weten middels de bekende manier: mail 
naar info@villayip.nl.   

Kindstatus in KindPlanner 
Wij krijgen soms vragen van ouders dat hun kind ziek staat gemeld in KindPlanner vanaf 16 maart. 
Dit is puur planning-technisch en heeft geen invloed op de compensatieregeling (hiervoor 
gebruiken wij de bestaande contracten).  Er is dus gewoon sprake van volledige compensatie. Ook 
voor diegene welke nood-opvang (is gratis!) afnemen binnen de periode 16 maart t/m 28 april is er 
sprake van volledige compensatie.  

1-4 Update Brancheorganisatie Kinderopvang: Uitwerking van de compensatieregeling 
Er wordt door alle partijen (BK, BMK en BOinK, Belastingdienst en het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan 
worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe 
puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. 
Het doel van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de 
privacy van ouders en rekening houdt met de enorme workload die er al ligt bij overheidsinstanties. 

Met vriendelijke groet  

TEAM VILLA YIP


