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Barendrecht, oktober 2018

Geachte ouder(s), verzorger(s)
NIEUWSBRIEF DEBICARE 2019 betreffende KDV en BSO Small Kidz
Bijgaand treft u aan de nieuwsbrief die wij jaarlijks aan u verzenden.

WIJZIGING UURTARIEF 2019
Het tarief voor de KDV zal met ingang van 1 januari 2019 met 8% verhoogd worden en voor de BSO
met 2%. De oudercommissie heeft voor deze verhoging een positief advies afgegeven.
De tariefsverhoging is o.a. gebaseerd op de adviezen van de Branche Organisatie Kinderopvang.
Hierin wordt rekening gehouden met de nieuwe maatregelen van de wet IKK, waardoor de
personeelslasten fors zullen stijgen.
Ook is er rekening gehouden met een stijging van de algemene kosten (huisvestiging, energie,
voeding etc.) en een salarisverhoging conform de cao.
Als bijlage treft u de nieuwe tarieven voor 2019 aan.
De uren blijven ongewijzigd, om deze reden ontvangt u van ons geen nieuw contract.

KINDEROPVANGTOESLAG 2019
De maximale vergoeding van de Kinderopvangtoeslag wordt voor het KDV van € 7,45 in 2018
verhoogd naar € 8,02 in 2019.
De maximale vergoeding van de Kinderopvangtoeslag wordt voor de BSO van € 6,95 in 2018
verlaagt naar € 6,89.
De ouderbijdrage tabel voor 2019 stijgt flink ten gunste van de ouders.
U kunt uw eigen bijdrage en de hoogte van de kinderopvangtoeslag bereken door een
proefberekening te maken op de site van DebiCare Nederland, www.debicarenederland.nl.
Na 1 november 2018 staat hier de rekenmodule 2019 voor u online. Wij kunnen ook een
proefberekening voor u maken, u kunt hiervoor een email sturen naar k.heugens@debicare.nl.
U ontvangt in december van de belastingdienst een nieuwe voorlopige beschikking via de post of in
uw elektronische dossier. Wij raden u wel aan deze voorlopige beschikking goed na te kijken op het
aantal opvanguren per maand, de bruto inkomen-gegevens en het LRK nummer van de vestiging.
Als u het vermoeden heeft dat er iets niet klopt dan kunt u hierover contact met ons opnemen, wij
nemen dan contact op met de belastingdienst. Zoals u wellicht weet zijn wij toeslagendienstverlener
van de belastingdienst.
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JAAROPGAVE 2018
Ieder jaar in februari ontvangt u van ons de jaaropgave, in dit geval over 2018.
Wij verstrekken de jaaropgave pas in februari omdat wij in januari vaak nog extra dagen doorkrijgen
die betrekking hebben op 2018.
De jaaropgave wordt alleen verstuurd wanneer alle facturen over het jaar 2018 zijn betaald.
De jaaropgave wordt slechts eenmaal verstrekt en wordt altijd per e-mail aan u verzonden.
Omdat wij een convenant hebben met de belastingdienst worden ook altijd jaarlijks alle jaaropgaven
verstuurd naar de belastingdienst toeslagen (dit zijn wij verplicht). Om die reden hebben wij ook de
verplichting om van de ouder(s) en de kinderen de BSN nummers in ons systeem te zetten.

FACTURATIE EN BETALINGEN
Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw betalingen die u aan ons verricht ( als u geen machtiging hebt
afgegeven tot automatische incasso) altijd uw debiteurennummer en het factuurnummer te vermelden.
DebiCare doet de administratie van veel kinderopvanginstellingen en aan de hand van
debiteurennummer en factuurnummer kan de betaling altijd op een juiste manier worden afgeboekt.

Wij vertrouwen u met deze nieuwbrief van dienst te zijn en mocht u nog vragen hebben dan horen wij
dit graag.
Namens Team DebiCare Nederland BV

Karin Heugens
Accountmanager

