Nieuw product per januari 2020: vaste reservering, niet kosteloos af te melden
Tot op heden is het enkel mogelijk geweest om flexibele opvang bij Wee-Play af te
nemen. Het grote voordeel van onze werkwijze is, dat tijdig afgemelde opvang niet
betaald hoeft te worden, en dat het altijd mogelijk is om extra opvang aan te
vragen. Een eerlijk en duidelijk product. Doordat de flexibiliteit organisatorisch
meer risico’s met zich meebrengt, is dit qua uurtarief een iets duurder product.
Voor ouders die ook echt deze flexibiliteit nodig hebben, is deze vorm van opvang
een uitkomst en uiteindelijk goedkoper. Ouders die ook prima uit de voeten kunnen
met volledig vaste reserveringen, zijn met onze werkwijze toch regelmatig duurder
uit.
Om ook deze ouders een passend product te kunnen bieden, is het met ingang van
1 januari 2020 mogelijk om een vast contract af te sluiten, van minimaal 2
dagdelen van 5,5 uur tussen 7.30 uur en 18.30 uur. Een dagdeel start ’s ochtends
tussen 7.00 uur en 08.30 uur en eindigt tussen 12.30 uur en 14.00 uur en ’s middags
tussen 12.30 uur en 13.30 uur. De twee dagdelen dienen, zoals ook reeds nu al de
regel is, op 2 verschillende dagen in de week ingepland te worden. De reservering
kan steeds per dagdeel van 5,5 uur uitgebreid worden. Deze vaste reservering geldt
voor 52 weken, met een minimum van 11 uur per week. Het uurtarief bedraagt €
8,17; het bedrag dat door de Belastingdienst volledig meegenomen wordt in de
berekening van de kinderopvangtoeslag. Deze vaste reservering wordt altijd in
rekening gebracht, en kan dus niet kosteloos afgemeld worden.
Het tarief is dan als volgt:
Tarief KDV vast 2020
Belastingdienst
€ 8,17

Eigen bijdrage ouder 2020
€ 8,17
€ 0,00

Deze vaste reservering kan natuurlijk wel gecombineerd worden met flexibele
opvang. Daarvoor gelden dan de daarbij behorende voorwaarden voor aan- en
afmelden. Ook kan een dag(deel) geruild worden. Een aanvraag voor een ruiling zal
echter pas bekeken kunnen worden als alle flexaanvragen voor de betreffende
week afgehandeld zijn. Hierdoor kan dus pas uiterlijk vanaf 2 weken voor aanvang
van de week waarin de reservering geldt bekeken worden of een ruiling mogelijk is.
De flexaanvragen hebben dus voorrang.
Voorbeelden
Twee rekenvoorbeelden voor een gezin, 2 kinderen dagopvang, modaal inkomen
van € 36.500,- per jaar. Het gezin heeft 6 weken vakantie.
Het eerste voorbeeld is berekend met behoefte aan onze flexibiliteit, het tweede
voorbeeld betreft hetzelfde gezin, zonder behoefte aan flexibiliteit en dus met de
nieuwe, vaste reservering.
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Voorbeeld 1:
20 uur opvang per week gereserveerd in verband met noodzakelijke flexibiliteit:
20 uur opvang per week x 46 weken x € 9,04 = € 8.316,80 per kind
Kinderopvangtoeslag wordt berekend over 20 x 46 x € 8,17 = € 7.516,40
Kinderopvangtoeslag 1e kind: 88,9% over € 7.516,40 = € 6.682,08
Kinderopvangtoeslag 2e kind: 94,6% over € 7.516,40 = € 7.110,51
Netto kosten kinderopvang per jaar: € 16.633,60 - € 6.682,08 - € 7.110,51 = €
2.841,01
Doordat bij Wee-Play kosteloos afgemeld kan worden, kan dit gezin bij Wee-Play
kosten besparen doordat ze enkel betalen wat ze nodig hebben, en dat is 11 uur
per week:
11 uur opvang per week x 46 weken x € 9,04 = € 4.574,24 per kind
Kinderopvangtoeslag wordt berekend over 11 x 46 x € 8,17 = € 4.134,02
Kinderopvangtoeslag 1e kind: 88,9% over € 4.134,02 = € 3.675,14
Kinderopvangtoeslag 2e kind: 94,6% over € 4.134,02 = € 3.910,78
Netto kosten kinderopvang per jaar: € 9.148,48 - € 7.585,92 = € 1.562,56
Voorbeeld 2:
11 uur opvang per week x 52 weken x € 8,17 x 2 kinderen = € 4.673,- per kind
Kinderopvangtoeslag 1e kind: 88,9% = € 4.154,30
Kinderopvangtoeslag 2e kind: 94,6% = € 4.420,66
Netto kosten kinderopvang per jaar: € 9.346,- - € 8.574,96 = € 771,04
Voor ouders die geen of minder flexibiliteit nodig hebben, is de nieuwe regeling dus
voordeliger. Dit komt doordat het uurtarief volledig door de belastingdienst wordt
meegenomen in de berekening van de kinderopvangtoeslag. De ouders die wel
behoefte hebben aan flexibiliteit, hebben in dit overzicht uiteindelijk meer kosten,
maar hebben dan wel de garantie dat de uren opvang wekelijks anders ingevuld
kunnen worden. Deze ouders betalen dan feitelijk ook slechts € 2,73 netto per uur
aan volledig verzorgde kinderopvang!
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