Gastouderbureau Bibaloe
Bemiddeling in kinderopvang
Lingsesdijk 68
4207 AG Gorinchem
0183‐636335
info@gastouderbureaubibaloe.nl

Nieuwsbrief mei 2018
De zomer is in aantocht en we hebben al
een aantal dagen kunnen genieten van het
mooie weer.
We hebben het heel druk met de nieuwe
regelgeving en deze nieuwsbrief geven we
uit om onze klanten te informeren.

Algemeen
Wij willen aan alle gastouders verzoeken
om de urenregistraties zo snel mogelijk in
te dienen om een vlottere afhandeling van
facturen en betalingen te bewerkstelligen.
We hebben de algemene voorwaarden
opnieuw aangepast. Vooral in het kader
van de nieuwe wetgeving hebben we de
artikels rond de privacy aangepast. Deze
voorwaarden zijn te downloaden via het
urenportaal van Portabase.

Bibaloe en de overheid
De rechtstreekse betalingen van de
kinderopvangtoeslagen aan de
gastouderbureaus zou met ingang van 1
januari 2020 via DUO gaan plaatsvinden
maar dat is nu volledig van de baan. Het
huidige systeem van toeslagen via de
Belastingdienst blijft gehandhaafd.
De wet personenregistratie is per 1 maart
van kracht. Dat betekent dat het bureau
en alle gastouders zich vanaf 1 maart
moeten registreren. De gastouders
hebben afzonderlijk bericht van ons
ontvangen over de procedures die gevolgd
moeten worden. Registratie is tot 1 juli
gratis en daarna kost het € 12,00 per
registratie. Het is voor vraagouders die
hun kind dagelijks brengen en halen en

tijdens dit halen en brengen een praatje
maken met de gastouder natuurlijk niet
nodig om te registreren. Volwassen
huisgenoten van gastouders moeten wél
registreren en structureel aanwezigen
moeten dit ook. Meer informatie hierover
is te vinden de website van DUO.
https://duo.nl/personenregisterkinderopv
ang We hebben nog niet van alle
gastouders de registraties binnen en ook
niet van alle structureel aanwezigen. We
roepen daarom iedereen op om dit vooral
vóór 1 juli 2018 te regelen.
De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) treedt in
werking vanaf 25 mei 2018 en scherpt de
privacyregels op verschillende manieren
aan. Wij hebben hiervoor een privacy
beleid geschreven en een privacy
verklaring, welke we op onze website gaan
zetten. Het privacy beleid zullen wij aan
iedereen toesturen en op het urenportaal
van Portabase zetten zodat iedereen deze
kan downloaden en inzien. In dat beleid is
te zien hoe wij met welke persoons‐
gegevens omgaan en wat u, als gastouder
en vraagouder, kunt doen om de gegevens
eventueel te wijzigen.
Belangrijk voor de AVG is de aantoonbare
toestemming van onze gast‐ en
vraagouders om de persoonsgegevens
daadwerkelijk te registreren om onze
administratie naar behoren te kunnen
voeren en om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen. Wij zullen u
hierover een apart bericht zenden.

Vakantie
De vakantieplanning van komend jaar is
weer in de maak. Wij verzoeken alle
gastouders tijdig op te geven wanneer ze
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hun vakantie hebben gepland zodat wij de
vervangende opvang tijdig kunnen regelen
voor zover dit nog niet is gedaan.

Oudercommissie
We hebben in april weer een vergadering
gehad. Hierin is opnieuw aandacht
gegeven aan de nieuwe wettelijke regeling
omtrent privacy. Wij zijn daar nu een heel
eind mee. De oudercommissie denkt actief
mee bij het vaststellen van ons beleid.
De notulen van de laatste vergadering zijn
weer te downloaden van onze website.
Jolien en Ab.

