Kaatsheuvel, 17 juni 2020
Compensatieregeling betaalde bedragen boven fiscaal tarief

Beste ouder(s), verzorger(s),
De afgelopen maanden hebben we je laten weten dat Mikz de betaalde ouderbijdrage boven het
fiscale tarief zal compenseren. Dat moment is nu gekomen en in deze brief leggen we uit in welke
vorm en over welke periode we dat doen.
Vandaag ontvang je de factuur over de maand juli 2020 met daarop een verrekening over de periode
dat de kinderopvang niet open was voor reguliere opvang.

Je kind heeft gebruik gemaakt van het kinderdagverblijf(KDV):
Mikz compenseert voor de periode 16 maart 2020 tot 11 mei 2020 de gefactureerde (contract) uren
voor het deel dat deze gefactureerd zijn boven het normtarief van de overheid van € 8,17. Daartoe is
besloten omdat de reguliere opvang weer op 11 mei gestart is.

Maaltijdservice:
Mikz compenseert voor de periode 16 maart 2020 tot 8 juni 2020.

Je kind heeft gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang(VSO/BSO):

16 maart tot 11 mei 2020:
Mikz compenseert alle (BSO) ouders voor de periode 16 maart 2020 tot 11 mei 2020 de
gefactureerde (contract) uren voor het deel dat deze gefactureerd zijn boven het normtarief van de
overheid van € 7,02.
11 mei tot 8 juni 2020:
Hoewel landelijk niet alle opvangorganisaties ouders compenseren over de periode van 11 mei tot 8
juni, kiest Mikz ervoor veel ouders wel te compenseren.
Omdat de scholen van 11 mei tot 8 juni 2020 weer voor ongeveer 50% open zijn gegaan, moet er
onderscheid gemaakt worden op basis van de contractueel vastgelegde opvanguren. Gemiddeld is er
ongeveer 2,5 dag opvang mogelijk geweest. Ouders konden opvangdagen wisselen en afstemmen op
de 2 of 3 schooldagen. Daarnaast eindigde het merendeel van de scholen de dagen eerder, om 14.00
uur. Mikz heeft daardoor extra uren opvang aangeboden. Conclusie:
-

Ouders met 1 of 2 contractdagen. Mikz heeft opvang aangeboden voor 2 dagen per week,
exclusief Noodopvang. Alleen het deel boven het normtarief van de overheid wordt niet
gecompenseerd over de periode 11 mei tot 8 juni.

-

Ouders met 3, 4 en 5 dagen (contractuele) opvang zouden onevenredig belast worden indien
zij niet worden gecompenseerd. Die dagdelen worden voor het deel boven het normtarief
van de overheid (€ 7,02) gecompenseerd.

Je kind heeft gebruik gemaakt van de peuterspeelzaal(PSZ):
Heb je hiervoor recht op kinderopvangtoeslag, dan compenseert Mikz voor de periode 16 maart
2020 tot 11 mei 2020 de gefactureerde uren voor het deel dat deze gefactureerd zijn boven het
normtarief van de overheid van € 8,17.
Heb je voor de peuterspeelzaal geen recht op kinderopvangtoeslag, dan compenseert Mikz, mede
namens de betreffende gemeente, de in rekening gebrachte ouderbijdrage over de periode 16 maart
2020 tot 11 mei 2020.
Je kind heeft gebruik gemaakt van gastouderopvang:
Mikz compenseert, mede namens de gastouder, voor de periode 16 maart 2020 tot 11 mei 2020 de
gefactureerde uren voor het deel dat deze gefactureerd zijn boven het normtarief van de overheid
van € 6,27. De verrekening zal uiterlijk plaatsvinden op de factuur die begin augustus wordt
verstuurd. Het Gastouderbureau zal je daarover in een aparte brief nog informeren.

Hoe verrekent Mikz de compensatie?
-

Als er geen openstaande posten zijn dan wordt bovenstaande compensatie in mindering
gebracht op de factuur van de maand juli 2020.
Staat er nog een bedrag open bij Mikz dan wordt er een aparte creditfactuur gemaakt. Die
wordt verrekend met het openstaande bedrag. Ontstaat er dan een tegoed, dan wordt dat
aan je overgemaakt. Blijft er nog een bedrag openstaan, dan zullen we je daar een
herinnering over sturen.

Wanneer kun je de vergoeding van de overheid/SVB verwachten?
Ouders krijgen naar verwachting de vergoeding (over de periode van 16 maart tot 8 juni) rond 8 juli
2020 op hun bankrekening. Je hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de
gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Zie voor meer informatie over hoe
dit in zijn werk gaat, en over waar je terecht kunt met vragen over compensatie van de
kinderopvangtoeslag: www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang.
We hebben geprobeerd je zo duidelijk mogelijk te informeren. Heb je toch nog vragen, mail deze dan
alsjeblieft naar boekhouding@mikz.nl.
Met vriendelijke groeten,

Mikz Kinderopvang.

