Amsterdam, 20 april 2020
Betreft: Kosten kinderopvang coronacrisis
Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen vrijdag is er meer bekend geworden over de compensatieregeling voor ouders die gebruik
maken van de kinderopvangtoeslag. Deze informatie willen we graag met u delen.
Ouders met een kinderopvang toeslag:
De vergoeding, voor u, wordt automatisch berekend op basis van bekende informatie bij de
belastingdienst. U hoeft zelf dus niets aan te vragen of aan te leveren. De compensatie wordt een
eenmalige uitbetaling over de periode dat de voorschool gesloten is, hierover wordt komende tijd meer
bekend. De belastingdienst heeft de intentie om dit in de maand juni of juli uit te betalen.
Aangezien deze verrekening direct tussen u en de overheid zal gaan, is Swazoom hier niet bij betrokken.
Wel is het belangrijk om uw bijdrage aan ons te blijven voldoen om in aanmerking te komen voor deze
compensatie en uw plaats te behouden.

Ouders die een toeslag krijgen van de gemeente:
De betalingen die zijn gedaan voor de periode 15 Maart tot 28 April zullen worden vastgehouden als
tegoed. Dit tegoed zullen we verrekenen met bijdragen die weer voldaan moeten worden zodra de
kinderopvang geopend wordt (waarna de bijdrage dus weer voor eigen rekening is). Mocht u dit tegoed
willen ontvangen (bijvoorbeeld omdat uw kind stopt met de kinderopvang en er dus geen toekomstige
facturen meer zullen zijn) kunt u hiervoor een verzoek indienen bij: kinderopvang@swazoom.nl
Het is nu nog niet bekend of de sluiting na 28 April wordt verlengd. Als dit het geval is, zullen wij de eigen
bijdrage tot heropening direct bij de gemeente opvragen en verrekenen. Na heropening zullen wij eerst het
eerdergenoemde tegoed verrekenen, voordat we u weer om de bijdrage zullen vragen.

Wij wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid.
Met vriendelijke groet,
Financiële administratie Swazoom
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