Aanvraag Tegemoetkoming

kosten kinderopvang
Wat is belangrijk om te weten voor deze aanvraag?
• 	Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan voor bepaalde
kosten van kinderopvang:
		 1 Kosten van het deel dat u zelf moet betalen bij vergoeding
door de belastingdienst (KOA-kopje), of:
		 2 Vergoeding van de kosten bij een sociale en/of medische
indicatie (SMI)
		









Hebt u als ouders sociale en/of medische redenen waardoor u
opvang nodig hebt voor uw kind(eren)? Kunt u deze opvang niet
zelf of binnen uw eigen netwerk regelen? Dan kunt u bijzondere
bijstand aanvragen met dit formulier. De kosten worden vergoed
tot maximaal de uurprijs volgens de Wet Kinderopvang.
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		 Medische en/of sociale omstandigheden bij het kind
		Als het kind speciale zorg nodig heeft, is de prijs voor de
kinderopvang vaak hoger. Voor deze extra kosten kunt u
bijzondere bijstand aanvragen met dit formulier.
• Hebt u recht op een vergoeding door de belastingdienst? Dan
gaat die voor het recht op bijzondere bijstand. We noemen de
belastingdienst dan een voorliggende voorziening.
• Er kan een onderzoek worden gedaan om de sociale en/of
medische redenen te beoordelen. Dat noemen we een indicatie.
• Mogelijk kunt u de kosten deels zelf betalen omdat u voldoende
inkomsten hebt. Dat noemen we draagkracht. Voor het
vaststellen van de draagkracht wordt uw inkomen vergeleken met
de inkomstentabellen die ook door de belastingdienst worden
gebruikt. Vermogen of bezittingen worden bij SMI niet meegeteld.

2 Persoonlijke gegevens
		

Uw gegevens 				

Gegevens partner

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Adres
Postcode
Woonplaats
Burgerservicenummer
Soort identiteitsbewijs		 n Paspoort			
			
n Identiteitskaart (ID-kaart)		
			
n Verblijfsvergunning		

n Paspoort
n Identiteitskaart (ID-kaart)
n Verblijfsvergunning

2 Reden noodzaak kinderopvang
Welke situatie is voor u of uw partner van toepassing? Meerdere antwoorden mogelijk.
*Vul hier de dagen of dagdelen in.
			
Aanvrager			

Partner

Werk in loondienst*		 n 				

n

Werk in zelfstandig bedrijf of beroep*		 n 				

n

Scholing*		 n 				

n

Inburgering*		 n 				

n
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Sociale activering*		 n 				

n

Re-integratietraject*		 n 				

n

			
Stuur kopieën mee, zie vraag 9.
Ontvangt u kinderopvangtoeslag
van de belastingdienst? 		 n Ja. Beschikking belastingdienst meesturen. n Nee. Waarom niet?

Is er een sociale en/of medische
reden voor de opvang? 		 n Ja

n Nee. Ga door naar vraag 3.

Bij wie ligt de sociale en/of
medische reden? 		 n Aanvrager n Partner

n Kind geboren:

Wilt u de sociale en/of medische reden van
de opvang van uw kinderen toelichten?

		

Stuur kopieën mee van sociale of medische redenen of indicatie.

Kunt u de opvang (deels) zelf regelen,
of via uw netwerk of de peuterspeelzaal? n Ja, namelijk
			
n Nee, omdat
Huisarts en/of specialist of begeleider 		 Naam
			Telefoonnummer
3 Inkomen
Inkomen kan zijn werk in loondienst, werk als zelfstandige of freelancer, vergoeding vrijwilligerswerk,
stagevergoeding, ZW,WW,WAO,WIA,WAZ,Wajong, Anw,WSF, toeslagenwet, alimentatie, pensioen, onderhuur.
Inkomen uit kamerverhuur, Airbnb, kostgangers. Inkomen uit bezittingen of het verkopen van spullen.
Hebt u en/of uw partner een uitkering
volgens de Participatiewet?		 n Ja. Ga door naar vraag 8. n Nee. Beantwoord hieronder alle vragen.

Hebt u en/of uw partner een inkomen?		 n Nee, waarom niet?

			 Kunt u aangeven waar u de laatste 3 maanden van hebt geleefd?

			
n Ja. Vul hieronder in welk inkomen.
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Soort inkomen:	
Het gaat om de netto bedragen exclusief vakantiegeld.
		

Uw gegevens

Gegevens partner

€
netto per
n maand n 4 weken n week

€
netto per
n maand n 4 weken n week

€
netto per
n maand n 4 weken n week

€
netto per
n maand n 4 weken n week

n Studiefinanciering

€

netto per maand

€

netto per maand

n Pensioen

€

netto per maand

€

netto per maand

n Alimentatie

€

netto per maand

€

netto per maand

n V
 rijwilligerswerk

€

netto per maand

€

netto per maand

n K
 amerhuur of kostgeld €

netto per maand

€

netto per maand

n U
 itkering UWV (WW,
Ziektewet, WAJONG,
WAO of WIA)
n U
 itkering SVB (ANW,
AOW of AIO)

		Ja, hoeveel huurders?
		Is er sprake van een commerciële huurovereenkomst?

n Nee

n Ja

4 Teruggave belastingdienst
Krijgt u dit jaar geld terug van de 		 n Nee
belastingdienst? (voorlopige teruggave)
					

n Ja, teruggave van
€

per maand

		
n Algemene heffingskorting minst verdienende partner*

* Deze informatie vindt u		 €			
per maand
op uw belastingaanslag
		
n Inkomensafhankelijke combinatiekorting*
			 €			

per maand

5 Bezittingen en vermogen
Wat valt er onder vermogen?
• Het saldo van alle bank- en spaarrekeningen.
• De waarde van een auto/motor, huis, kunst, sieraden of andere waardevolle bezittingen.
• Eventueel contant (spaar)geld.
Let op, ook van uw partner en/of minderjarige kinderen.
Hebt u en/of uw partner vermogen? 		 n Nee n Ja
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Vul alle bank- en spaarrekeningen in van u en uw partner. Ook van uw kinderen onder de 18 jaar waar u
kinderbijslag voor krijgt. Stuur afschriften van de afgelopen 3 maanden mee.
Bankrekeningnummer 		 Op naam van			

Saldo

					

€

					

€

					

€

					

€

					

€

Eventueel contant geld						

€

Totaal						

€

Hebt u bezittingen zoals:
• Waardepapieren zoals: spaarloon, effecten, aandelen, obligaties, (koopsom)polissen, lijfrente of levensverzekering
• Goederen zoals: auto, caravan, motor of boot
• Waarde van koophuizen en panden in binnen- en buitenland
• Overige bezittingen zoals antiek, sieraden, verzamelingen en kunst
Vul in welke bezittingen u, uw partner
en uw kinderen onder de 18 jaar hebben. Omschrijving 				

Waarde

								

€

								

€

								

€

								

€

Hebt u of uw partner recht op: 		 n Nabetaling salaris (eventueel na vonnis beroepsprocedure)
			
n Geld en bezittingen uit een scheiding of het beëindigen van een relatie.
			
n Afkoopsom na ontslag
			
n Erfenis
			
n Uitkering verzekering
			
n Anders, nl.
			 Geschat bedrag 			
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6 Schulden
Volgt u of uw partner
een schuldentraject?		 n Nee

n Ja

Hebt u en/of uw partner schulden?		 n Nee

n Ja. Vul onderstaande kolom in

Bij wie hebt u schulden
Ingangsdatum
		

Terugbetalingsverplichting*

Openstaand bedrag

1

n Nee n Ja

€

2

n Nee n Ja

€

3

n Nee n Ja

€

4

n Nee n Ja

€

* Terugbetalingsverplichting is dat je afspraken hebt gemaakt over het terugbetalen van het bedrag.
7 Medebewoners
Wonen er medebewoners op uw adres?
Uw partner en kinderen onder 18 jaar
hoeft u hier niet op te schrijven. 		 n Nee. Ga door naar vraag 8.
Achternaam en voorletters 			
1

		

2

		

3

		

4

		

n Ja, vermeld hieronder de gegevens.

BSN 				

(Familie)relatie

Heeft u met één of meer medebewoners:
een gezamenlijk huurcontract? 		 n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4

een samenlevingscontract?		 n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4

een gezamenlijk kind (natuurlijk/erkend)? n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4

ooit een huwelijk gesloten? 		 n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4

ooit een gezinsuitkering ontvangen? 		 n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4

ooit een geregistreerd partnerschap
aangegaan?		 n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4

een gezinsverband?		 n Nee.

n Ja, met medebewoner

n1

n2

n3

n4
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8 Opvang kind(eren)
Kind 1 		 Voornamen en achternaam			

Geboortedatum

Naam kindercentrum of
gastouderbureau van dit kind
Adres kindercentrum of gastouderbureau
Postcode en plaats
Contactpersoon en telefoon
Voor welke periode hebt u kinderopvang
nodig voor dit kind? 		 van

t/m

Kind 2 		 Voornamen en achternaam			

uren per maand

Geboortedatum

Naam kindercentrum of
gastouderbureau van dit kind
Adres kindercentrum of gastouderbureau
Postcode en plaats
Contactpersoon en telefoon
Voor welke periode hebt u kinderopvang
nodig voor dit kind? 		 van

t/m

Kind 3 		 Voornamen en achternaam			

uren per maand

Geboortedatum

Naam kindercentrum of
gastouderbureau van dit kind
Adres kindercentrum of gastouderbureau
Postcode en plaats
Contactpersoon en telefoon
Voor welke periode hebt u kinderopvang
nodig voor dit kind? 		 van
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Kind 4 		 Voornamen en achternaam			

Geboortedatum

Naam kindercentrum of
gastouderbureau van dit kind
Adres kindercentrum of gastouderbureau
Postcode en plaats
Contactpersoon en telefoon
Voor welke periode hebt u kinderopvang
nodig voor dit kind? 		 van

t/m

Kind 5 		 Voornamen en achternaam			

uren per maand

Geboortedatum

Naam kindercentrum of
gastouderbureau van dit kind
Adres kindercentrum of gastouderbureau
Postcode en plaats
Contactpersoon en telefoon
Voor welke periode hebt u kinderopvang
nodig voor dit kind? 		 van

t/m

uren per maand

9 Meesturen
Let op: Hebben u en uw partner alle vragen ingevuld? Hebt u alle kopieën toegevoegd?
Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Kruis aan welke u meestuurt. Denkt u ook aan
kopieën van identiteitsbewijs en andere stukken van uw partner, medebewoner of kinderen als wij dat vragen.
Identiteitsbewijs 		 n Kopie geldig paspoort, identiteitskaart (ID-kaart) of verblijfs
vergunning. Graag kopie voor- en achterkant (geen rijbewijs)
			
n Kopie identiteitsbewijs van een andere medebewoner met wie u een
gemeenschappelijke huishouding voert
Opvang kinderen		 n Kopieën van bewijsstukken voor sociale of medische redenen
			
n Kopieën van informatie over uw scholing, werk, re-integratietraject,
activeringstraject of inburgering
			
n Kopie contract Kinderopvang en nummer landelijke registratie, per
kind
			
n Kopie IBAN kinderopvang
			
n Beschikking belastingdienst Toekenning kinderopvangtoeslag.
			
n Factuur kinderopvang.
Bij scholing of opleiding		 n Kopie van het bewijs van de dagdelen waarop uw scholing volgt
Zandvoort/0920

8

Ontvangt u een uitkering volgens de Participatiewet? Dan hoeft u de onderstaande informatie niet in te leveren.
Het gaat om de informatie die bij vraag 3 t/m 6 hoort.
Inkomen (vraag 3)

n Kopie laatste loonstroken, arbeidsovereenkomst, uitkeringsspecificaties, inschrijving Kamer van Koophandel, gegevens
boekhouding en belastingdienst, de bewijzen van ontvangen
kamerhuur of kostgeld, alimentatie, toekenningsbeschikking UWV

Teruggave belastingdienst (vraag 4)

n Kopie voorlopige aanslag belastingdienst

Bezittingen en vermogen (vraag 5)

n Kopie bankafschriften of bankoverzicht van de laatste 3 maanden
n Kopie van waardepapieren, factuur auto, sieraden, etc.
n Kopie andere inkomsten

Schulden (vraag 6)

n Kopie schulden en betalingsafspraken

10 Betaling tegemoetkoming
De tegemoetkoming betalen wij door
naar uw kinderopvang		 n Ja, Naam kinderopvang
			
Bewijs IBAN kinderopvang meesturen.
Wilt u niet dat de betaling naar uw
kinderopvang gaat? Geef dat dan hier aan: n Ik maak bezwaar tegen doorbetaling aan de kinderopvang. Ik wil dat
de tegemoetkoming wordt gestort op rekening van
Naam
IBAN (banknummer)
11 Ondertekening
			Ik verklaar dat ik alle informatie eerlijk heb ingevuld. Ik heb niets
opgeschreven wat niet klopt waardoor ik deze vergoeding niet zou
mogen krijgen.
			Ik ben ervan op de hoogte dat gemeente Haarlem voor gemeente
Zandvoort mijn persoonsgegevens bewaart voor de Participatiewet, de
ZandvoortPas en andere minimaregelingen.
			Op grond van de wet moet de gemeente gegevens controleren. Voor
deze aanvraag doet de gemeente een onderzoek.
			Als ik verkeerde informatie heb gegeven en het geld al heb ontvangen,
moet ik dit geld terugbetalen.
			 Uw handtekening		

Handtekening partner*

Plaats
Datum
Handtekening(en)
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	U kunt het aanvraagformulier inclusief de kopieën van de gevraagde
stukken opsturen naar:
Gemeente Zandvoort
Afdeling Werk en Inkomen team Balie
Antwoordnummer 25
2040 VB Zandvoort

			 Een postzegel is niet nodig
			Of afgeven in de publiekshal Haarlem: Zijlvest 39, 1e etage, balie 31 of
in de brievenbus bij balie 33
 e gemeente moet binnen 8 weken een beslissing nemen op uw
D
aanvraag. Of zeggen wanneer ze wel een besluit nemen. Lukt dit
niet binnen 8 weken, hoort u niets en beslist de gemeente te laat?
Stuur dan een brief waarin u de gemeente herinnert dat ze te laat
is. U stelt de gemeente dan ‘in gebreke’. Dat moet u schriftelijk
doen. Voor meer informatie bel 14 023.

		

Wordt door de afdeling ingevuld.

			Klantnummer
			 Datum aanvraag
			 Werkproces
			 KM-code

Zandvoort/0920

10

