Informatie over de aanvraag van vergoeding kosten kinderopvang
(Dit formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen)
Belangrijk: Lees eerst deze informatie. Denkt u daarna dat u een vergoeding kunt krijgen? Vul dan het
formulier in.

Doelgroep
U krijgt alleen een vergoeding als u tot de doelgroep hoort (zie kopje ‘Omschrijving van de doelgroep’ op het
formulier). Als dat zo is, vult u het formulier in en levert u het bij ons in.

Formulier invullen
Vul het formulier heel goed in. Als u een partner heeft, gelden de vragen ook voor hem of haar. Daarna
ondertekent u (beiden) het formulier.

Documenten inleveren
Bij het formulier moet u documenten inleveren. Bij de vragen in het formulier staat welke documenten dat zijn.
Heeft u een partner? Dan geldt het inleveren van documenten ook voor hem of haar. Van uw kinderen tot
18 jaar levert u ook documenten in van vermogen. Het vermogen van uw kinderen telt namelijk ook mee.
U moet altijd inleveren:
•

de beschikking kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of een uitdraai van www.toeslagen.nl waar uw
gegevens opstaan;

•

het contract of de plaatsingsovereenkomst van de kinderopvang.

Let op! Soms moet u ook de achterkant van een document kopiëren. Als u niet de juiste informatie en
documenten inlevert, duurt de afhandeling van uw aanvraag langer.

Formulier inleveren
Het is belangrijk dat u het formulier zo snel mogelijk inlevert. De datum waarop wij het formulier ingevuld en
ondertekend ontvangen, is de datum waarbij wij beoordelen of u een vergoeding kunt krijgen.
U stuurt het formulier met de rekeningen en documenten naar:
Afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten
Aanvraag kinderopvang
Antwoordnummer 760
2900 WE Capelle aan den IJssel
(een postzegel is niet nodig)

Behandeling aanvraag
Een medewerker beoordeelt of u de vergoeding kunt krijgen. Als er nog informatie of documenten nodig zijn, of
de medewerker u nog wil spreken, hoort u dat. Levert u de informatie of documenten niet (op tijd) in, dan krijgt u
geen vergoeding.
Als alle documenten er zijn, besluiten we op uw aanvraag. Als u voor de vergoeding eerst een rekening moet
inleveren, staat dat in de brief.

Vragen
Heeft u vragen? Stuurt u dan een e-mail naar socialezaken@ijsselgemeenten.nl of bel met de informatielijn van
Sociale Zaken IJsselgemeenten: 010 - 284 84 57 (op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur).

Formulier vergoeding kosten kinderopvang
voor mensen met een bijstandsuitkering

Aanvraag vergoeding kosten kinderopvang
(Dit formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen)
Voor mensen zonder bijstandsuitkering is er een ander formulier. Vul alle vragen duidelijk in en doe de documenten
erbij. Lees de informatie bij dit formulier goed door.
* Streep door wat niet voor u geldt

Omschrijving van de doelgroep
U heeft recht op een vergoeding van de kosten voor kinderopvang als u behoort tot één van de doelgroepen die
hierna staan (aankruisen tot welke doelgroep u behoort):
o

U ontvangt een (aanvullende) uitkering via de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ of de Anw, en neemt
deel aan een door de gemeente aangeboden re-integratietraject;

o

U werkt in deeltijd en ontvangt een aanvullende uitkering via de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ of
Anw;

o

U bent jonger dan 18 jaar en volgt scholing of een opleiding en u ontvangt op grond van dringende
redenen een uitkering via de Participatiewet of zou deze kunnen ontvangen;

o

U studeert bij een school of onderwijsinstelling (stuur een inschrijfbewijs en een rooster van de school
mee);

o

U bent inburgeringsplichtig en volgt een inburgeringscursus bij een erkende cursusinstelling (stuur een
inschrijfbewijs en een rooster van de school mee).

Heeft u een partner? Dan moet hij/zij ook tot één van de doelgroepen behoren die hierboven staan.
(Dit blokje vult Sociale Zaken IJsselgemeenten in)
Datum ontvangst:
Werkprocesnummer:
Registratienummer:

1. Gegevens aanvrager
Naam:

Voorletter(s):

Geboortedatum:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
Getrouwd/samenwonend
Naam partner:

Voorletter(s) partner:

Geboortedatum partner:
Burgerservicenummer (BSN) partner:
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2. Gegevens kinderen en kinderopvang
Naam kind:
Geboortedatum
Soort kinderopvang: Kinderdagverblijf / gastouder / BSO / VSO / TSO *
Naam kind:
Geboortedatum
Soort kinderopvang: Kinderdagverblijf / gastouder / BSO / VSO / TSO *
Naam kind:
Geboortedatum
Soort kinderopvang: Kinderdagverblijf / gastouder / BSO / VSO / TSO *

3. Ingangsdatum
U krijgt de vergoeding kosten kinderopvang vanaf het moment dat u de kosten moet betalen, maar
niet eerder dan 3 maanden voordat u de aanvraag heeft ingediend. Als u toch eerder een vergoeding
wilt hebben kunt u dit hier aangeven. Geef een reden op waarom u de aanvraag te laat heeft
ingediend.

4. Informatie die wij moeten weten voor de aanvraag

5. Betaling en machtiging
Als u de vergoeding krijgt, betaalt Sociale Zaken IJsselgemeenten iedere maand direct een voorschot
aan de kinderopvangorganisatie. Door dit formulier te ondertekenen machtigt u Sociale Zaken
IJsselgemeenten hiervoor. Ook machtigt u Sociale Zaken IJsselgemeenten om informatie op te vragen
bij de kinderopvangorganisatie.
Als u de vergoeding op uw eigen bankrekening wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij vraag 4
‘Informatie die wij moeten weten voor de aanvraag’.
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6. Hulp
Wordt u begeleid door een hulpverlener? Ja / Nee *
Zo ja, van wie krijgt u hulp?

7. Handtekening(en)
Ik heb / wij hebben de aanvraag naar waarheid ingevuld.
Ik geef / wij geven Sociale Zaken IJsselgemeenten toestemming voor onderzoek:
•

of de gegevens kloppen.

•

naar andere informatie die nodig is voor deze aanvraag

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Handtekening partner:

Onderteken (beiden) het formulier en stuur de documenten mee.

Privacy
Alle informatie die u ons in (online) formulieren verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend
voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Wij delen uw gegevens niet met derden tenzij wij hiertoe wettelijk
verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan
noodzakelijk. Het bewaren kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke
verplichtingen te kunnen naleven. Voor informatie over uw recht van inzage en/of wijzigen van uw
persoonsgegevens verwijzen wij u naar het onderdeel ‘privacyrechten’ op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
van de Autoriteit persoonsgegevens en www.ijsselgemeenten.nl .
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