AANVRAAG TEGEMOETKOMING KOSTEN
KINDEROPVANG OP GROND VAN EEN
SOCIAAL-MEDISCHE INDICATIE

Antwoordnr. 103, 1180 BA Amstelveen

Dit vult de gemeente in

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang
op grond van een sociaal-medische indicatie. U heeft recht op deze tegemoetkoming als er
sprake is van sociale en/of medische omstandigheden waardoor u niet in staat bent om zelf
uw kind(eren) op te vangen.
Stuur het ingevuld en samen met alle benodigde documenten naar: gemeente Amstelveen,
t.a.v. afdeling Sociale Voorzieningen, onder vermelding van "aanvraag kinderopvang SMI",
Antwoordnummer 103, 1180 BA Amstelveen.

1

UW P E RSOONL IJKE GEGEVENS
Geslacht

Voorletters
Achternaam

Man

Vrouw

Tussenvoegsel

Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Burgerservicenummer

2
Woont u getrouwd of ongetrouwd
samen?

G EGE VE NS VA N D E PARTN E R
Ja > vul verder in
Nee > ga naar vraag 3

Voorletters

Geslacht

Achternaam

Man

Vrouw

Tussenvoegsel

Geboortedatum
Burgerservicenummer
Werkt uw partner?

Ja > vul verder in
Nee > ga naar vraag 3

Waar werkt uw partner?

G092-180213

Hoeveel uur per week werkt uw
partner?

2|4

3

P E RS OO NLI J K E O MSTAN DIG HEDE N
Ja > vul verder in

Zijn er sociale of medische
omstandigheden waardoor u niet
in staat bent om zelf uw kind(eren)
op te vangen?

Nee > u komt niet in aanmerking

Naam behandelaar
Telefoonnummer

Stuur een kopie van een brief of behandelplan van uw behandelaar mee met de
volgende gegevens:
y reden voor kinderopvang volgens behandelaar (onderbouwing)
y duur van het behandelplan
y aantal benodigde uren voor kinderopvang

4

G EGEVENS KIND( E REN)
Vermeld hieronder de gegevens van de kind(eren) waarvoor u een tegemoetkoming in
de kosten voor kinderopvang aan wilt vragen.

Eerste kind

Tweede kind

Derde kind

Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Naam
kindercentrum
Begindatum
opvang
Einddatum
opvang
Aantal uren
opvang
Per

Uurtarief

Week
Maand

Week
Maand

¤

Week
Maand

¤

5

¤

G EGEVENS KIND ERCENT RU M / GA STOU DE RB U REAU
Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd staan in het register van
de gemeente waar het gevestigd is. Het register is openbaar. Veel gemeenten
plaatsen dit register op de internetsite en leggen het ter inzage op het gemeentehuis.
U kunt uw kind(eren) ook plaatsen bij een kindercentrum of gastouderbureau in een
andere gemeente.

Type opvang

Kinderdagverblijf
Naschoolse opvang
Gastouderbureau

Naam organisatie
Naam vestiging
Straat en huisnummer
Postcode

Plaats

3|4
Contactpersoon
Telefoonnummer
Bank / girorekening
Ten name van

6

B ET A L I N G
Als uw aanvraag wordt toegekend dan krijgt u een tegemoetkoming in de kosten van
de kinderopvang uitbetaald.

Aan wie wilt u dat de gemeente de
tegemoetkoming overmaakt?

Kinderopvangorganisatie (bij deze machtig ik de gemeente hiertoe)
Mijzelf > vul vraag 6 verder in

Bank / girorekening
Ten name van

Let op!
Als uw aanvraag
wordt toegekend
betaalt u zelf een
eigen (inkomensafhankelijke)
bijdrage.

Aan het eind van het jaar volgt een eindafrekening. Er zal u worden gevraagd om een
kopie van de jaaropgave van de kosten van kinderopvang (versterkt door de kinderopvangorganisatie) bij de gemeente Amstelveen in te leveren. U kunt ook al uw
facturen bewaren en daar kopieën van inleveren.
Als u minder opvang heeft gebruikt moet u het teveel ontvangen geld terugbetalen.
Denkt u er daarom goed aan dat u eventuele wijzigingen direct aan ons doorgeeft.

7

B EW I JS STUK K EN EN EV EN TUE LE AAN VUL LEN DE
T OE LI C HT ING
Om uw aanvraag af te kunnen handelen hebben wij een aantal bewijsstukken nodig.
Wij verzoeken u daarom indien van toepassing onderstaande bewijsstukken bij te
voegen.
Kopie geldig paspoort of identiteitskaart
Kopie inkomen partner (loonstrook)
Kopie offerte(s) of contract kinderopvangorganisatie
Kopie geldige verblijfsvergunning
Kopie recent bank / giroafschrift
Kopie brief / behandelplan behandelaar

Eventuele toelichting of
opmerkingen

4|4

8

V E RKLA RING EN OND E RT EK EN ING
Ik verklaar / wij verklaren dit formulier naar waarheid en volledig te hebben ingevuld
en niets te hebben verzwegen. Ik ga / wij gaan akkoord met controle van de door mij /
ons ingevulde gegevens. Als er iets in mijn situatie verandert, dan geef ik / geven wij
dat direct door aan de gemeente Amstelveen.

Datum
Uw handtekening

Handtekening van uw partner

