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Aanvulling in de kosten van kinderopvang

1. Uw persoonsgegevens
Achternaam + voorletters

Geboortedatum        Telefoonnummer                                                

   

2. Heeft u een partner (echtgenoot of huisgenoot)?
 Nee (ga door naar vraag 4) 

 Ja (ga door naar vraag 3)

3. Persoonsgegevens partner
Achternaam + voorletters

Geboortedatum        Telefoonnummer                                                

  

4. Komt u in aanmerking voor de aanvulling?
Behoort u of uw eventuele partner tot een van de groepen op de volgende pagina, dan kunt u 
recht hebben op een aanvulling van de gemeente in de kosten van de kinderopvang. Geef in de lijst 
op de volgende pagina aan tot welke groep u en uw eventuele partner behoren.

Heeft u een partner, dan kunt u alleen in aanmerking komen voor deze aanvulling als u beiden 
onder een van de volgende groepen valt.

Wilt u in aanmerking komen voor een aanvulling in de kosten van de kinderopvang, dan moeten u en 

uw eventuele partner tot een van de groepen in vraag 4 behoren. Is dat het geval, dan kunt u deze (extra) 

tegemoetkoming(en) met dit formulier aanvragen. Stuur dit formulier ingevuld, ondertekend en voorzien 

van alle bijlagen terug met de bijgevoegde antwoordenvelop.

 = aangeven wat van toepassing is.
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Invullen door medewerker

Klantnummer

Datum afgifte

Code medewerker

Datum ontvangst

Code medewerker

Gemeente Almere

Postbus 200

1300 AE  Almere

Telefoon 14 036

almere.nl/werken/uitkering

almere.nl/contactformulier



a. Ik ontvang een Bijstand1/Participatiewet-, IOAW- / IOAZ-uitkering 2 én maak gebruik van   
 een voorziening gericht op arbeidsinschakeling of volg een inburgeringprogramma.  
 (Voeg kopie beschikking re-integratietraject Sociale Zaken of inburgeringsprogramma bij)

Start- en einddatum traject:       van                                             tot   

Dag aankruisen
  Maandag              Dinsdag              Woensdag             Donderdag            Vrijdag

Van - tot                            

b. Ik heb een inkomen uit arbeid, aangevuld met een Bijstandsuitkering.   
 (Voeg kopie van het arbeidscontract of de inkomensspecificatie bij) 

Start- en einddatum traject:       van                                             tot   

Dag aankruisen
  Maandag              Dinsdag              Woensdag             Donderdag            Vrijdag

Van - tot                            

c.  Ik ben jonger dan 18 jaar, volg scholing of een opleiding en ontvang een Bijstandsuitkering.   
(Voeg kopie van het inschrijfbewijs van de school of opleiding bij)  

d. Ik behoor niet tot de bovenstaande groepen.  
 U komt dan niet in aanmerking voor een aanvulling. 

     U kunt dit aanvraagformulier niet insturen.

1 Bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet

2 IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

5. Gegevens kinderen 
Vermeld de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer van het kind of de kinderen voor 
wie u een aanvulling kosten kinderopvang aanvraagt.

Kind 1  Voorna(a)m(en) en achternaam  Geboortedatum

  
Kind 2  Voorna(a)m(en) en achternaam  Geboortedatum

  
Kind 3  Voorna(a)m(en) en achternaam  Geboortedatum

   

6. Gegevens kinderopvangorganisatie 
Vul hier de naam in van de kinderopvangorganisatie. U komt alleen in aanmerking voor de aanvul-
ling kinderopvang als u gebruikmaakt van een door de gemeente erkende kinderopvangorganisatie 
(zie Landelijk Register Kinderopvang, www.landelijkregisterkinderopvang.nl). 

Naam kinderopvangorganisatie

 

 

 

(Voeg kopie van het contract of offerte bij)   

Aanvrager             Partner 
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7. Periode kinderopvang 
Voor welke periode heeft u kinderopvang nodig? 

   Begindatum  Einddatum 

Kind 1   van   tot en met 

 
                –              –  201...

 
                –              –  201...

Kind 2   van   tot en met 

 
                –              –  201...

 
                –              –  201...

Kind 3   van   tot en met 

 
                –              –  201...

 
                –              –  201...

 De aanvulling moet worden overgemaakt op onderstaand rekeningnummer. 
IBAN* 

 
                                            0
op naam van 

 
(Stuur een kopie van uw bankpas mee)

* Uw IBAN bestaat uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer, vooraf gegaan door de 
landcode (NL), een controlegetal van twee cijfers, vier letters die uw bank aanduiden en een 
aanvulling met nullen. U vindt uw IBAN op uw bankafschrift of de website van uw bank. 

8. Toegevoegde bewijsstukken
Om de aanvraag te kunnen behandelen heeft Sociale Zaken een aantal kopieën van bewijsstukken 
nodig. Voeg een kopie van de offerte of het contract van de kinderopvangorganisatie(s) bij. 
Controleer bij vraag 4 welke kopieën van bewijsstukken u daarnaast nog bij dit aanvraagformulier 
moet voegen.

Ik heb bij mijn aanvraag de volgende bewijsstukken bijgevoegd (Kruis aan welke stukken voor u van 

toepassing zijn):
 kopie offerte of contract van de kinderopvangorganisatie(s)
 kopie bankpas

Indien van toepassing (zie vraag 4):
 roostertraject (kopie beschikking re-integratietraject Sociale Zaken of inburgeringsprogramma)

 kopie van het arbeidscontract of de inkomensspecificatie
 kopie inschrijfbewijs van de school of opleiding

9. Verklaring en ondertekening 
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Wijzigingen in de kinderopvang 
of mijn persoonlijke omstandigheden geef ik zo spoedig mogelijk door aan Sociale Zaken. 
(Bij onjuiste of onvolledige inlichtingen kan de gemeente de aanvulling terugvorderen.)

 Ik geef hierbij toestemming aan Sociale Zaken om een kopie van de beschikking van de 
aanvulling aan mijn kinderopvangorganisatie te sturen. Dit gebeurt uitsluitend ter informatie 
aan de kinderopvangorganisatie.

 Ik geef geen toestemming aan Sociale Zaken om een kopie van de beschikking van de 
aanvulling aan mijn kinderopvangorganisatie te sturen. 

Datum                         Handtekening klant                         Handtekening partner
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