Aanvraagformulier kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie (SMI)
Voorwaarden en verklaring
*
*
*
*
*

Bij de indiening van Uw aanvraag laat u uw geldig paspoort of ID-kaart zien.
Wij wisselen informatie uit met het Inlichtingenbureau. Wij krijgen dan gegevens over u van
bijvoorbeeld Belastingdienst en UWV.
Het is belangrijk dat u ons direct alles meldt wat er wijzigt in uw financiële situatie of in uw
gezinssituatie, waardoor de toeslag kan veranderen.
Als u het formulier ondertekent, dan betekent dat dat u alle vragen eerlijk hebt beantwoord.
Als u onjuiste informatie geeft, of de veranderingen niet doorgeeft, dan kunnen wij uw
kinderopvangtoeslag stoppen.

1. Persoonsgegevens
Uzelf
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Naam bank en rekeningnummer

□ man

uw partner

□ vrouw

□ man

□ vrouw

2. Noodzaak SMI
Wij moeten beoordelen of kinderopvang op sociaal-medische gronden noodzakelijk is.
Wij willen dat een onafhankelijke persoon dit beoordeelt en hierover een brief schrijft. Dit kan een
kinderarts zijn, een psychiater of psycholoog, een medewerker van het Centrum voor Jeugd en
Gezin, of het consultatiebureau). Zo’n brief noemen wij een indicatie.

Wat is de reden dat u geen
kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst ontvangt?
Is kinderopvang op sociaal
medische gronden
noodzakelijk?

□ Ja
□ Nee
Zo ja, is dat door (medische) problemen bij:
□ uzelf
□ uw kind
□ uw partner

Heeft u al een indicatie voor
kinderopvang gekregen?

□ Ja
□ Nee
Stuur een kopie van de indicatie mee met de aanvraag. De verantwoordelijkheid voor
het aanleveren van een indicatie voor kinderopvang ligt in eerste instantie bij u zelf!

Als er geen sprake is van
noodzaak op sociaal medische
gronden, wat is de reden dat
kinderopvang nodig is?
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Heeft u of uw partner een
indicatie WLZ?

□ uzelf

□ uw partner

Als u een WLZ-indicatie heeft, stuur dan een kopie mee met de aanvraag.

3. Inkomsten

Voeg bewijzen van uw inkomsten bij, laatste loonstrook/kopie van uw jaarinkomen.

Uzelf

uw partner

□ Ja, (specificatie bijvoegen)
□ Nee
Zo ja, wat voor een soort uitkering
is dit?

□ Ja, (specificatie bijvoegen)
□ Nee
Zo ja, wat voor een soort
uitkering is dit?

…………………………………………………

………………………………………………

Volgt u scholing of een re-integratietraject?

□ Ja, (bewijs bijvoegen) □ Nee
Zo ja, via de Participatiewet/ het
UWV*
(* doorstrepen wat niet van
toepassing is)

□ Ja, (bewijs bijvoegen) □ Nee
Zo ja, via de Participatiewet/ het
UWV*
(* doorstrepen wat niet van
toepassing is)

Heeft u inkomen (gehad) uit betaalde arbeid
in dit kalenderjaar?

□ Ja, (bewijs bijvoegen)
□ Nee
Hoeveel uren per week werkt u?

□ Ja, (bewijs bijvoegen)
□ Nee
Hoeveel uren per week werkt u?

………………………….. uren per week

………………………….. uren per week

□ Ja, (bewijs bijvoegen)
□ Nee

□ Ja, (bewijs bijvoegen)
□ Nee

Ontvangt u een uitkering?

Heeft u nog andere inkomsten, zoals
alimentatie of een belastingteruggave (niet
zijnde de toeslagen)?
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4. Gegevens kinderen en kinderopvang
Voor welke kinderen is opvang nodig? En wat voor soort opvang is dat?
naam en voorletters

geboortedatum

soort opvang

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

dagopvang
buitenschoolse opvang
gastouder
dagopvang
buitenschoolse opvang
gastouder
dagopvang
buitenschoolse opvang
gastouder
dagopvang
buitenschoolse opvang
gastouder

Waar vindt deze opvang plaats?
naam kind

naam kinderopvangorganisatie met
adres, postcode, plaatsnaam

op welke dagen van de week en op
welke dagdelen vindt opvang plaats

Voor welke periode is de opvang nodig?

van: ………………………………….………….. tot: …………………………………………………
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Ondertekening en bewijsstukken

□

Als u dit hokje aankruist, machtigt u de gemeente om de tegemoetkoming rechtstreeks te betalen
aan de kinderopvangorganisatie(s). Wel graag vermelden:
de naam van de bank van de kinderopvangorganisatie: ……………………………………………
en het rekeningnummer van de kinderopvangorganisatie:………………………………………..
en ook graag uw klantnummer bij de kinderopvangorganisatie:…………………………………

(Mijn partner en) ik lever(en) de volgende bewijsstukken in:
□ Laatste inkomensspecificatie/jaaropgave van het jaar direct voorafgaand aan de aanvraag
□ Sociaal medische indicatie (brief van de kinders, psycholoog of jeugd- gezinswerker)
□ Overeenkomst(en)/contract(en) van de kinderopvanginstelling
□ Overzicht aantal af te nemen uren en het maandtarief
□ Geldig paspoort of ID-kaart

Uzelf

Uw partner

Plaats en datum
Handtekening
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