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Aanvraagformulier 
vergoeding eigen bijdrage kinderopvang, 
buitenschoolse opvang of gastouder

Wat wordt vergoed? 
WerkBedrijf vergoedt de verplichte eigen bijdrage1 voor de kosten van kinderopvang tot aan het gestelde 
normtarief. We houden dus rekening met de maximum uurprijs die de Belastingdienst hanteert en de hoogte 
van uw toetsingsinkomen over het gehele kalenderjaar (zie ook de rekenhulp op www.belastingdienst.nl).
We maken een uitzondering op deze regel in de volgende situaties:
 • Als u met het kinderdagverblijf of de BSO een 52-weken contract heeft afgesloten, 
  er geen goedkopere kinderopvang is waarvan u redelijkerwijs gebruik kunt maken én u een 
  (aanvullende) bijstandsuitkering heeft. In dat geval vergoeden we ook het bedrag dat boven de 
  maximum uurprijs komt. 
 • Als u een 40-weken contract heeft afgesloten, u een uitkering heeft en u het 40-weken contract 
  niet kunt omzetten naar een 52-weken contract of u daarop moet wachten. In dat geval 
  vergoeden we ook het bedrag dat boven de maximum uurprijs komt.

Voor wie? 
De vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang is een aanvulling op de ‘Kinderopvangtoeslag’ van de  
Belastingdienst. U komt voor deze vergoeding in aanmerking als u een (aanvullende) Participatiewetuitkering 
ontvangt.

De vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang geldt alleen over die uren, die noodzakelijk zijn voor uw re-
integratietraject of inburgeringscursus, met een maximum van 230 uur per maand. Heeft u een partner dan 
wordt aangenomen dat uw partner op de kinderen kan passen, tenzij uw partner op dezelfde tijden als u  een 
traject volgt/werkt/verplichte inburgeringscursus volgt. 

U heeft recht op de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang als:

 -  U een (aanvullende) bijstandsuitkering heeft
 -  een traject naar werk ofwel een inburgeringstraject volgt
 - U vooraf (schriftelijke) toestemming van de consulent van WerkBedrijf heeft voor de  
  kinderopvanguren die u geregeld heeft
 - Dit aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend door u en uw partner
 - U alle gevraagde bijlagen meestuurt
 
Met de ondertekening van dit formulier, verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord.

1. Aanvrager

 voorletters en achternaam 
 geboortedatum
 burgerservicenummer
 
 bank-gironummer
 (mobiel) telefoonnummer
 e-mailadres
 straatnaam en huisnummer
 postcode en plaats

1)  Als bedoeld in de Wet Kinderopvang

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen
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Heeft u een partner/woont u samen?
 ❑  nee
 ❑  ja, met
 voorletters en achternaam
 geboortedatum
 burgerservicenummer

 Is er sprake van co-ouderschap?
 ❑  nee
 ❑  ja, met

2. Voor welk kind vraagt u een vergoeding aan?

 voornaam kind 1
 geboortedatum
 soort opvang

 voornaam kind 2
 geboortedatum
 soort opvang

3. Heeft u de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aangevraagd?

 ❑  nee  Regelt u dit eerst op www.belastingdienst.nl. Voor hulp kunt u contact opnemen met uw consulent 
of bel ons algemene nummer 024 751 7500

 ❑  ja Voor hoeveel uur per maand?

4. Ontvangt u kinderopvang toeslag?

 Van welke kinderopvang organisatie maakt u nu gebruik?

 
 Welk soort contract heeft u afgesloten?
 ❑  52 weken
 ❑  40 weken

 Is het uurtarief hoger dan het maximum uurtarief van de belastingdienst? 
 ❑  nee
 ❑  ja, het uurtarief is  

 Staat u ingeschreven bij een goedkopere kinderopvang organisatie in de buurt 
 van uw huis, werk of opleiding
 ❑  nee
 ❑  ja, namelijk

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
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5. Inkomen

 Wat is uw geschatte bruto jaarinkomen voor het komende jaar?
 Zie rekenhulp op www.belastingdienst.nl

 €

 Ontvangt u naast uw uitkering Participatiewet andere/extra inkomsten?
 ❑  nee
 ❑  ja, namelijk
  hoogte  € 
  dit bedrag is  ❑  netto ❑  bruto
  per  ❑  maand ❑  4 weken

 Ontvangt uw partner andere/extra inkomsten?
	 ❑  nee
 ❑  ja, namelijk
  hoogte  € 
  dit bedrag is  ❑  netto ❑  bruto
  per  ❑  maand ❑  4 weken

6. Gegevens over re-integratietraject/studie/inburgeringstraject

 Volgt u een traject naar werk/inburgeringstraject?
 ❑  nee
 ❑  ja, namelijk
 startdatum traject   einddatum traject
 aantal uren per week

 Op welke dagen/welke begin- en eindtijden volgt u dit traject?
 ❑  maandag van   tot  ❑  dinsdag van   tot
 ❑  woensdag van   tot  ❑  donderdag van   tot
 ❑  vrijdag van   tot

 Volgt uw partner een traject naar werk/inburgeringstraject?
 ❑		nee
 ❑		ja, namelijk
 startdatum traject   einddatum traject
 aantal uren per week

 Op welke dagen/welke begin- en eindtijden volgt uw partner dit traject?
	 ❑  maandag van   tot  ❑  dinsdag van   tot
 ❑  woensdag van   tot  ❑  donderdag van   tot
 ❑  vrijdag van   tot

 Voor welke periode wordt vergoeding kinderopvang aangevraagd?
 Start periode 
 Eindperiode 
 * let op, vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend. Als traject 
 doorloopt moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen
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7. Welke bewijsstukken stuurt u mee met deze aanvraag? (alle stukken meesturen)

U dient áltijd de volgende stukken mee te sturen:
	 -	kopie	voorschotbeschikking	kinderopvangtoeslag	van	de	belastingdienst	met	specificatie	van	het	

bedrag dat u krijgt, én
 - kopie van het contract met de kinderopvang, én
 - kopie van het urenoverzicht dat betrekking heeft op de periode waarvoor de vergoeding kinderopvang 

aangevraagd wordt.

Volgt u en/ of uw partner een inburgerings- of talentraject? Voeg dan óók het volgende toe:
    - een kopie van uw verblijfsvergunning/identiteitsbewijs (let op: voor- en achterkant!) en die van uw partner,
    - een bewijs van inschrijving van de cursus/het examen van u en uw partner, en
    - een overzicht van de cursusdata/examendatum van de school van u en uw partner.

8. Verklaring en ondertekening

 Heeft iemand anders dan uzelf dit formulier ingevuld?
 ❑  nee
 ❑  ja, namelijk (naam)
 organisatie
 (mobiel) telefoonnummer

Met de ondertekening van dit formulier, verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord.

datum    handtekening partner   handtekening aanvrager

Inleveren van het formulier 

Het volledig en correct ingevulde en ondertekende formulier, met alle bewijsstukken kunt u inscannen 
en mailen naar	financieel@wbrn.nl	met	daarbij	als	onderwerp	“Aanvraagformulier	eigen	
bijdrage kinderopvang”. Of stuurt u per post naar het volgende adres:

MGR Rijk van Nijmegen t.a.v. WerkBedrijf
Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

Let op: Als er bijlagen of gegevens ontbreken of als deze onleesbaar zijn, wordt dit formulier retour 
gestuurd naar het door u opgegeven (mail)adres. Zolang we niet alle gevraagde bewijsstukken van u 
hebben ontvangen, wordt uw aanvraag dus niet in behandeling genomen. Bij een controle kunnen er 
tevens aanvullende bewijsstukken worden opgevraagd.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw consulent of bel ons algemene nummer 024 751 7500.
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Toelichting op de regelingen voor de kosten van kinderopvang van 
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

U vraagt vergoeding van uw eigen bijdrage voor de kosten van de kinderopvang 

Alle voorwaarden waaraan moet worden voldaan op een rij: 
-  u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) op één adres, in één van de gemeenten van de regio Rijk van 

Nijmegen,
-  u ontvangt een uitkering Participatiewet, IOAW, IOAZ of Anw óf u heeft parttime werk én een aanvullende 

uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ,
-  u volgt een re-integratietraject, inburgeringstraject of u heeft parttime werk,
-  u (en uw eventuele partner) voldoen aan alle voorwaarden van de Wet Kinderopvang,
-  uw partner is niet in staat om op de kinderen te passen, omdat hij/zij werkt/een re-integratietraject/verplichte 

inburgering volgt,
-  u ontvangt Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst,
-  er wordt kinderopvang afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelij register kinderopvang 

(zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl), en
- u levert alle gevraagde bewijsstukken aan en u en uw eventuele partner ondertekenen het aanvraagformulier.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf
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