
Bureau Inkomensondersteuning

Kinderopvang, vergoeding aanvragen

 1. Aanvrager

voorletters en achternaam

geboortedatum

burgerservicenummer

bank-gironummer

(mobiel) telefoonnummer

e-mailadres

Woont u samen of bent u getrouwd?

 ja, namelijk met:

voorletters en achternaam

burgerservicenummer

 nee

Is er sprake van co-ouderschap?

 nee
 ja: bewijs co-ouderschap rechtbank bijvoegen

voornaam en achternaam geboortedatum dagen dat het kind bij u 
is (bv. ma, di, woe, etc.)

 2. Welke vergoeding vraagt u aan en voor welk(e) kind(eren? 

 peutertoeslag (wordt rechtstreeks doorbetaald aan de kinderopvanginstelling)

 SMI-vergoeding (wordt rechtstreeks doorbetaald aan de kinderopvanginstelling)

 aanvullende vergoeding kinderopvang (met eventueel een extra aanvullende

Kind 1 voornaam geboortedatum is er een indicatie?

 ja VVE SMI

aanvraag voor de periode van  tot en met

 nee

Lees in de toelichting op 
pagina 3 wat een VVE- 
of  een SMI-indicatie is 
en wanneer en door wie 
deze wordt afgegeven. 
  
 

SMI= Sociaal Medische 
          Indicatie 
  
Lees in de toelichting  
vanaf pagina 3 meer over  
de individuele regelingen  
en ook welke bewijs- 
stukken u met uw aan- 
vraag mee moet sturen! 
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 vergoeding, zie toelichting)

Vult u hier in welk(e)  
kind(eren) wanneer bij u  
is/zijn (u hoeft dit alleen 
in te vullen als er sprake 
is van co-ouderschap)

Wilt u dat de gemeente bij toekenning van een (extra) aanvullende vergoeding 
  
 

 deze op uw eigen bankrekening stort, of
 deze rechtstreeks doorbetaald aan de kinderopvanginstelling?

Aanvraag voor:
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 5. Verklaring en ondertekening

Heeft iemand anders dan uzelf (de aanvrager) dit formulier ingevuld?

 ja, naam                         tel.nr.                     organisatie

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en  
dat u niets heeft verzwegen. Als u door onjuiste informatie onterecht of teveel vergoedingen heeft  
gekregen, moet u dat terugbetalen.

Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

 nee
 ja, voor          uur opvang per maand

 3. Inkomen

Heeft u en/of uw partner een bijstandstandsuitkering (Wwb)?

 nee
 ja

Heeft u een ander inkomen?

 nee

 dit inkomen bedraagt

 ja, namelijk:                                     

bruto per maand per 4 weken

Heeft uw partner een ander inkomen?

 nee

 dit inkomen bedraagt

 ja, namelijk:                                     

bruto per maand per 4 weken

 4. Gegevens over werk/studie/traject naar werk/inburgeringstraject

Werkt u? nee
ja,          uur per week

Studeert u?

Volgt u een traject naar 
werk of een verplicht 
inburgeringstraject?

nee
ja,          uur per week

nee nee

nee nee

ja ja

ja ja

 nee

Datum Handtekening aanvrager Handtekening partner

Aanvrager Partner

Bijvoorbeeld loon, WW, 
WAO/WIA, Wajong, ZW, 
AWW of AOW. Of hef-  
fingskortingen van de 
Belastingdienst, zoals de 
heffingskorting minst 
verdienende partner en de 
alleenstaande ouder kor- 
ting. Stuurt u kopie loon- 
strook/uitkeringsspecifi- 
catie mee met uw aan- 
vraag. Zie de toelichting 
op pagina 4.

Kinderopvang, vergoeding 
aanvragen
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Met een traject wordt  
bedoeld een reïntegratie- 
traject van de gemeente  
Nijmegen of het UWV

geboortedatumKind 2 voornaam is er een indicatie?

 ja VVE SMI

aanvraag voor de periode van  tot en met

 nee

 2. Welke vergoeding vraagt u aan en voor welk(e) kind(eren? (vervolg pagina 1)



Kinderopvang, vergoeding 
aanvragen

                              pagina 3

 Bewijsstukken welke u met uw aanvraag moet meesturen 

 kopie SMI-indicatie

 Bewijsstukken bij aanvraag SMI-vergoeding (s.v.p. kopieën, geen originelen)

 kopie kinderopvangcontract
 kopie arbeidscontract of inschrijfbewijs studie (indien van toepassing)

 kopie kinderopvangcontract
 kopie arbeidscontract of inschrijfbewijs studie (indien van toepassing)

 Bewijsstukken bij aanvullende vergoeding kinderopvang (s.v.p. kopieën, geen originelen)

Kruist u hieronder aan welke bewijsstukken u meestuurt!

 Bewijsstukken bij aanvraag Peutertoeslag (s.v.p. kopieën, geen originelen)

 kopie contract peuterarrangement

 kopie VVE-indicatie (indien van toepassing)

 kopie arbeidscontract of inschrijfbewijs studie (indien van toepassing)

 kopie trajectplan: re-integratietraject gemeente of UWV (indien van toepassing) met hierop dagen,

 kopie bewijs bruto maandinkomen van u en uw partner (bijv. salarisstrook of uitkeringsspecificatie)

 tijden en periode(n)

 kopie bewijs bruto maandinkomen van u en uw partner (bijv. salarisstrook of uitkeringsspecificatie)

 kopie trajectplan: re-integratietraject gemeente of UWV (indien van toepassing) met hierop dagen,
 tijden en periode(n)

 kopie trajectplan: re-integratietraject gemeente of UWV (indien van toepassing) met hierop dagen,
 tijden en periode(n)

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar: 
Gemeente Nijmegen  
Bureau Inkomensondersteuning 
Postbus 9105 
6500 HG  Nijmegen 
  
Hulp nodig bij het invullen van het formulier? 
Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, dan kan de STIP in uw wijk (www.stipnijmegen.nl)  
u daarbij helpen. 
  
Heeft u nog vragen? 
Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024

Inleveren van het formulier

http://www.stipnijmegen.nl
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De gemeente Nijmegen kent 3 regelingen voor vergoeding van de kosten van kinderopvang, te weten: 
a. Peutertoeslag 
b. SMI-vergoeding (vergoeding op basis van een sociaal-medische indicatie) 
c. Aanvullende vergoeding kinderopvang 
  
De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het vastgestelde (toetsings)inkomen over een heel  
(kalender)jaar, dus ook over die periode(s) waarin u eventueel geen gebruik maakt van kinderopvang. 
  
U kunt elk van de regelingen aanvragen met dit aanvraagformulier. Welke regeling voor u van toepassing 
is hangt af van uw situatie. Hieronder leest u daar meer over, zoals over de voorwaarden en welke 
bewijsstukken u met uw aanvraag moet meesturen. 
 

a. U vraagt Peutertoeslag aan

Voor wie? 
- voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden, die een peuterarrangement afnemen. 
  Een peuterarrangement is de nieuwe naam voor peuteropvang. 
  
Voorwaarden 
- u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen 
- het peuterarrangement wordt afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk 
  register kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) én het gemeentelijke register kinder- 
  opvang (zie www.nijmegen.nl) 
- u heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over alle uren opvang 
- wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van en het recht op Peutertoeslag moet u schriftelijk 
  doorgeven aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente 
  
Wat wordt vergoed? 
- voor een kind van 2 jaar / 2 dagdelen 
- voor een kind van 3 jaar / 3 dagdelen 
- voor een kind met een VVE-indicatie* / 4 dagdelen 
- de Peutertoeslag is inkomensafhankelijk en wordt berekend met de maximumuurprijs van de Wet 
  Kinderopvang 
- voor iedereen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen en de 
  uurprijs van de kinderopvanginstelling.  
- er wordt nooit meer vergoed dan de maximale uurprijs in het kader van de Wet Kinderopvang 
  
LET OP!: Heeft u recht op een Peutertoeslag dan wordt deze rechtstreeks doorbetaald aan de Kinder- 
             opvanginstelling. 
  
*Een VVE-indicatie (VVE= Vroeg- en Voorschoolse Educatie) wordt afgegeven door het consultatiebureau
als het risico bestaat op een taalachterstand bij het kind. Bijvoorbeeld als er thuis geen Nederlands wordt 
gesproken, waardoor kinderopvang noodzakelijk is. Is er sprake van een VVE indicatie dan is de Peuter- 
toeslag hoger. Zie www.nijmegen.nl  voor de vergoedingentabel. Peutertoeslag wordt verstrekt vanaf de 
datum aanvraag, dus niet met terugwerkende kracht. 
 

 Toelichting op de regelingen voor de kosten van kinderopvang van de gemeente Nijmegen
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c. U vraagt een aanvullende vergoeding kinderopvang

Wat wordt vergoed? 
- de gemeente verstrekt een SMI-vergoeding voor de dagdelen en de periode zoals aangegeven door het  
  consultatiebureau. In principe is dat voor maximaal 4 dagdelen voor de periode van maximaal één jaar. 
- de SMI-vergoeding is inkomensafhankelijk en wordt berekend met de maximumuurprijs van de Wet 
  Kinderopvang 
- voor iedereen geldt een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen en  
  de uurprijs van de kinderopvanginstelling. Kijk op www.nijmegen.nl voor de vergoedingentabel. 
  
LET OP!: Heeft u recht op een SMI-vergoeding dan wordt deze rechtstreeks doorbetaald aan de 
             kinderopvanginstelling

Voorwaarden 
- u heeft een SMI-indicatie 
- u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen 
- u heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over alle uren opvang 
- u werkt mee aan een oplossing voor de oorzaak van de SMI-indicatie: u accepteert hulpverlening en  
  u werkt mee aan plan van aanpak samen met de hulpverlener. Dit wordt opgestart door het consultatie- 
  bureau 
- er wordt kinderopvang afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk register 
  kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 
- wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van en het recht op een SMI-vergoeding moet u schriftelijk 
  doorgeven aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente.

Wanneer en voor wie wordt een SMI-indicatie afgegeven? 
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan de ouder(s) een verstandelijke, lichamelijke of psychische  
beperking heeft/hebben, waardoor kinderopvang noodzakelijk is. Of als kinderopvang noodzakelijk is voor  
de ontwikkeling van het kind. Het consultatiebureau stelt dit vast en geeft de indicatie af.

b. U vraagt SMI-vergoeding aan

Voor wie? 
De aanvullende vergoeding kinderopvang is een aanvulling op de 'Kinderopvangtoeslag' van de 
Belastingdienst. U komt voor de aanvullende vergoeding in aanmerking als u: 
- een bijstandsuitkering (Wwb) heeft en u daarnaast een traject volgt van de gemeente Nijmegen,  
  bijvoorbeeld een reïntegratietraject (participatieplaats, proefplaats, oriëntatieplaats, stageplaats,  
  scholing) of een inburgeringstraject, of 
- als u inkomsten uit werk heeft met een aanvullende bijstandsuitkering (Wwb) 
  
De aanvulling geldt alleen over die uren, die noodzakelijk zijn voor het werk of traject. 
  
Voorwaarden 
- u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen 
- u (en uw eventuele partner) voldoen aan alle voorwaarden van de Wet Kinderopvang en u ontvangt 
  Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst 
- er wordt kinderopvang afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk register 
  kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) 
- wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van en het recht op de aanvullende vergoeding kinder- 
  opvang moet u schriftelijk doorgeven aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente 
  
 Wat wordt vergoed? 
De gemeente vult uw Kinderopvangtoeslag aan tot een 100% vergoeding. Ontvangt u een premie of 
heeft u een gedeeltelijke vrijlating van uw inkomsten, dan heeft u gedurende maximaal 6 maanden recht 
op een aanvulling tot 100%, daarna wordt dit 95%. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de maximumuurprijs die de Belastingdienst hanteert en de hoogte 
van het toetsingsinkomen over het gehele kalenderjaar.  
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Bureau Inkomensondersteuning
Kinderopvang, vergoeding aanvragen
 1. Aanvrager
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
bank-gironummer
(mobiel) telefoonnummer
e-mailadres
Woont u samen of bent u getrouwd?
voorletters en achternaam
burgerservicenummer
Is er sprake van co-ouderschap?
voornaam en achternaam
geboortedatum
dagen dat het kind bij u
is (bv. ma, di, woe, etc.)
 2. Welke vergoeding vraagt u aan en voor welk(e) kind(eren? 
Kind 1
voornaam
geboortedatum
is er een indicatie?
aanvraag voor de periode van 
 tot en met
Lees in de toelichting op
pagina 3 wat een VVE-
of  een SMI-indicatie is
en wanneer en door wie
deze wordt afgegeven.
 
 
SMI= Sociaal Medische
          Indicatie
 
Lees in de toelichting 
vanaf pagina 3 meer over 
de individuele regelingen 
en ook welke bewijs-
stukken u met uw aan-
vraag mee moet sturen!
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 vergoeding, zie toelichting)
Vult u hier in welk(e) 
kind(eren) wanneer bij u 
is/zijn (u hoeft dit alleen
in te vullen als er sprake
is van co-ouderschap)
Wilt u dat de gemeente bij toekenning van een (extra) aanvullende vergoeding
 
 
Aanvraag voor:
WKO/15062015
 5. Verklaring en ondertekening
Heeft iemand anders dan uzelf (de aanvrager) dit formulier ingevuld?
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat u alle vragen naar waarheid heeft beantwoord en 
dat u niets heeft verzwegen. Als u door onjuiste informatie onterecht of teveel vergoedingen heeft 
gekregen, moet u dat terugbetalen.
Heeft u recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
 3. Inkomen
Heeft u en/of uw partner een bijstandstandsuitkering (Wwb)?
Heeft u een ander inkomen?
 dit inkomen bedraagt
bruto 
Heeft uw partner een ander inkomen?
 dit inkomen bedraagt
bruto 
 4. Gegevens over werk/studie/traject naar werk/inburgeringstraject
Werkt u?
Studeert u?
Volgt u een traject naar
werk of een verplicht
inburgeringstraject?
Datum
Handtekening aanvrager
Handtekening partner
Aanvrager
Partner
Bijvoorbeeld loon, WW,
WAO/WIA, Wajong, ZW,
AWW of AOW. Of hef- 
fingskortingen van de
Belastingdienst, zoals de
heffingskorting minst
verdienende partner en de
alleenstaande ouder kor-
ting. Stuurt u kopie loon-
strook/uitkeringsspecifi-
catie mee met uw aan-
vraag. Zie de toelichting
op pagina 4.
Kinderopvang, vergoeding
aanvragen
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Met een traject wordt 
bedoeld een reïntegratie-
traject van de gemeente 
Nijmegen of het UWV
geboortedatum
Kind 2
voornaam
is er een indicatie?
aanvraag voor de periode van 
 tot en met
 2. Welke vergoeding vraagt u aan en voor welk(e) kind(eren? (vervolg pagina 1)
Kinderopvang, vergoeding
aanvragen
                              pagina 3
 Bewijsstukken welke u met uw aanvraag moet meesturen 
 Bewijsstukken bij aanvraag SMI-vergoeding (s.v.p. kopieën, geen originelen)
 Bewijsstukken bij aanvullende vergoeding kinderopvang (s.v.p. kopieën, geen originelen)
Kruist u hieronder aan welke bewijsstukken u meestuurt!
 Bewijsstukken bij aanvraag Peutertoeslag (s.v.p. kopieën, geen originelen)
 tijden en periode(n)
 tijden en periode(n)
 tijden en periode(n)
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Nijmegen         
Bureau Inkomensondersteuning
Postbus 9105
6500 HG  Nijmegen
 
Hulp nodig bij het invullen van het formulier?Als u moeite heeft met het invullen van het formulier, dan kan de STIP in uw wijk (www.stipnijmegen.nl) 
u daarbij helpen.
 
Heeft u nog vragen?Kijk op www.nijmegen.nl of bel naar 14024
Inleveren van het formulier
Kinderopvang, vergoeding
aanvragen
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De gemeente Nijmegen kent 3 regelingen voor vergoeding van de kosten van kinderopvang, te weten:
a. Peutertoeslag
b. SMI-vergoeding (vergoeding op basis van een sociaal-medische indicatie)
c. Aanvullende vergoeding kinderopvang
 
De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het vastgestelde (toetsings)inkomen over een heel 
(kalender)jaar, dus ook over die periode(s) waarin u eventueel geen gebruik maakt van kinderopvang.
 
U kunt elk van de regelingen aanvragen met dit aanvraagformulier. Welke regeling voor u van toepassing is hangt af van uw situatie. Hieronder leest u daar meer over, zoals over de voorwaarden en welke bewijsstukken u met uw aanvraag moet meesturen.
 
a. U vraagt Peutertoeslag aan
Voor wie?
- voor ouders met kinderen in de leeftijd van 2 jaar en 4 maanden, die een peuterarrangement afnemen.
  Een peuterarrangement is de nieuwe naam voor peuteropvang.
 
Voorwaarden
- u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen
- het peuterarrangement wordt afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk
  register kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl) én het gemeentelijke register kinder-
  opvang (zie www.nijmegen.nl)
- u heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over alle uren opvang
- wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van en het recht op Peutertoeslag moet u schriftelijk
  doorgeven aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente
 
Wat wordt vergoed?
- voor een kind van 2 jaar / 2 dagdelen
- voor een kind van 3 jaar / 3 dagdelen
- voor een kind met een VVE-indicatie* / 4 dagdelen
- de Peutertoeslag is inkomensafhankelijk en wordt berekend met de maximumuurprijs van de Wet
  Kinderopvang
- voor iedereen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen en de
  uurprijs van de kinderopvanginstelling. 
- er wordt nooit meer vergoed dan de maximale uurprijs in het kader van de Wet Kinderopvang
 
LET OP!: Heeft u recht op een Peutertoeslag dan wordt deze rechtstreeks doorbetaald aan de Kinder-
             opvanginstelling.
 
*Een VVE-indicatie (VVE= Vroeg- en Voorschoolse Educatie) wordt afgegeven door het consultatiebureau
als het risico bestaat op een taalachterstand bij het kind. Bijvoorbeeld als er thuis geen Nederlands wordt
gesproken, waardoor kinderopvang noodzakelijk is. Is er sprake van een VVE indicatie dan is de Peuter-
toeslag hoger. Zie www.nijmegen.nl  voor de vergoedingentabel. Peutertoeslag wordt verstrekt vanaf de
datum aanvraag, dus niet met terugwerkende kracht.
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c. U vraagt een aanvullende vergoeding kinderopvang
Wat wordt vergoed?
- de gemeente verstrekt een SMI-vergoeding voor de dagdelen en de periode zoals aangegeven door het 
  consultatiebureau. In principe is dat voor maximaal 4 dagdelen voor de periode van maximaal één jaar.
- de SMI-vergoeding is inkomensafhankelijk en wordt berekend met de maximumuurprijs van de Wet
  Kinderopvang
- voor iedereen geldt een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen en 
  de uurprijs van de kinderopvanginstelling. Kijk op www.nijmegen.nl voor de vergoedingentabel.
 
LET OP!: Heeft u recht op een SMI-vergoeding dan wordt deze rechtstreeks doorbetaald aan de
             kinderopvanginstelling
Voorwaarden
- u heeft een SMI-indicatie
- u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen
- u heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over alle uren opvang
- u werkt mee aan een oplossing voor de oorzaak van de SMI-indicatie: u accepteert hulpverlening en 
  u werkt mee aan plan van aanpak samen met de hulpverlener. Dit wordt opgestart door het consultatie-
  bureau
- er wordt kinderopvang afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk register
  kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl)
- wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van en het recht op een SMI-vergoeding moet u schriftelijk
  doorgeven aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente.
Wanneer en voor wie wordt een SMI-indicatie afgegeven?
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan de ouder(s) een verstandelijke, lichamelijke of psychische 
beperking heeft/hebben, waardoor kinderopvang noodzakelijk is. Of als kinderopvang noodzakelijk is voor 
de ontwikkeling van het kind. Het consultatiebureau stelt dit vast en geeft de indicatie af.
b. U vraagt SMI-vergoeding aan
Voor wie?
De aanvullende vergoeding kinderopvang is een aanvulling op de 'Kinderopvangtoeslag' van de
Belastingdienst. U komt voor de aanvullende vergoeding in aanmerking als u:
- een bijstandsuitkering (Wwb) heeft en u daarnaast een traject volgt van de gemeente Nijmegen, 
  bijvoorbeeld een reïntegratietraject (participatieplaats, proefplaats, oriëntatieplaats, stageplaats, 
  scholing) of een inburgeringstraject, of
- als u inkomsten uit werk heeft met een aanvullende bijstandsuitkering (Wwb)
 
De aanvulling geldt alleen over die uren, die noodzakelijk zijn voor het werk of traject.
 
Voorwaarden
- u en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen
- u (en uw eventuele partner) voldoen aan alle voorwaarden van de Wet Kinderopvang en u ontvangt
  Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
- er wordt kinderopvang afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk register
  kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl)
- wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van en het recht op de aanvullende vergoeding kinder-
  opvang moet u schriftelijk doorgeven aan Bureau Inkomensondersteuning van de gemeente
 
 Wat wordt vergoed?
De gemeente vult uw Kinderopvangtoeslag aan tot een 100% vergoeding. Ontvangt u een premie of heeft u een gedeeltelijke vrijlating van uw inkomsten, dan heeft u gedurende maximaal 6 maanden recht op een aanvulling tot 100%, daarna wordt dit 95%.
Hierbij wordt rekening gehouden met de maximumuurprijs die de Belastingdienst hanteert en de hoogte
van het toetsingsinkomen over het gehele kalenderjaar. 
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