Bureau Inkomensondersteuning

Kinderopvang, aanvraag Peutertoeslag/SMI

1. Wat vraagt u aan?
Peutertoeslag

SMI-vergoeding

2. Aanvrager
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
bank-gironummer
(mobiel) telefoonnummer
e-mailadres
Heeft u een partner/woont u samen?
(wat wij bedoelen met partner, leest u in de toelichting bij “Partner”)
nee
ja, met
voorletters en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer
Is er sprake van co-ouderschap?
nee

ja
(kopie bewijs co-ouderschap van de Rechtbank
meesturen)

3. Vraagt u een SMI-vergoeding aan?
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nee

ja

Een voorwaarde om voor een SMI-vergoeding in aanmerking te komen is dat
u en/of uw partner een hulpverleningstraject volgt.
Volgt u een hulpverleningstraject?
nee
ja
startdatum traject

einddatum traject
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Volgt uw partner een hulpverleningstraject?
nee
ja
einddatum traject

startdatum traject
4. Voor welk kind vraagt u welke vergoeding aan?
Kind 1
Peutertoeslag

SMI-vergoeding

Heeft uw kind een indicatie?
nee

ja, een SMI-indicatie

ja, een VVE-indicatie

voornaam en achternaam
geboortedatum
startdatum vergoeding (Peutertoeslag of SMI)
einddatum vergoeding (Peutertoeslag of SMI)
Kind 2
Peutertoeslag

SMI-vergoeding

Heeft uw kind een indicatie?
nee

ja, een SMI-indicatie

ja, een VVE-indicatie

voornaam en achternaam
geboortedatum
startdatum vergoeding (Peutertoeslag of SMI)
einddatum vergoeding (Peutertoeslag of SMI)
5. Heeft u nu recht op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
(Informatie over recht op kinderopvangtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl)
nee
ja, voor hoeveel uren per maand?

uren per maand
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Heeft u dit kalenderjaar eerder kinderopvangtoeslag ontvangen?
(misschien maakt u aanspraak op “resturen”, informatie hierover vindt u op
www.toeslagen.nl. Kijkt u bij: kinderopvangtoeslag 2016/welk deel van de
opvangkosten krijg ik vergoed?/maximaal 230 uur).
nee
ja, voor hoeveel uren per maand en voor welk kind?
uren per maand voor

kind 1

kind 2

6. Inkomen
De tegemoetkomingen voor de Peutertoeslag en de SMI-vergoeding zijn
inkomensafhankelijk. De vergoedingen berekenen wij met de maximum uurprijs
(volgens Wet Kinderopvang) net zoals de Belastingdienst dit voor de
kinderopvangtoeslag doet.
Om uw bruto jaarinkomen te bepalen, vragen we aan u gegevens over uw
en (indien van toepassing) uw partner's inkomsten, over dit kalenderjaar.Vult u
onderstaande het tabel in (bruto bedrag per maand) en stuur kopieën van
bewijsstukken van inkomsten mee.
uzelf
maand

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

uw partner
soort
inkomen
bv loon,
uitkering

brutobedrag
per maand

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

maand

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

soort
inkomen
bv loon,
uitkering

brutobedrag
per maand

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Heeft/hebben u (en/of uw partner) dit kalenderjaar gewerkt of scholing en/of een
reïntegratietraject gevolgd?
nee
ja, geef aan wat u en/of uw partner, in welke periode deden.
uzelf
wat?
bv werk, scholing,
stage

periode?
start/einddatum
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

uw partner
wat?
bv werk, scholing,
stage

periode?
start/einddatum
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

7. Bewijsstukken meesturen
De volgende bewijsstukken stuurt u mee met deze aanvraag:
- Kopie contract kinderopvang;
- Kopie inkomstengegevens van uzelf;
- Kopie indicatie (VVE of SMI afgegeven door consultatiebureau).
Heeft u een partner? Dan stuurt u als extra bewijsstuk van uw partner mee:
- Kopie inkomstengegevens.
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7. 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 en
niets heeft verzwegen. Als u door onjuiste informatie, onterecht of teveel vergoedingen heeft ontvangen,
moet u dat terugbetalen.

datum

handtekening aanvrager

handtekening partner

Inleveren van het formulier
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

Toelichting op de regelingen voor de kosten van kinderopvang van de gemeente Nijmegen
U vraagt Peutertoeslag aan
Voor wie?
Het peuterarrangement is voor ouders met kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar en 4 maanden, die een
peuterarrangement afnemen.
U kunt peutertoeslag aanvragen als:
- 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) en in het gemeenteregister
- U heeft geen recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over alle uren opvang
Wat wordt maximaal 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 maximum uurprijs 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
Kinderopvanginstelling;
- Als uw kind naar de peuterspeelzaal gaat maar dit is geen “peuterarrangement”
dan heeft u geen recht op peutertoeslag.
*Een VVE-indicatie (VVE=Vroeg- en Voorschoolse Educatie) wordt afgegeven door consultatiebureaus
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
Peutertoeslag hoger. Zie www.nijmegen.nl voor de vergoedingentabel. Peutertoeslag wordt verstrekt
vanaf de datum van de aanvraag, dus niet met terugwerkende kracht.
U vraagt SMI-vergoeding aan
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 kinderopvangnoodzakelijk is voor
de ontwikkeling van het kind. Het consultatiebureau stelt dit vast en geeft de indicatie af.
Voorwaarden
- Uw kind heeft een SMI-indicatie;
- U en uw kind(eren) wonen (en staan ingeschreven) in de gemeente Nijmegen;
- U heeft geen recht op een andere vergoeding bv 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 een plan van aanpak samen met de hulpverlener. Dit wordt opgestart door het
consultatiebureau;
- Er wordt kinderopvang afgenomen bij een instelling die staat ingeschreven in het landelijk register
kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

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 maximum uurprijs 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.

