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Aanvraagformulier Tegemoetkoming bijdrage kinderopvang

1 Persoonlijke gegevens
Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs: paspoort, Nederlandse identiteitskaart of 
verblijfsdocument. Een rijbewijs is geen geldig bewijs.
Voorletter(s)   Eventuele voorvoegsels 
Achternaam  
Administratienummer 
Geboortedatum  
Straat      Huisnummer  
Postcode     Plaats  
IBAN-Nummer  
Telefoonnummer  
E-mailadres  

2 Heeft u een partner?

Voor het begrip partner volgt u de 
regels die de Belastingdienst 
gebruikt voor de huur-, zorg- en 
kinderopvangtoeslag.

 Ja, vul hieronder de gegevens in
Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of 
verblijfsdocument). Een rijbewijs is geen geldig bewijs.

 Nee
Voorletter(s)   Eventuele voorvoegsels 
Achternaam  
Administratienummer 
Geboortedatum  
Straat      Huisnummer  
Postcode     Plaats  
Telefoonnummer  
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3 Gegevens kind(eren) waarvoor de aanvraag wordt ingediend
1 Voor- en achternaam 

 Jongen  Meisje
Geboortedatum  
Straat      Huisnummer  
Postcode     Plaats  

2 Voor- en achternaam 
 Jongen  Meisje

Geboortedatum  
Straat      Huisnummer  
Postcode     Plaats  

3 Voor- en achternaam 
 Jongen  Meisje

Geboortedatum  
Straat      Huisnummer  
Postcode     Plaats  

4 Voor- en achternaam 
 Jongen  Meisje

Geboortedatum  
Straat      Huisnummer  
Postcode     Plaats  

4 Kinderopvang
Naam gewenste kinderopvanginstantie   
Gewenst aantal dagdelen opvang per week?  Een dagdeel is een halve dag,  

twee dagdelen is een hele dag.
Zit uw kind al op de peuterspeelzaal, kinderopvang of buitenschoolse opvang?

 Nee   Ja, namelijk   
 Dagdelen peuterspeelzaal   Dagdelen kinderopvang of buitenschoolse opvang

Kind 1 van  tot  
Kind 1 van  tot  
Kind 1 van  tot  
Kind 1 van  tot  
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5 Bepaling van de doelgroep
Heeft u een uitkering?

 Ja, wat voor soort uitkering is dit?    Nee

Volgt u scholing of een re-integratietraject? 
 Ja, zo ja, voeg dan een bewijs bij.            Nee

Heeft u een betaalde baan?
 Ja, hoeveel uur per week werkt u?    Nee

Heeft uw partner een uitkering?
 Ja, wat voor soort uitkering is dit?    Nee

Volgt uw partner scholing of een re-integratietraject?
 Ja, zo ja, voeg dan een bewijs bij.            Nee

Heeft uw partner een betaalde baan? 
 Ja, hoeveel uur per week werkt uw partner?    Nee

6  Handtekening

Als u dit formulier ondertekent, bent u het ermee eens dat de tegemoetkoming (met uitzondering 
van de wettelijk eigen ouderbijdrage) voor de kinderopvang rechtstreeks door de gemeente aan de 
kinderopvangorganisatie worden betaald. De tegemoetkoming van de wettelijke ouderbijdrage 
ontvangt u van de Belastingdienst. Die betaalt u zelf aan de kinderopvangorganisatie.

Ik heb dit formulier gelezen en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik wijzigingen in mijn 
woonsituatie, persoonlijke- en financiële omstandigheden, onmiddellijk moet doorgeven aan de 
gemeente Den Haag, bureau Kinderopvang. Denk hierbij ook aan het meesturen van 
bewijsstukken.

Mijn gegevens mogen gecontroleerd worden bij andere instanties. Ik ben het eens dat mijn 
gegevens worden opgenomen in een gemeentelijke persoonsregistratie.

Datum   Den Haag

Handtekening aanvrager             

Handtekening partner              
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7 Toelichting

Wilt u de aanvraag indienen met dit formulier?
Stuur dit formulier ingevuld met bijlagen naar:
Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 
Bureau Kinderopvang
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag (een postzegel is niet nodig)

Wat moet u meesturen?
• Offerte/plaatsingsbewijs kinderopvang
• Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u (en indien van toepassing van uw partner)
• Inkomsten van u (en indien van toepassing van uw partner)

Meer informatie
Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur bellen met het  
Bureau Kinderopvang op telefoonnummer (070) 353 74 30

Privacyverklaring
Kijk voor meer informatie over privacy op: denhaag.nl/privacy

Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Uw aanvraag bij de gemeente Den Haag moet binnen de wettelijke beslistermijn worden 
afgehandeld. Als u na de wettelijke termijn nog geen beslissing op uw aanvraag hebt ontvangen, 
kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding.
U moet de gemeente eerst in gebreke stellen. Dit doet u door het sturen van een brief of het 
digitale formulier ingebrekestelling in te vullen op www.denhaag.nl.
De vertraging mag niet aan u liggen. Als u 2 weken na uw ingebrekestelling nog steeds geen 
beslissing op uw aanvraag hebt ontvang, betalen wij u een vergoeding (dwangsom). Meer informatie 
over de wet dwangsom en het indienen van een ingebrekestelling vindt u op www.denhaag.nl.
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