
Naam  ouder            
   
Burgerservicenummer      

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN   

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

Aanvraag Kopjesregeling

1    Gegevens aanvrager 

3    Vergoeding 

2    Kinderen 

4    Ondertekening

Toelichting op dit formulier (u kunt dit formulier niet digitaal invullen)
Met dit formulier kunt u een vergoeding voor de eigen bijdrage 
van de kosten van kinderopvang aanvragen. Dit noemen we 
de “Kopjesregeling”. Het is bedoeld als een aanvulling op de 
Kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst ontvangt. 

Wie komen in aanmerking voor de Kopjesregeling?
• ouders die naast hun bijstandsuitkering (Participatiewet), IOAW- of 

IOAZ uitkering een re-integratietraject volgen. 
• ouders die studeren en studiefinanciering (WSF of Wtos) ontvangen. 
• ouders die minderjarig zijn, naar school gaan en algemene bijstand 

(kunnen) ontvangen.

• ouders die naast hun Participatiewet-, IOAW- of IOAZ uitkering 
parttime werken.

• ouders die een inburgeringscursus volgen.

Wanneer kan ik de toeslag aanvragen? 
Zodra de kinderopvang start, maar uiterlijk 3 maanden na de maand 
waarin de kinderopvang is gestart. 

Heeft u vragen? 
U kunt ons bellen via 14 058. We zijn bereikbaar op werkdagen van 
8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur.

Kind 1
Naam

Geboortedatum

Kind 2
Naam

Geboortedatum

Kind 3
Naam

Geboortedatum

Kind 4
Naam

Geboortedatum

Van   tot   wil ik een vergoeding aanvragen voor de volgende soort opvang. (U kunt meerdere opties aankruisen)

0 Kindercentrum: dagopvang
0 Kindercentrum: buitenschoolse opvang
0 Gastouderopvang: dagopvang
0 Gastouderopvang: buitenschoolse opvang

Datum    Naam aanvrager     

Handtekening

In te leveren gegevens (print dit formulier en stuur het met bewijsstukken naar gemeente@leeuwarden.nl)

0 Specificatie van de voorschotbeschikking van de Belastingdienst. (Hiervoor kunt u met uw DigiD inloggen op www.toeslagen.nl. Kijk dan bij 
mijn beschikkingen, bij de voorschotbeschikking van kinderopvangtoeslag en klik dan op specificatie).

0 Kopie bankpas (alleen als u geen uitkering van ons ontvangt)


