
GOED OM TE WETEN 
De bedragen wijzigen vanaf 1 juli 2023. Na die 
datum vind je de nieuwe bedragen online.  
Ga daarvoor naar www.zwijndrecht.nl/ 
bijdragekinderopvang of scan de QR-code.

Minima
regelingen 
IN  DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT

WAT IS HET?
Voor de kosten van de kinderopvang kun 
je bij de Belastingdienst kinderopvang- 
toeslag aanvragen. Bij een laag inkomen 
kun je ook nog geld van de gemeente 
krijgen. Dit heet tegemoetkoming eigen 
bijdrage kinderopvang.

HEB IK HIER RECHT OP? 
Als je inkomen lager is dan 130 procent 
van het wettelijk sociaal minimum. 
 

Wettelijk sociaal mininum 130%

Alleenstaande € 1476,64 

Samenwonend € 2109,48 
Netto inkomen per maand exclusief vakantiegeld.  
Kijk voor het bedrag inclusief vakantiegeld op  
www.zwijndrecht.nl/bijdragekinderopvang of scan de 
QR-code.

Daarnaast is minimaal 1 van de 3 volgende 
situaties op jou van toepassing. Deze lees 
je op de achterkant.

Tegemoetkoming 
eigen bijdrage 
kinderopvang HULP NODIG?

De Sociaal Raadslieden in Zwijndrecht 
helpen je graag. Je kunt ze bellen en 
mailen:

      078 – 770 3720
      sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl

SELIN EN 
MEHMET 

Selin en  
Mehmet zijn  
31 en 33 en wonen in Zwijndrecht. 
Ze hebben drie kinderen van 4, 6 
en 7. Selin verdient €2100,- netto 
per maand. Mehmet volgt een  
opleiding. Selin en Mehmet  
ontvangen de kinderopvang- 
toeslag van de Belastingdienst. 
Ook komen ze in aanmerking 
voor de tegemoetkoming eigen 
bijdrage kinderopvang.  



Minima
regelingen 
IN  DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT

• Je werkt, je volgt een opleiding 
of je bent aan het inburgeren.

• Je bent tussen de 18 en 27 en 
je bent via de Sociale Dienst 
Drechtsteden bezig met het 
behalen van een startkwalifi-
catie (diploma havo, vwo, mbo 
niveau 2 of hoger).

• Je bent een tienermoeder 
(jonger dan 18) en je volgt een 
opleiding.

hoe doe ik een aanvraag?
Ga naar www.zwijndrecht.nl/ 
bijdragekinderopvang of scan de 
QR-code. Dit heb je nodig:
1. BSN-nummers van je kinderen
2. Het kinderopvangcontract
3. Je arbeidscontract en/of je 

re-integratieplan
4. De voorlopige beschikking 

van de Belastingdienst over je 
kinderopvangtoeslag

5. Inloggegevens Digi-D 
 

HULP NODIG?
Bel of mail de Sociaal Raadslieden.  

        078 – 770 3720
        sociaalraadslieden@zwijndrecht.nl

De Sociaal Raadslieden zijn op deze 
tijden telefonisch bereikbaar.

Dinsdagochtend 
Dinsdagmiddag
Donderdag & vrijdag 

08.30 - 12.00 uur 
13.30 - 15.30 uur
08.30 - 12.00 uur

Tegemoetkoming 
eigen bijdrage 
kinderopvang

KAS

Kas is een alleenstaande  
vader uit Heerjansdam. Zijn zoon  
is 1. Kas werkt als tuinman en verdient 
netto €1450,- per maand. Hij ontvang de 
kinderopvangtoeslag van de Belasting-
dienst. Kas kan ook de tegemoetkoming 
eigen bijdrage kinderopvang aanvragen.


