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Maandelijkse informatiefiche Sociale Dienst

Kosten voor kinderopvang ? De RVA helpt betalen !
Waar en wanneer aanvragen?

Als een alleenstaande ouder opnieuw begint te werken,

Je dient het formulier C131.71 in bij jouw vakbond.

moet deze vaak op zoek naar opvang voor zijn of haar

Dit formulier kan je downloaden op de website van de

kind(eren). Dit brengt extra kosten met zich mee !

RVA of aan jouw vakbond vragen.

Welke attesten moeten bijgevoegd worden?
> Word je werknemer: een kopie van de arbeidsovereenkomst

> Word je zelfstandige in hoofdberoep: een bewijs van
aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Met de kinderopvangtoeslag ondersteunt de Rijksdienst

Je vult het formulier C131.71 in en bezorgt het samen

Voor Arbeidsvoorziening (RVA) werkloze alleenstaande

met de nodige attesten zo snel mogelijk aan jouw vak-

ouders die terug gaan werken. Voor de opvang van jouw

bond. Die zal dan jouw dossier indienen bij de RVA.

kind(eren) krijg je gedurende maximum twaalf maanden
een toeslag van 82,81 euro per maand.

De RVA beslist of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag, maar de maandelijkse uitbetaling zal door jouw

Voor wie is dit?

Of bij het kinderrechtenloket in Campus O3,
Jaarbeurslaan 19 in Genk
» Zitdag : 08/09/16 – 22/09/16 van 9.00 u – 12.00 u
» T. 089/57 32 86 of 0470/45 35 02

Belangrijk !
Ook wanneer jouw kind(eren) afwisselend bij jou
verblijven in het kader van een co-ouderschap maar bij
jou gedomicilieerd zijn, kan je de kinderopvangtoeslag
aanvragen.

Of op de sociale dienst van het OCMW:
Wijkcentrum Centrum, Hoogstraat 86 in Genk.
Wijkcentrum Noord, Onderwijslaan 91 in Genk
» T. 089/57.32.00

vakbond gebeuren.

Wie kan je helpen bij de aanvraag?

Je kan kinderopvangtoeslag aanvragen als je:

Vereiste documenten:
* identiteitskaart

> Een alleenstaande ouder bent met kinderen ten laste.
Dit betekent dat je voor minstens 1 kind kinderbijslag

Wil je graag weten of je in aanmerking komt? Of kan je

* formulier C131.71

wel wat hulp gebruiken bij het indienen van de aanvraag?

* kopie arbeidsovereenkomst

ontvangt en geen van je kinderen een inkomen heeft.

* of bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekerings-

> En je ten minste 3 maanden volledig werkloos bent en

Je kan hiervoor terecht bij jouw vakbond:

fonds voor zelfstandigen

hiervoor een uitkering ontvangt.

»»ACLVB

> En je terug aan de slag gaat als werknemer of als zelfstandige in hoofdberoep. Als werknemer moet je min-

Europalaan 53 - 3600 Genk

Bijlagen : Aanvraagformulieren en bijkomende

stens 18 uren per week werken en verbonden zijn aan

T. 089/32 29 00

informatie
http://www.rva.be/nl/formulieren/c13171

een arbeidsovereenkomst van ten minste 1 maand.

»»ACV
Dieplaan 19 - 3600 Genk
T. 011/30 60 00

»»ABVV
Bochtlaan 16 - 3600 Genk
T. 011/22 97 77

»»HVW
Thonissenlaan 20 - 3500 Hasselt
T. 011 / 23 46 89

Meer info?
Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten

OCMW-sociale dienst

T 089/57 32 86 - G 0470/45 35 02

T 089/57 32 00

E cindy.serrani@ocmwgenk.be

E info@ocmwgenk.be
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Wat is dit?

