Informatie over plaatsingen met een SMI indicatie (soiaal medische indicatie)

Kinderopvang om sociale of medische redenen
Heeft u lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale problemen? En wilt u tijdelijk kinderopvang
regelen en ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente misschien een deel van
de kosten voor kinderopvang. Dit heet een sociaal-medische indicatie (SMI). De vergoeding is tijdelijk
en geeft u tijd om aan uw thuissituatie te werken.
Met de sociaal-medische indicatie wordt maximaal 1 jaar (een deel van) de kinderopvangkosten
vergoed. Hierdoor kan uw kind voor maximaal 2 dagen per week naar de kinderopvang en 2 dagen
per week naar de buitenschoolse opvang. Zo heeft u tijdelijk minder zorg voor uw kind.

Wanneer komt u in aanmerking voor de vergoeding?
U kunt een aanvraag doen voor kinderopvang met een sociaal-medische indicatie (SMI) als:
▪

U met uw gezin in gemeente Haarlemmermeer woont.

▪

Er in uw gezin sociaal-medische problemen zijn. Hierdoor kunt u tijdelijk niet of niet goed
voor uw kind zorgen.

▪

U en uw eventuele partner géén vergoeding voor de kinderopvangkosten krijgen. Zoals
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

▪

Er geen andere volwassene is om voor uw kind te zorgen.

▪

Uw kind(eren) maximaal 12 jaar zijn.

De gemeente kan onafhankelijke deskundigen vragen om uw situatie te bekijken, en de noodzaak
voor kinderopvang te beoordelen.
Veranderingen per april 2022
De vergoeding is gelijk aan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U kunt een
proefberekening maken op de website van de Belastingdienst voor een schatting. Vanaf april 2022
betaalt de gemeente de vergoeding voor kinderopvang direct aan de kinderopvangorganisatie.
Kosten
De vergoeding vanuit de gemeente dekt niet alle kosten. U betaalt zelf een ouderbijdrage. Deze
ouderbijdrage wordt bepaald door de VNG-adviestabel voor de kinderopvang en BSO van het
betreffende jaar. Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen worden de inkomensverklaringen
van beide ouders (bij eenoudergezin van één ouder) gebruikt van 2 jaar voorafgaand aan het afgeven

van de beschikking. Bij een afwijking van 15% van het inkomen dienen ouders nieuwe
inkomensverklaringen aan de aanbieder te overleggen voor het opnieuw vaststellen van de
ouderbijdrage.
Uw overeenkomst met HappyKids
Ouders zijn verantwoordelijk om aan de kinderopvangorganisatie te melden dat ze een SMI
beschikking hebben.
De plaatsingsovereenkomst wordt afgesloten voor 1 jaar. Op uw overeenkomst zijn de algemene
voorwaarden van HappyKids van toepassing. In sommige gevallen (bij hoge uitzondering) wordt de
SMI verlengd met nogmaals 6 maanden. Een plek voor deze verlenging is niet gegarandeerd, wij
doen echter ons uiterste best. Uw kind komt bovenaan de wachtlijst te staan conform de
voorschriften van de gemeente. Het is dus van belang dat u zo tijdig mogelijk aangeeft dat de SMI
verlengd gaat worden.

