
Let op! Het formulier gaat hieronder verder 

Aanvraagformulier voor tussenkomst van het Sociaal Fonds betreffende kinderopvang voor 
kinderen tot 6 jaar oud van werknemers uit de voedingsnijverheid (voor opvangjaar 2019 en 2020 
is  dit 3 jaar) 

 

Ik, ondergetekende 

Naam: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 
Voornaam: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Straat: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ Nr.: ˽˽˽ Bus: ˽˽ 

Postcode: ˽˽˽˽Gemeente: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Rijksregisternummer: ˽˽ ˽˽ ˽˽ / ˽˽˽ ˽˽ Geboortedatum: ˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽ 
Telefoonnummer: ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ ˽˽ 

E-mail: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Bankrekeningnummer: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

 
Werk als in  

De firma: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Straat: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ Nr.: ˽˽˽ Bus: ˽˽ 

Postcode: ˽˽˽˽Gemeente: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

RSZ-nummer: ˽˽˽ / ˽˽˽˽˽˽˽ - ˽˽ 

 
En verzoek hierbij tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding kinderopvang van € 3,00 per dag 
van opvang, voor een maximum van 150 euro per kwartaal, voor het (de) onderstaande 
kind(eren) tot en met 6 jaar oud. (voor opvangjaar 2019 en 2020 is dit 2 euro per dag voor een 
maximum van 115 euro per kwartaal voor het (de) onderstaande kind(eren) tot en met 3 jaar 
oud). 
 

Naam kind 1: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Voornaam kind 1: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Rijksregisternummer kind 1: ˽˽ ˽˽ ˽˽ / ˽˽˽ ˽˽  
Geboortedatum kind 1: ˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽ 

 

Naam kind 2: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Voornaam kind 2: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Rijksregisternummer kind 2: ˽˽ ˽˽ ˽˽ / ˽˽˽ ˽˽ 

Geboortedatum kind 2: ˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽ 
 
 

Waarborg- en sociaal fonds voor de werknemers uit de voedingsnijverheid (PC 118, PC 118.3 en 
PC 220) 
Birminghamstraat 225 - 1070 Brussel  
kinderopvang@synersec.be  
Tel. 02/513.13.32 - Fax. 02/732.33.54 

mailto:kinderopvang@synersec.be


Raadpleeg onze privacy policy om te weten welke gegevens we over u verzamelen en waarom: https://www.synersec.be/privacypolicy  

 
 
 
 

Naam kind 3: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Voornaam kind 3: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽ 

Rijksregisternummer kind 3: ˽˽ ˽˽ ˽˽ / ˽˽˽ ˽˽ 

Geboortedatum kind 3: ˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽ 

 
Als bewijsstukken stuur ik mee: 

- Bewijs van afstemming (per kind); 
- Fiscaal attest crèche(s) (per kind en per crèche).  

 

 

Voor echt en waar verklaard,  

 

Datum: ˽˽ - ˽˽ - ˽˽˽˽   Handtekening: 

https://www.synersec.be/privacypolicy

