AANVRAAGFORMULIER GEMEENTETOESLAG PEUTEROPVANG EN VVE
Dit formulier hoort bij gemeentetoeslag voor peuteropvang, te vinden op www.hardinxveld-giessendam.nl
1 Voor het invullen van dit formulier heeft u nodig:
- Uw Burgerservicenummer (BSN) en eventueel dat van uw partner;
- Een inkomensverklaring (IB60) - zie onderaan dit formulier
- De overeenkomst met de kinderopvangorganisatie voor deelname aan peuteropvang.
2 Gegevens aanvrager
Naam aanvrager: ……………………………………………………………………………………………………..
Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer overdag: …………………………………………………………………………………………..
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………..
IBAN rekeningnummer voor overmaken gemeentetoeslag voor peuteropvang
…..……………………………….t.n.v.:…………………………………….
Zit u in een schuldsaneringstraject (via de gemeente of het wettelijke schuldsaneringstraject via de
WSNP)? De toeslag zal rechtstreeks aan uw aanbieder van peuteropvang worden uitbetaald.
o Ja
o Nee
Maakt uw kind gebruik van het VVE-aanbod (min. 10 uur per week)? De toeslag zal rechtstreeks aan uw
aanbieder van peuteropvang worden uitbetaald.
o Ja
o Nee
3 Gegevens partner (woonachtig op hetzelfde adres)
Naam partner: …………………………………………………………………………………
Burgerservicenummer: …………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………
4 Gegevens kind (Heeft u meer kinderen die gebruik maken van peuteropvang? Gebruik voor het
opgeven van de gegevens de achterzijde van het laatste blad)
Naam kind: …………………………………………………………………………………
Burgerservicenummer: …………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………………………………
5 Peuteropvang (Lever bij deze aanvraag een kopie van de offerte of overeenkomst in)
Naam organisatie peuteropvang: ……………………………………………………………………….
Eventuele locatienaam: ……………………………………………………………………….
LRKP nummer (staat op de offerte): ……………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: …………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………
Aantal uur per week reguliere opvang: ………………………………………………………………………
(min. 2,5 uur per week)

Eerste dag waarop uw kind gebruikmaakt van peuteropvang: ……….…../…………../……….…
Einddatum: ……….…../…………../……….…
(dag waarop uw kind voor het laatst gebruik maakt van de peuteropvang of waarop uw kind 4 jaar wordt)
6 Verklaring geen recht kinderopvangtoeslag
Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Dit verklaar ik door de bijgevoegde
inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst per ouder/verzorger in te leveren en één
van de volgende mogelijkheden aan te kruisen, waardoor ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag:
o
o
o
o
o
o

in geval van 2 ouders/verzorgers: dat er sprake is van 1 ouder/verzorger met inkomen of dat
hij/zij studeert en dat de andere ouder/verzorger geen inkomen heeft
in geval van 2 ouders/ verzorgers: dat er sprake is van 1 ouder/verzorger met inkomen of dat
hij/zij studeert en dat de andere ouder/verzorger een uitkering langer dan 6 maanden heeft
in geval van 2 ouders/ verzorgers: dat er sprake is van een uitkering voor beide
ouders/verzorgers langer dan 6 maanden
bij een alleenstaande ouder/verzorger: dat er geen inkomen is en dat deze ouder ook niet in
aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag
bij een alleenstaande ouder/verzorger: dat er sprake is van een uitkering langer dan 6 maanden
dat op een andere wijze aangetoond kan worden dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag
zoals bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk

7 Opmerkingen
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
8 Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Als ik gebruikmaak van een minimaregeling van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) (bijvoorbeeld van
een re-integratietraject naar werk), dan geef ik hierbij toestemming tot uitwisseling van de ingevulde
gegevens met de Sociale Dienst Drechtsteden.
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Datum: …………../…………../…………..
Handtekening:

U kunt dit formulier met de gevraagde bijlagen opsturen naar Gemeente Hardinxveld-Giessendam,
Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam of mailen naar info@hardinxveld-giessendam.nl .
Ter informatie:
- Hoe de gemeente de gemeentetoeslag berekent staat in de uitvoeringsregeling voor
peuteropvang. Deze regeling vindt u via https://www.hardinxveldgiessendam.nl/Zorg_en_onderwijs/Onderwijs/Peuteropvang/Peuteropvang
- U kunt gemeentetoeslag krijgen voor minimaal 2,5 uur en maximaal 5 uur peuteropvang per
week. U kunt meer uren peuteropvang afnemen, maar u krijgt daarvoor geen toeslag. Alleen als
uw kind ook deelneemt aan het VVE-programma en meer dan 10 uur per week gebruikmaakt van
peuteropvang, kunnen meer uren gemeentetoeslag voor vergoeding in aanmerking komen.

-

-

We houden het maximale uurtarief zoals vastgesteld door de Belastingdienst (www.toeslagen.nl)
aan. Betaalt u meer dan het maximale uurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het
maximumtarief geen gemeentetoeslag.
U kunt de toeslag aanvragen tot uiterlijk 12 weken na de start van de peuteropvang
Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag krijgt u bericht over de hoogte van uw
gemeentetoeslag.

Mee te sturen documenten bij het ingevulde aanvraagformulier:
- Een kopie van de overeenkomst of offerte van de peuteropvangaanbieder
- De meest recente Inkomensverklaring (IB60) van beide ouders/verzorgers (te downloaden in Mijn
Belastingdienst of op te vragen via de BelastingTelefoon tel.nr. 0800 0543). Voor zelfstandig
ondernemers geldt dat zij ook een kopie mogen sturen van de meest recente definitieve aanslag
inkomstenbelasting. Als u of uw partner zelfstandig ondernemer bent/is dient u hieronder uw
KvK-nummer te vermelden:
KvK-nummer: …………………………………………………

