WIJZIGINGSFORMULIER GEMEENTETOESLAG PEUTEROPVANG EN VVE
Dit formulier hoort bij de uitvoeringsregels peuteropvang, te vinden op www.hardinxveld-giessendam.nl.
Gebruik dit formulier als u een wijziging wilt doorgeven die van invloed kan zijn op de hoogte van uw
gemeentetoeslag voor peuteropvang.
1 Gegevens kind(eren) (waar u gemeentetoeslag voor peuteropvang voor ontvangt)
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………….
Burgerservicenummer(s):
……………………………………………………………………………………………...…
Straat en huisnummer:
…………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:
…………………………………………………………………………………………………
2 Wijziging (omcirkelen wat van toepassing is en nieuwe gegevens bij punt 11 uitschrijven)
1. Inkomen (let op: wijziging alleen in de hoogte van uw inkomen hoeft u alleen maar door te
geven wanneer deze wijziging tot gevolg heeft dat u in een andere inkomenscategorie valt en
daarmee de hoogte van uw toeslag wijzigt. Een overzicht van de inkomenscategorieën vindt u
hier
https://www.hardinxveldgiessendam.nl/Zorg_en_onderwijs/Onderwijs/Peuteropvang/Peuteropvang
(zie Tabel inkomenscategorieën peuteropvang)
2. Het oude en nieuwe inkomen, inclusief loongegevens van het nieuwe inkomen (Een
Inkomensverklaring (IB60) kunt u zelf downloaden in Mijn Belastingdienst, of opvragen via de
BelastingTelefoon op 0800 0543 of voor ondernemers een definitieve aanslag
inkomstenbelasting (bij zelfstandig ondernemer dient u uw KvK-nummer te vermelden)
3. Werksituatie
4. Het aantal uren dat er gebruikgemaakt wordt van de peuteropvang: nieuw aantal uren
5. IBAN-nummer en tenaamstelling IBAN
6. Overgang naar andere peuteropvangorganisatie: naam organisatie peuteropvang, eventuele
locatienaam, LRKP nummer (staat op de offerte), straat en huisnummer, postcode en plaats
7. Stopzetting van peuteropvang: datum stopzetting
8. Deelname aan wettelijke schuldsanering (WSNP) of schuldsaneringstraject via de gemeente
9. Deelname VVE
10. Veranderingen in de werksituatie, waardoor er recht op Kinderopvangtoeslag is verkregen
11. Overig:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
.……………..............................................................................................................................................
Ingangsdatum wijziging: ……………/……………./……………
3 Ondertekening
De aanvraag en de bijbehorende overeenkomsten zijn naar waarheid 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 opsturen naar Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD
Hardinxveld-Giessendam, mailen naar info@hardinxveld-giessendam.nl of inleveren bij ons Klant
Contact Centrum (KCC).
Wijziging in alleen de hoogte van uw inkomen: doorgeven is alleen nodig als u in een andere
inkomenscategorie valt. Is dit het geval? Dan ook een inkomensverklaring IB60 (te downloaden via Mijn
Belastingdienst of op te vragen via de BelastingTelefoon tel.nr. 0800 0543) of voor ondernemers een
definitieve aanslag inkomstenbelasting toevoegen. De gemeente stelt in het geval van het verplaatsten
naar een andere inkomenscategorie een nieuwe beschikking op.

