Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Voorletters en achternaam: …………………………………………………………………..
BurgerServicenummer (BSN)/Sofinummer: …………………………………………….
Straatnaam, huisnummer + toevoeging: …………………………………………………….
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………….................
Gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan het peuterprogramma
Voorletters en achternaam: ……………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………
Hierbij verklaar ik vanaf ….-….-20… 1 geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet kinderopvang.
Ik verklaar hierbij
 in geval van 2 ouders of ouder en toeslagpartner: dat er sprake is van 1 inkomen en er geen
bijdrage is van UWV of gemeente voor het volgen van een opleiding die de kansen op werk
vergroot bijv. door een re-integratietraject te volgen via UWV of gemeente. Een uitdraai van
een door mij ingevulde aanvraag kinderopvangtoeslag via het “Aanvraag- en wijzigings
programma kinderopvangtoeslag” (downloadbaar via www.toeslagen.nl) waaruit blijkt dat ik
geen recht heb op een kinderopvangtoeslag, heb ik als bewijsstuk toegevoegd.
 in geval van een alleenstaande ouder: dat er geen inkomen is en geen bijdrage van UWV.
Een uitdraai van een door mij ingevulde aanvraag kinderopvangtoeslag via het “Aanvraag- en
wijzigings programma kinderopvangtoeslag” (downloadbaar via www.toeslagen.nl) waaruit
blijkt dat ik geen recht heb op een kinderopvangtoeslag, heb ik als bewijsstuk toegevoegd.
 op een andere wijze aan te tonen dat ik geen recht heb op de kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang. Bewijsstukken bijvoegen.
 in geval van 2 ouders of ouder en toeslagpartner: dat er sprake is van 1 inkomen en een
volledige arbeidsongeschiktheid van de aanvrager of toeslagpartner.
Als u hiervoor heeft verklaard niet in aanmerking te kunnen komen voor de kinderopvangtoeslag, vragen wij
u hieronder uw (gezamenlijk) inkomen van vorig jaar aan te geven. Indien u aangifte inkomstenbelasting
heeft gedaan, staat dit als verzamelinkomen genoemd in de (voorlopige) aanslag. Als u geen aangifte heeft
gedaan, kunt u de jaaropgaaf van vorig jaar van uw werkgever(s) gebruiken. Wij vragen deze gegevens om
te berekenen of invoering van een inkomensafhankelijke bijdrage in de toekomst al dan niet wenselijk is.
Mijn/ons* verzamelinkomen over 20… is: €

volgens aanslag inkomstenbelasting /jaaropgaaf*

(*doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht
hebben op een compensatie van het uurtarief voor het peuterprogramma. Ik weet dat het onjuist invullen
van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op
juistheid worden gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen, die het recht op
een compensatie van het uurtarief kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de
instelling waar het peuterprogramma gevolgd wordt, onder overlegging van bewijsstukken.
Plaats en datum: …………………………

……………………………………….
(uw handtekening)

Formulier inleveren bij de instelling waar het peuterprogramma gevolgd gaat worden.

1

Datum/jaartal opnemen

Na ontslag blijven ouders gedurende 3 maanden recht houden op kinderopvangtoeslag; zie www.toeslagen.nl of
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kind
eropvangtoeslag

