Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag 2018
Voorletters en achternaam:
…………………………………………………………………………………………………
BurgerServiceNummer (BSN):
…………………………………………………………………………………………………
Straatnaam, huisnummer + toevoeging:
…………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats:
…………………………………………………………………………………………………
Gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan peuteropvang.
Voorletter(s) en achternaam:

……………………………………………………………

Geboortedatum:

……………………………………………………………

Hierbij verklaar ik (kruis aan wat voor u van toepassing is):

□

in geval van 2 ouders of ouder en toeslagpartner: Geen of slechts 1 ouder werkt, volgt
een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus. Ouder werkt ook niet zonder
loon mee in zaak van de andere ouder. Bovendien is er geen bijdrage van UWV of
gemeente volgens de in de Wet kinderopvang genoemde redenen.

□

bij een alleenstaande ouder: u werkt niet en volgt ook geen traject naar werk, opleiding
of inburgeringscursus. Er is geen bijdrage van UWV of gemeente volgens de in de Wet
kinderopvang genoemde redenen

□

op een andere wijze aan te tonen dat ik geen recht heb op de kinderopvangtoeslag
zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. NB: s.v.p. bewijsstukken bijvoegen.

Ik heb de volgende bewijsstukken bijgevoegd (maak uw keuze door het juiste vakje aan te
kruisen):
□
De definitieve aanslag(en) inkomstenbelasting 2016
□
Een inkomensverklaring van de belastingdienst
□
Jaaropgave(n) 2017 van werkgever(s)/uitkeringsinstantie(s)
□
anders, namelijk ………………………………………………………….
□
Ik heb bezwaar tegen het overleggen van inkomensgegevens en daarom geen
bewijsstukken toegevoegd
NB: in dat geval betaalt u het maximale tarief van de VNG adviestabel.
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan
vaststellen of ik/wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief voor peuteropvang. 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 kunnen worden gecontroleerd bij andere personen en instanties.
Ik weet dat wijzigingen, die de hoogte van mijn ouderbijdrage voor peuteropvang kunnen
beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de instelling waar de peuteropvang
plaatsvindt, onder overlegging van bewijsstukken.

Plaats en datum:

………………………………………………………..

Handtekening

……………………………………………………….

- Formulier inleveren bij de organisatie waar de peuteropvang plaatsvindt -

