Peuteropvangtoeslag, aanvraagformulier
Peuteropvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang. Tijdens
schoolweken kunt u voor maximaal 5 uur per week toeslag krijgen.

1. Gegevens ouders/verzorgers
Burgerservicenummer
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres
IBAN Rekeningnummer
Ter name van
Werkt u op dit moment?

 ja
 nee

Burgerservicenummer
Naam
Voorletters
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
(Mobiel) telefoonnummer
E-mailadres
IBAN Rekeningnummer
Ter name van
Werkt u op dit moment?

 ja
 nee

Let op: Werkt u beiden? Of werkt u als alleenstaande ouder? Dan heeft u geen recht op
peuteropvangtoeslag maar u kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij het Rijk via
www.belastingdienst.nl/toeslagen.

2. Gegevenskind(eren) waar u de peuteropvangtoeslag voor aanvraagt
e

1 kind
Burgerservicenummer
Naam
Roepnaam
Geboortedatum
e

2 kind
Burgerservicenummer
Naam
Roepnaam
Geboortedatum

3. Inkomen
Is uw gezamenlijk inkomen lager dan € 80.000 per
jaar?

 ja
 nee

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst?

 ja
 nee

Heeft u recht op het aanbod Voor- en Vroegschoolse
educatie?

 ja
 nee

4. Gegevens peuteropvang organisatie
Naam peuteropvang organisatie
Locatie waar uw kind start
Ingangsdatum
Aantal uur peuteropvang (per kind) per week

5. Verklaring en ondertekening






ik verklaar dat alle vragen naar waarheid zijn ingevuld
bij onjuiste informatie wordt onterecht ontvangen toeslag terug gevorderd
ik heb kennis genomen van onderstaande toelichting
ik heb de gevraagde bijlage(n) toegevoegd
ik ben bereid tussentijds gegevens te verstrekken als de gemeente daarom vraagt

Datum
Handtekening

Datum
Handtekening

6. Toe te voegen bijlagen




Kopie contract kinderopvang met startdatum, locatie en het aantal uur peuteropvang
Recent IB 60 formulier van beide ouders/verzorgers. Dit is een inkomensverklaring van de
belastingdienst
Is uw inkomen afgelopen jaar gewijzigd? Lever dan ook recente inkomensgegevens aan zoals
toekenning WW, WAO/WIA etc. of een salarisstrook.

7. Toelichting
Voorwaarden
 Uw kind is tussen 2,5 en 4 jaar.
 Uw gezamenlijk inkomen is lager dan € 80.000 euro op jaarbasis.
 U en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Oudewater.
 De peuteropvang locatie is in de gemeente Oudewater.
 De peuteropvang locatie staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoet aan de
kwaliteitseisen voor dagopvang.
 U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Heeft u dit wel, ongeacht de hoogte van de toeslag,
dan kunt u geen peuteropvangtoeslag krijgen.
Algemene
 Bij vraag 1
Het rekeningnummer wordt gebruikt om de peuteropvangtoeslag op te storten. Vul bij vraag 1
uw IBAN rekeningnummer in.
 Bij vraag 3
Onder inkomen wordt, naast salaris, ook gerekend inkomen uit: een uitkering zoals WW,
WAO/WIA, Wajong, ZW, AWW, AOW, pensioen, etc.
Aanvragen die onjuist of onvolledig zijn ingevuld of waarbij niet de juiste bijlagen zitten
worden niet in behandeling genomen. U krijgt de mogelijkheid binnen twee weken de aanvraag te
wijzigen en/of te voorzien van de juiste bijlagen.
Stuur het ingevulde formulier met alle bijlagen naar:
Gemeente Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
U kunt het formulier met eventuele bijlagen ook e-mailen naar: stadskantoor@oudewater.nl
Of kom langs bij het stadskantoor en lever het ingevulde formulier met alle bijlage
in bij:
Gemeente Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater

