Aanvraagformulier Peutertoeslag

Woont u in de gemeente
Maasdriel?
▼

►
nee

ja
►

Is uw kind tussen 2 en 4 jaar?
nee
▼

ja

Zit uw kind op een
peuteropvang?

▼

►
nee

U komt niet in
aanmerking voor een
peutertoeslag

ja
In te vullen door de
gemeente Maasdriel

Heeft u recht op
kinderopvangtoeslag via de
belastingdienst?

Datum
ingekomen
►

(kijk of u recht heeft op
kinderopvangtoeslag op
www.toeslagen.nl)

Ingenomen
door

ja

Cliëntnummer
Werkproces
nummer

▼

nee

Heeft u bij de hand:
 Inkomensverklaring
belastingdienst
 Contract peuteropvang

▼

►
nee

U kunt (nog) geen
toeslag aanvragen.
Zorgt u voor de juiste
stukken.

ja

U komt mogelijk in aanmerking voor een peutertoeslag via de
gemeente, ga verder met invullen van het formulier.
Ik verklaar niet in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag via
de belastingdienst.

Aanvraagformulier Peutertoeslag

De aanvrager
(eerste ouder/verzorger)
naam + voorletters

man

vrouw

ja

nee

man

vrouw

ja

nee

geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
adres
postcode en woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
IBAN bankrekeningnummer:
Ten name van:
(Dit rekeningnummer wordt gebruikt om de peutertoeslag op te storten)
werkt of studeert u op dit moment
of volgt u een inburgeringstraject1
Inkomensverklaring2

Inkomensverklaring meesturen

Toeslagpartner
naam + voorletters
geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
adres
postcode en woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
werkt of studeert u op dit moment
of volgt u een inburgeringstraject
Inkomensverklaring

Inkomensverklaring meesturen

1

Indien met ‘ja’ beantwoord komt u waarschijnlijk ik aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

2

U kunt een inkomensverklaring (voorheen IB-60 formulier) aanvragen bij de Belastingdienst. Let op:
-

Indien de startdatum peuteropvang tussen 1 januari en 30 juni ligt, overlegt u de laatst beschikbare

-

Indien het verwachte verzamelinkomen wijzigt ten opzichte van het verzamelinkomen dat is aangegeven op de

Inkomensverklaring (2 jaar oud); Indien de startdatum tussen 1 juli en 31 december ligt, die van het voorgaande jaar.
Inkomensverklaring(en) dient deze verklaring aangevuld te worden met documenten waaruit de hoogte van het
verwachte verzamelinkomen blijkt. Dit kunnen zijn: salarisstrook, uitkeringsspecificatie, werkgeversverklaring,
verklaring van schuldsanering etc. Uit de documenten dient te blijken dat de inkomenswijziging structureel is, en in
ieder geval geldt voor de maand voorafgaand aan plaatsing op een peuterplek.

-

Bent u ondernemer? Dan is een kopie van de aanslag inkomstenbelasting vaak beter dan een inkomensverklaring.
Indien u als ondernemer/zzp’er, niet de meest recente aanslag inkomstenbelasting kan overleggen, moet u aantonen
(startend) ondernemer te zijn door middel van een bewijs van de Kamer van Koophandel.

Aanvraagformulier Peutertoeslag

Kinderen
Kind(eren) waarvoor u nu
peutertoeslag aanvraagt
naam + voorletters
geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)

Peuteropvang
Naam organisatie
locatie
LRK-nummer
aantal uur per week3
startdatum
Kopie overeenkomst meesturen

overeenkomst

Heeft u nog een kind/kinderen die gebruik maken van peuteropvang?
naam + voorletters
geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
start- en einddatum

U verklaart te weten dat uw gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd en dat de gegevens
worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Ondertekening
Plaatsnaam

Plaatsnaam

Datum

Datum

Handtekening aanvra(a)g(st)er4

Handtekening echtgeno(o)t(e) of partner

U kunt dit aanvraagformulier met de bewijsstukken sturen aan de gemeente Maasdriel
Per post:
t.a.v. consulent bijzondere bijstand
Antwoordnummer 9007
5330 ZX Kerkdriel
(u hoeft geen postzegel te plakken)
Per mail via:

bb@maasdriel.nl

U kunt het ook bij de gemeente Maasdriel inleveren tijdens de openingstijden van het gemeentehuis
Maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
Donderdag van 9.00 uur tot 19.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Bezoekadres: Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel.

3

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, moeten deze extra uren niet meegeteld worden.

4

indien u gehuwd of samenwonend bent kan uw aanvraag alleen afgehandeld worden als u beiden ondertekend heeft

