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Aanvraagformulier Peuteropvangtoeslag 2023 

1. Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens ouder/verzorger Gegevens ouder/verzorger 

Naam 

Voorletters 

Straatnaam / huisnummer 

Postcode / woonplaats 

Geboortedatum 

BurgerServiceNummer 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Werkt u op dit moment? 
      Ja Nee    Ja Nee 

Let op! Werkt u beiden? Of werkt u als alleenstaande ouder? Dan heeft u geen recht op gemeentetoeslag 
peuteropvang, maar kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij het Rijk via www.toeslagen.nl.1

Heeft u een uitkering op dit 
moment?  Ja Nee Ja Nee 

Heeft een van u beiden een uitkering dan ontvangen wij graag een kopie uitkeringsspecificatie. 
Van beide ouders moet u een recente Inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen. 

2. Gegevens kind(eren) waar u de gemeentetoeslag peuteropvang voor aanvraagt

1e kind 2e kind 
Naam 

Roepnaam 

Geslacht 
Jongen Meisje Jongen Meisje 

Geboortedatum 

BurgerServiceNummer 

3. Inkomen en verklaring dat u recht heeft op gemeentetoeslag Peuteropvang
Hierbij verklaren wij/verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 
1.1. van de Wet kinderopvang.

Door de bijgevoegde Inkomensverklaring(en) 
Deze verklaring vraagt u beiden gratis aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. 

1 U hebt ook recht op kinderopvangtoeslag in geval van: bijstand en werk, u bent jonger dan 18 jaar hebt bijstand en 
studeert, u volgt een re-integratietraject en hebt geen uitkering of werkgever, u volgt een inburgeringscursus op grond 
van de Wet Inburgering, u volgt een re-integratietraject via UWV of gemeente, u bent student of u bent korter dan 6 
maanden geleden werkloos geworden, zie www.toeslaqen.nl. 

http://www.toeslaqen.nl/
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Er is wel sprake van een gezamenlijk inkomen, maar ik/wij kom(en) niet in aanmerking voor 
kinderopvangtoeslag. Naast de Inkomensverklaring(en) lever(en) ik /wij hiervoor bewijsstukken 
in, bijvoorbeeld een WW-beschikking of een ontslagbrief. 

De bijgevoegde Inkomensverklaring(en) klopt/kloppen niet meer, omdat: 
(bewijsstukken bijvoegen) 

Ik kan/wij kunnen geen Inkomensverklaring(en) ontvangen, omdat: 

(loonstrook werkgever of 
gegevens uitkeringsinstantie bijvoegen) 

Let op! Wanneer u geen bewijs van uw inkomsten inlevert, betaalt u automatisch de 
hoogste ouderbijdrage. 

4. Gegevens peuteropvang

Locatie peuteropvang waar uw kind start 

Ingangsdatum 

Maakt uw kind gebruik van VVE? Ja Nee 

5. Verklaring en ondertekening

a. Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld;
b. Bij onjuiste informatie wordt onterecht ontvangen gemeentetoeslag peuteropvang teruggevorderd;
c. Ik ben bereid tussentijds gegevens te verstrekken als de gemeente daar om vraagt;
d. Ik weet dat wijzigingen die het recht op gemeentetoeslag peuteropvang kunnen beïnvloeden, onmiddellijk

moeten worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van bewijsstukken.

Handtekening ouder/verzorger Handtekening ouder/verzorger 

Datum: Datum: 

6. Bijlagen

Altijd meesturen: 
1. Inkomensverklaring van beide ouders/verzorgers

Meesturen indien van toepassing: 
2. Bewijsstukken van geen recht op kinderopvangtoeslag, zoals WW-beschikking of ontslagbrief;
3. Bewijsstukken inkomen (bij niet aan kunnen vragen van Inkomensverklaring(en).



Toelichting 

De voorwaarden 
• Uw kind is tussen 2 en 4 jaar;
• U en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Soest;
• De peuteropvang locatie is in de gemeente Soest;
• De peuteropvang locatie staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en voldoet aan de

kwaliteitseisen voor kinderopvang;
• U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Heeft u dit wel, ongeacht de hoogte van de toeslag, dan kunt u

geen gemeentetoeslag peuteropvang krijgen.

Algemeen 

• Bij vraag 3:
Onder inkomen wordt, naast salaris, ook gekeken naar 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: 

Bink kinderopvang
Postbus 1064 
1200 BB Hilversum 

U kunt ook het formulier en de bijlagen inscannen en mailen naar: plaatsing@binkkinderopvang.nl. 
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