
 

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag  

Gemeente Gooise Meren 

 

Dit formulier is bestemd voor gezinnen waarin  

- één van de ouders werkt;  

- beide ouders niet werken; 

- éénoudergezinnen waarin de ouder niet werkt. 

 

Gezinnen waarin beide ouders of de alleenstaande ouder werkt, vullen niet dit formulier in maar 

vragen kinderopvangtoeslag aan via www.toeslagen.nl. 

 

 

 Gegevens ouders/verzorgers Gegevens ouders/verzorgers 

Naam   

Voorletters 
 

  

Straatnaam + 
huisnummer 
 

  

Postcode en 
woonplaats 
 

  

Geboortedatum 
 

  

Burger Service 
Nummer 
 

  

Telefoonnummer 
 

  

E-mail adres 
 

  

Werkt op dit 
moment 
 

        0 Ja                    0 Nee         0 Ja                    0 Nee 

 

Gegevens kind dat naar de peuteropvang gaat 

Naam  

Geboortedatum 
 

 

 

file:///C:/Users/m.lerou/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/E2HK7QX0/www.toeslagen.nl


Hierbij verklaren wij / verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in 

artikel 1.1. van de Wet kinderopvang. 

Dit verklaren wij / ik op de volgende wijze (kruis het vakje aan dat van toepassing is): 

 

0   (bij 2 ouders/verzorgers) Wij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag 

0    (bij 1 ouder/verzorger)  Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag 

__________________________________________________________________________ 

1 Een overschrijding van het maximum aantal uren kinderopvang waarover men recht heeft op kinderopvangtoeslag (140% van de 

arbeidsuren van de minst werkende ouder) geeft geen recht om deze "Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag" in te vullen. In de 

basis heeft men dan namelijk wel recht op kinderopvangtoeslag." 

2  In sommige gevallen heb je wel recht op toeslag. Onder andere in de volgende situaties: bijstand en werk, uitkering als kunstenaar en 

volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling (WWIK), ben je jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, je volgt een re-integratie-

traject en hebt geen uitkering of werkgever, je volgt een inburgeringtraject op grond van de Wet inburgering, je volgt een re-integratie-

traject via UWV of gemeente, of je bent student, check voor de actuele voorwaarden www.toeslagen.nl. 

 

Wij verzoeken / ik verzoek in aanmerking te komen voor gesubsidieerd peuteropvang voor mijn 

kind 

Als bewijsstuk voor de berekening van de ouderbijdrage stuur ik mee: 

0   Een inkomensverklaring van mijzelf en (indien van toepassing) van mijn  

  toeslagpartner, (deze verklaring is op te vragen via deze link).  

 

0    De bijgevoegde inkomensverklaring klopt niet meer, omdat: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(bewijsstukken toevoegen). 

 

0  Ik kan geen inkomensverklaring ontvangen, omdat: (vul reden in) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(loonstrook werkgever(s) of gegevens uitkeringsinstantie(s) toevoegen). 

 

Let op: Wanneer je geen bewijs van je (gezins)inkomsten inlevert, betaal je automatisch de hoogste 

ouderbijdrage. 

__________________________________________________________________________ 

 

Graag de volgende zinnen na lezing aankruisen: 

O  Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. 

O  Ik verklaar ermee bekend te zijn, dat mijn gegevens aan de gemeente Gooise Meren kan 

worden verstrekt en door de gemeente op juistheid kunnen worden gecontroleerd bij andere 

personen en instanties. 

O  Ik verklaar dat mijn peuter niet al gebruik maakt van een gesubsidieerde peuterplek bij een 

andere organisatie en/of in een andere gemeente. 

O  Ik weet dat wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, 

onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de kinderopvangorganisatie, onder 

overlegging van bewijsstukken. 

http://www.toeslagen.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring


Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld, zodat de 

kinderopvangorganisatie kan vaststellen of ik / wij recht heeft / hebben op een gesubsidieerd tarief 

voor de peuteropvang van ons kind. 

 

Plaats en datum: 

 

…………………………………………………………………… 

 

Handtekening:         Handtekening: 

 

 

……………………………………………………………………   …………………………………………………………………… 

 

Naam ouder /verzorger 1       Naam ouder / verzorger 2 

 

 

……………………………………………………………………   …………………………………………………………………… 

       

     



Toelichting bij de “Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” 
 

Wat is een inkomensverklaring? 

Een inkomensverklaring is bedoeld om een instantie, die geen inzage heeft in de inkomensgegevens 

van burgers, te informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonstichting die wil weten hoeveel 

inkomen iemand heeft om vast te stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in aanmerking 

komt.  

Een inkomensverklaring geeft dus een overzicht van inkomensgegevens die van belang zijn bij een 

inkomensafhankelijke regeling.  

 

Hoe verkrijg ik een inkomensverklaring? 

De inkomensverklaring kan worden opgevraagd bij de belastingdienst. In de inkomensverklaring die 

je van de belastingdienst ontvangt, is rekening gehouden met aftrek van bepaalde kosten zoals de 

hypotheekrente. 

De inkomensverklaring is alleen beschikbaar wanneer er belastingaangifte is gedaan. Indien je geen 

aangifte hebt gedaan en daarom geen inkomensverklaring kunt ontvangen, kun je overwegen alsnog 

aangifte te doen om een inkomensverklaring te verkrijgen. Of je kunt de jaaropgaaf over het vorige 

kalenderjaar van alle werkgevers en/of uitkeringsinstanties indienen. 

 

Gemeentelijke regeling peuteropvang 

Een ouder die geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag, kan bij gebruik van de peuteropvang in 

aanmerking komen voor ‘de gemeentelijke regeling’. De ouder dient met de ‘verklaring geen recht op 

kinderopvangtoeslag, gemeente Gooise Meren’ en een recente inkomensverklaring aan de 

kinderopvangorganisatie en aan de gemeente te bewijzen, dat ze geen recht heeft op 

kinderopvangtoeslag. 

 

In sommige gevallen, bijv. in geval van een uitkering, moet je aanvullende bewijsstukken overleggen 

waaruit blijkt dat er sprake is van inkomen anders dan inkomen uit arbeid. 

Het totale inkomen van het gezin bepaalt de hoogte van de ouderbijdrage. 

De gemeente betaalt subsidie aan de organisatie, zodat de betreffende ouder(s) een lager tarief 

betaalt/betalen aan de kinderopvangorganisatie. 

 

Wat is kinderopvangtoeslag? 

Kinderopvangtoeslag is bedoeld voor ouders die de zorg voor kinderen combineren met werk, een 

traject naar werk of een studie. Het bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang 

via de Belastingdienst. 

Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van: 

 Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject 

volgen; 

 Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt. 

 Een of beide ouder(s)/verzorger(s) volgen een inburgeringcursus. 

Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. 
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