Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten
op basis van de Subsidieregeling reguliere peuteropvang gemeente Aalten 2018 of de
Subsidieregeling voorschoolse educatie-opvang gemeente Aalten 2018

Dit formulier dient u in te leveren bij de kinderdagopvangorganisatie waar u de reguliere peuteropvang of het VVE opvangprogramma voor uw kind afneemt.

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)
Ouder/verzorger

Toeslagpartner

Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Straatnaam, huisnummer
Postcode, woonplaats

Gegevens van uw kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van uw kind (tussen de 2 en 4 jaar) dat gebruik maakt van de reguliere
peuteropvang of de voorschoolse educatie-opvang.
Burgerservicenummer (BSN)
Roepnaam en achternaam
Geboortedatum
Gaat gebruik maken van
(slechts 1 optie mogelijk)



gemeentelijk gesubsidieerde reguliere peuteropvang
(max. 6 uur per week over max. 40 weken)
ingangsdatum
aantal uur per week (gemiddeld)



gemeentelijk gesubsidieerde voorschoolse educatie opvang
(VVE max. 10 tot 12 uur per week over max. 40 weken) op
basis van een verwijzing door de jeugdverpleegkundige of
jeugdarts bij het consultatiebureau.
ingangsdatum
aantal uur per week (gemiddeld)

Gegevens van de kinderopvangorganisatie

Deze verklaring geef ik af voor gesubsidieerde opvang bij de volgende kinderopvangorganisatie:
Naam

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten

Locatie

blad 1 van 2

Verklaring geen of zeer beperkt recht op kinderopvangtoeslag (kruis aan hetgeen van toepassing is)



in geval van 2 ouders of ouder met toeslagpartner: één van beide ouders (of toeslagpartner) heeft geen inkomen en
komt niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag op grond van art. 1.6. van de Wet kinderopvang en de
omschrijvingen in de toelichting bij dit verklaringsformulier.



in geval van een alleenstaande ouder (zonder toeslagpartner): er is geen sprake van een inkomen en er is geen recht
op kinderopvangtoeslag op grond van artikel 1.6. van de Wet kinderopvang en de omschrijvingen in de toelichting bij dit
verklaringsformulier.



in geval van een beperkt recht op kinderopvangtoeslag van de ouder (met eventuele toeslagpartner): er is aantoonbaar
sprake van aanspraak op minder dan gemiddeld 6 uur per week, waardoor ik geen volledig peuteropvang-programma
kan afnemen. Ik weet dat ik slechts over de uren waarvoor ik geen kinderopvangtoeslag krijg en waarover ik een eigen
bijdrage verschuldigd ben (tot maximaal 6 uur totaal) een aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming kan vragen.

Bijvoegen bijlagen inkomensgegevens (het juiste vakje aankruisen en eventuele toelichting invullen):
Deze verklaring maak ik compleet door de als verplicht gestelde bijlage bij te voegen



de meest recente Inkomensverklaring van het bij de Belastingdienst in de Basisregistratie inkomen (BRI) geregistreerde
inkomen van mij en mijn eventuele toeslagpartner.



de meest recente Inkomensverklaring van het bij de Belastingdienst in de Basisregistratie inkomen (BRI) geregistreerde
belastbaar jaarloon van mij en mijn eventuele toeslagpartner, omdat ik/wij geen belastingaangifte doen.



een kopie van mijn meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting, omdat ik:





geen inkomensverklaring kan ontvangen, omdat:



geen (toereikende) inkomensverklaring heb, omdat ik zelfstandige ondernemer ben.

ik kan niet beschikken over de eerdergenoemde verklaringen, omdat:

en voeg voor het bepalen van het verzamelinkomen een ander bewijsstuk mee, te weten:

Verklaring algemeen


dit formulier is onder eigen verantwoordelijkheid naar waarheid ingevuld, zodat het kinderdagopvangorganisatie kan
vaststellen dat er recht bestaat op een gemeentelijk gesubsidieerd tarief voor reguliere peuteropvang of voorschoolse
educatie.



ik weet/wij weten dat deze gegevens aan de gemeente beschikbaar gesteld en op juistheid gecontroleerd kunnen
worden.



bij gebleken onjuiste gegevensverstrekking kan dit inhouden dat de gemeente het teveel betaalde subsidie op mij/ons
als aanvrager kan verhalen.



ik zal/wij zullen wijzigingen, die (de omvang van) het recht op gemeentelijk subsidie kunnen beïnvloeden, onmiddellijk
doorgeven aan de kinderdagopvangorganisatie onder eventuele overlegging van noodzakelijke bewijsstukken.



als ik weiger (voldoende) inzicht te geven in de relevante inkomensgegevens, word ik automatisch geplaatst in de
hoogste inkomenscategorie overeenkomstig de landelijke kinderopvangtoeslagtabel.

Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening ouder/verzorger

Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten

Handtekening evt. toeslagpartner

blad 2 van 2

Toelichting

bij ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag gemeente Aalten

Wel of geen recht op kinderopvangtoeslag?
Met de omzetting van peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang vanaf 1 januari 2018 neemt het rijk via
de Belastingdienst de financiering van de peuteropvang over voor ouder(s) die in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag. U kunt over het algemeen kinderopvangtoeslag krijgen als u én uw
eventuele toeslagpartner werkt, studeert, een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een
gecertificeerde instelling volgt. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl/toeslagen.
Indien u als ouder(s) niet aan deze voorwaarden voldoet heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag.
Gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang
Voor de bekostiging van peuteropvang van kinderen van de groep ouder(s) zonder recht op
kinderopvangtoeslag heeft de gemeente twee subsidieregelingen vastgesteld. Op basis hiervan kunt u
een tegemoetkoming krijgen in de kinderopvangkosten voor reguliere peuteropvang of voorschoolse
educatieve (zogenaamde VVE) opvang voor uw kind, zolang deze tussen de 2 en 4 jaar oud is en nog
niet naar het basisonderwijs gaat.
Reguliere peuteropvang voor niet VVE-geïndiceerde peuters
Voor reguliere peuteropvang kunt u via uw kinderdagopvangorganisatie voor een gereduceerd tarief in
aanmerking komen voor maximaal 6 uur opvang per week over maximaal 40 weken. U betaalt,
gelijkwaardig aan de kinderopvangtoeslagregeling, een inkomensafhankelijke bijdrage over de 6 uur
reguliere peuteropvang. De gemeente houdt voor de reguliere peuteropvang hierbij het maximale
uurtarief aan, zoals jaarlijks (voor de kinderopvangtoeslagtabel) vastgesteld door de Belastingdienst.
De diverse kinderdagopvangaanbieders hebben voor de reguliere peuteropvang echter een vrij
tarievenbeleid. Het is dus mogelijk dat het uurtarief hoger ligt dan het maximale uurtarief volgens de
kinderopvangtoeslagtabel. Betaalt u meer dan dit maximale uurtarief? Dan betaalt u het verschil zelf.
Laat u zich hierover goed door de kinderopvangorganisatie informeren.
Voorschoolse educatie opvang voor VVE-geïndiceerde peuters
Als uw kind volgens de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau voor een
voorschools educatief peuterontwikkelingsprogramma (VVE) in aanmerking komt, kan uw peuter voor
minimaal 10 uur en maximaal 12 uur per week over maximaal 40 weken naar de peuteropvang. U
betaalt, gelijk aan de kinderopvangtoeslagregeling, een inkomensafhankelijke bijdrage over de eerste
6 uur voorschoolse educatie opvang. De gemeente en de kinderopvangorganisatie houden hierbij
voor u hierbij het maximale uurtarief aan, zoals jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst. De extra
6 uren voorschoolse educatie opvang zijn gratis en worden dus volledig door de gemeente betaald. U
betaalt daarvoor geen eigen bijdrage. Hierdoor bestaat er voor werkende ouders voor deze uren ook
geen recht op kinderopvangtoeslag.
U wil/gaat meer dan de maximaal subsidiabele opvanguren afnemen?
U kunt (bij één of bij meerdere kinderdagopvangorganisaties gezamenlijk) in principe méér uren
kinderopvang afnemen. Daarvoor krijgt u echter geen tegemoetkoming via deze gemeentelijke
subsidieregelingen. U betaalt deze uren dan volledig zelf.
De ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
Om vast te kunnen stellen dat u voor gemeentelijke subsidiëring in aanmerking komt moet u bij de
kinderdagopvangorganisatie, waarmee u een overeenkomst sluit, een schriftelijke ouderverklaring
overleggen, waarmee u naar waarheid aangeeft niet in aanmerking te kunnen komen voor de
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
De ouderverklaring beperkt recht op kinderopvangtoeslag
Er kan een situatie bestaan waardoor u (en uw evt. toeslagpartner) wel recht op kinderopvangtoeslag
heeft (hebben), maar dit voor slechts een zeer beperkt aantal uren geldt (de minst werkende ouder
werkt bijvoorbeeld via een oproepcontract op jaarbasis gemiddeld slechts 2 uur per week). U zou dan
voor het volgen van een peuteropvangprogramma de resterende uren volledig zelf moeten betalen.
Om een peuterprogramma van 6 uur voor iedereen financieel bereikbaar te houden, kunt u via deze
verklaring een gemeentelijke tegemoetkoming vragen voor het verschil in uren (tot maximaal 6 uur)
die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. Van u wordt in dit kader dus wel verwacht
dat u de kinderopvangtoeslag die u wel ontvangt inzet voor uw bekostiging van deze peuteropvang.

De inkomensverklaring
Om de hoogte van uw eigen bijdrage vast te kunnen stellen moet u hierbij inzicht geven in het
verzamelinkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. Het verzamelinkomen is het inkomen uit
werk en woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare inkomen uit
sparen en beleggen (box 3), verminderd met de persoonsgebonden aftrekposten volgens uw aangifte
inkomstenbelasting. De meest gangbare manier hiervoor is het aanvragen van een
inkomensverklaring (de vroegere IB60-verklaring). Dit is een officiële verklaring van de Belastingdienst
met de inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar (meestal het jaar voorafgaand aan het
lopende jaar) volgens de basisregistratie inkomen (BRI). Dit heet het geregistreerd inkomen.
Hoe vraagt u de inkomensverklaring aan?
U kunt een inkomensverklaring downloaden/afdrukken via Mijn belastingdienst. Log daarvoor met uw
DigiD in op Mijn Belastingdienst, ga naar het tabblad ‘Inkomstenbelasting’, kies een belastingjaar (tot
juni 2018 is dit 2016, daarna 2017), onderaan de pagina staat uw geregistreerd inkomen onder ‘Mijn
inkomen’. U kunt de inkomensverklaring ook telefonisch bij de Belastingdienst aanvragen via het gratis
telefoonnummer 0800-0543. Zorg er wel voor dat u bij het telefonisch aanvragen uw
Burgerservicenummer(s) (BSN) bij de hand heeft. In geval van een ouder met een toeslagpartner
vraagt u allebei, ieder met zijn eigen BSN, de inkomensverklaring aan en deze stuurt u mee met de
ouderverklaring.
Wat als u geen belastingaangifte doet/heeft gedaan?
Als u geen belastingaangifte heeft gedaan registreert de Belastingdienst in de basisregistratie
inkomen (BRI) uw belastbaar jaarloon. Dit jaarloon baseert de Belastingdienst op uw uitkering,
pensioen of loon uit loondienst. U kunt op dezelfde manier als hierboven omschreven een verklaring
van dit belastbaar jaarloon bij de Belastingdienst opvragen.
U kunt om andere redenen geen inkomensverklaring ontvangen?
Als u om bepaalde redenen geen inkomensverklaring kunt overleggen, dient u dit onderbouwd aan te
geven. U kunt dan een kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting indienen.
Als ook dit aantoonbaar een probleem oplevert, moet u dit specifiek aangeven en andere
bewijsstukken overleggen, waaruit de kinderopvangorganisatie uw verzamelinkomen op kan maken.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld een recente loonstrook, jaaropgave of uitkeringsspecificatie.
U bent zelfstandig ondernemer?
Soms kunt u geen inkomensverklaring krijgen of geeft deze een onvolledig beeld van uw
verzamelinkomen, bijvoorbeeld omdat u net gestart bent als zelfstandig ondernemer. U kunt dan uw
meest recente aanslag inkomstenbelasting indienen. Let er hierbij wel op dat ook zelfstandig
ondernemers in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag.
Ook de ouder, die zonder enige vergoeding (of minder dan € 5.000,00) minimaal 525 uur per jaar
arbeid verricht in de onderneming van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet
Inkomstenbelasting 2001 (meewerkaftrek). In dat geval voldoen beide ouders aan de criteria voor de
Wet Kinderopvang en hebben ze dus recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dan kan
er dus geen aanspraak gemaakt worden op gemeentelijk gesubsidieerde peuteropvang en heeft het
invullen van deze ouderverklaring geen zin.
Vragen?
Heeft u nog vragen over kinderopvangtoeslag of deze ouderverklaring, dan kunt u contact opnemen
met de kinderdagopvangorganisatie waarmee u een overeenkomst wilt gaan afsluiten.
Aan deze toelichting kunnen geen directe rechten ontleend worden. Het betreft, met een algemene uiteenzetting van de
bestaande regelgeving, slechts een hulpmiddel bij het bepalen of u al dan niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kunt
komen of een beroep kunt doen op de gemeentelijke subsidieregelingen. Bepalend hiervoor zijn altijd de laatste richtlijnen en
bepalingen zoals wettelijk vastgelegd en/of gepubliceerd door de Belastingdienst.

