INKOMENSAFHANKELIJKE OUDERBIJDRAGE PEUTERPROGRAMMA
U heeft uw kind ingeschreven voor het gemeentelijke peuterprogramma in de gemeente
Veldhoven. Om hiervoor in aanmerking te komen, vragen we u om onderstaand formulier volledig in
te vullen en samen met de gevraagde bewijsstukken aan ons te retourneren.

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, vergezeld van de benodigde
bewijsstukken, kunnen we in behandeling nemen.

GEGEVENS KIND EN OUDERS/VERZORGERS
Locatie peuterprogramma:





Peuterprogramma mfa Noord Veldhoven

Smelen 38c, 5508 SM Veldhoven

Peuterprogramma mfa Midden Veldhoven

Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven

Peuterprogramma Oerle

Oude Kerkstraat 27, 5507 LA Veldhoven

Naam kind:

____________________________________________________

Burgerservicenummer (BSN) kind: ____________________________________________________
Geboortedatum kind:

____________________________________________________

Naam ouder/verzorger:

____________________________________________________

Adres:

____________________________________________________

Postcode en woonplaats:

____________________________________________________
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VERKLARING ‘GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG’
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag
zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet kinderopvang.

En verklaar hierbij dat:
(maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen)

 in geval van twee ouders (of ouder en toeslagpartner): er sprake is van één inkomen (uit
arbeid) en er geen bijdrage is van UWV of gemeente volgens de Wet kinderopvang*

 in geval van een alleenstaande ouder: er geen sprake is van inkomen (uit arbeid) en geen
bijdrage van UWV of gemeente volgens de Wet kinderopvang*

 op een andere wijze aan te tonen is dat ik geen recht heb op kinderopvangtoeslag zoals
bedoeld in de Wet kinderopvang (bewijsstukken toevoegen).
Op de website https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ikkinderopvangtoeslag-krijgen kunt u door middel van de gevraagde gegevens bepalen of u in
aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Stuur hiervan een print of schermafdruk als
bewijsstuk mee.
* u heeft bijstand en werk, een uitkering als kunstenaar of volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling
(WWIK), u bent jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, u volgt een re-integratietraject en hebt geen uitkering
of werkgever, u volgt een inburgeringtraject op grond van de Wet inburgering, u volgt een re-integratietraject via
UWV of gemeente, of u bent student.

INKOMENSAFHANKELIJKE OUDERBIJDRAGE PEUTERPROGRAMMA
(zie Toelichting inkomensafhankelijke ouderbijdrage peuterprogramma op de laatste pagina van dit document)

Uw actuele bruto gezamenlijk toetsingsinkomen valt in de volgende categorie (aankruisen wat voor
u van toepassing is). Hiervoor kunt u de rekenhulp toetsingsinkomen gebruiken. U vindt deze op
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen. Stuur hiervan een print of
schermafdruk als bewijsstuk mee.
Vink
aan

O
O
O
O
O
O
O

Gezamenlijk
toetsingsinkomen 2021
lager dan
€ 20.303
€ 31.215
€ 42.954
€ 58.424
€ 83.980
€ 116.372

€ 20.302
€ 31.214
€ 42.953
€ 58.423
€ 83.979
€ 116.371
en hoger

Ouderbijdrage
peuteropvang 2021
per uur
1e kind
2e kind
€ 0,34
€ 0,34
€ 0,42
€ 0,36
€ 0,90
€ 0,45
€ 1,41
€ 0,46
€ 2,45
€ 0,68
€ 4,16
€ 1,07
€ 5,60
€ 1,99

Ouderbijdrage
peuterprogramma 2021
per maand*
1e kind
2e kind
€ 9,07
€ 9,07
€ 11,20
€ 9,60
€ 24,00
€ 12,00
€ 37,60
€ 12,27
€ 65,33
€ 18,13
€ 110,93
€ 28,53
€ 149,33
€ 53,07

*gebaseerd op 8 uur per week, 40 weken per jaar, verdeeld over 12 gelijke maandbedragen

Pagina 2 van 4

BIJGEVOEGDE BEWIJSSTUKKEN
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gebaseerd is op actuele gegevens zodat de
gemeente Veldhoven kan vaststellen of ondergetekende recht heeft op een gesubsidieerd tarief
voor het peuterprogramma.
Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar hiermee bekend te zijn dat
mijn gegevens op juistheid worden gecontroleerd bij andere personen en instanties.
Ik weet dat wijzigingen, die het recht op een gesubsidieerd tarief kunnen beïnvloeden, onmiddellijk
moeten worden doorgegeven aan de instelling waar het peuterprogramma gevolgd wordt, onder
overlegging van bewijsstukken.

Deze verklaring wordt ondersteund door drie bewijsstukken, zoals hieronder vermeld,
die toegevoegd zijn aan dit formulier:
1) Inkomensverklaring over het afgelopen kalenderjaar van u en uw eventuele partner.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoekom-ik-aan-een-inkomensverklaring

2) Een print of schermafdruk van de verklaring dat u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft
https://www.belastingdienst.nl/toeslagen

3) Een print of schermafdruk van uw actuele toetsingsinkomen
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Plaats en datum:

____________________________________________

Handtekening:

____________________________________________

Deze formulieren kunt u opsturen of gescand mailen naar
Nummereen Kinderopvang, t.a.v. Afdeling Klantadvies & Planning
Dalemsedijk 5, 5521 RM Eersel
info@nummereen.com
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TOELICHTING INKOMENSAFHANKELIJKE OUDERBIJDRAGE PEUTERPROGRAMMA
Door de Gemeente Veldhoven wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage berekend indien u
niet in aanmerking komt voor de Wet kinderopvang. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en
gebaseerd op de VNG-adviestabel (zie www.vng.nl). Om de hoogte van de maandelijkse
ouderbijdrage vast te stellen vragen wij u het formulier ‘inkomensafhankelijke ouderbijdrage
peuterprogramma’ inclusief de bewijsstukken terug te sturen.
Het is niet verplicht uw inkomensgegevens aan ons te overleggen. U betaalt in dat geval
automatisch het hoogste tarief. De ouderbijdrage wordt vastgesteld voor de gehele periode dat uw
kind gebruikmaakt van het peuterprogramma. Bij belangrijke wijzigingen in uw inkomenssituatie
(bijvoorbeeld vermindering van inkomsten) moet u het formulier opnieuw insturen. Bij te laat
insturen wordt de reeds in rekening gebrachte ouderbijdrage niet gerestitueerd.
Voor de bepaling van het bruto gezinsinkomen moet u gegevens te overleggen van u en uw
eventuele partner. Uw partner is: degene met wie u gehuwd bent en van wie u niet duurzaam
gescheiden leeft; of degene met wie u ongehuwd duurzaam een gezamenlijke huishouding voert.
Ouders, grootouders, broers, zussen en kinderen worden niet als partner beschouwd. Volgens de
Wet werk en bijstand wordt als alleenstaande ouders beschouwd: “de ongehuwde die de volledige
zorg heeft voor een of meer tot zijn last komende kinderen”. Als alleenstaande moet u hiervoor
bewijsstukken overleggen zoals bijvoorbeeld uitkeringsspecificaties of een kopie van het
echtscheidingsconvenant dat door de rechtbank beschikt is.
Uw inkomensgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze zijn vanzelfsprekend niet
inzichtelijk en/of toegankelijk voor derden.
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