Formulier 1: Aanvraagformulier toeslag peuteropvang
Hoort bij Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk.
Te vinden op www.moerdijk.nl

Voor het invullen van dit formulier heeft u nodig:
 burgerservicenummer
 uw laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
 als u geen aangifte heeft gedaan: jaaropgaaf of loonstrook (bij meerdere werkgevers:
jaaropgaven en loonstroken) van u of uw toeslagpartner (echtgenoot / geregistreerde
partner / huisgenoot met wie u samen een kind heeft)
 rekening of offerte van uw kinderopvanginstelling

Ter informatie:
 De berekening van de toeslag peuteropvang vindt plaats volgens de bepalingen in de
Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang gemeente Moerdijk. Deze regeling vindt u
op www.moerdijk.nl.
 De toeslag wordt op basis van minimaal 5 tot maximaal 7 uren peuteropvang per week
verleend. U kunt meer uren peuteropvang afnemen, u krijgt daarvoor geen toeslag.
 Het maximale uurtarief zoals bepaalt door de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) wordt
aangehouden, dat is in 2016 € 6,89 per uur. Betaalt u meer dan het maximale uurtarief?
Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumtarief geen toeslag. Is de peuteropvang
goedkoper, dan krijgt u over het lagere uurtarief de toeslag.
 De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van de toeslagentabel van de
Belastingdienst (www.toeslagen.nl).
 U vraagt binnen 8 weken na de start van de peuteropvang de toeslag voor peuteropvang
aan;
 Uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u bericht over
de hoogte van uw toeslag.

Komt u in aanmerking voor een toeslag voor kinderopvang via de Belastingdienst?
 Ja: formulier niet invullen, toeslag aanvragen via www.toeslagen.nl
 Nee: u kunt een gemeentelijke toeslag aanvragen via dit formulier.
Waarschuwing: wanneer achteraf blijkt dat u toch in aanmerking komt voor een toeslag via de
Belastingdienst, zult u de peuteropvangtoeslag die u van de gemeente heeft ontvangen terug moeten
betalen.
Maakt uw kind al gebruik van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE-aanbod)?
 Ja: u komt niet in aanmerking voor het aanvragen van peuteropvangtoeslag van de gemeente
Moerdijk.
 Nee: u kunt een gemeentelijke toeslag aanvragen via dit formulier.
(Niet invullen door aanvrager)

Datum ontvangst formulier
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Toeslagpartner?
Hebt u een echtgenoot of een geregistreerde partner? Dan is die persoon uw toeslagpartner. Staat u niet op hetzelfde adres
ingeschreven? Dan telt uw toeslagpartner niet mee voor de peuteropvangtoeslag.
Hebt u geen echtgenoot of geregistreerd partner? Dan kan iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven, uw
toeslagpartner zijn.
U moet aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
2. U hebt samen een kind.
3. U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
4. U bent partner voor een pensioenregeling.
5. U hebt samen een koopwoning.
6. U of 1 van uw huisgenoten heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.
7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.

Inkomen
Aanvrager
Burgerservicenummer / sofinummer
Geboortedatum
Werkt u?

ja/nee (omcirkel het antwoord dat op u van toepassing is)

Heeft u inkomen

ja/nee (omcirkel het antwoord dat op u van toepassing is)

Indien ja, waaruit bestaat dit inkomen
Geschat bruto jaarinkomen

Onderstaande vragen gelden voor de toeslagpartner
Naam toeslagpartner
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Werkt u?

ja/nee (omcirkel het antwoord dat op u van toepassing is)

Heeft u inkomen

ja/nee (omcirkel het antwoord dat op u van toepassing is)

Indien ja, waaruit bestaat dit inkomen
Geschat bruto jaarinkomen

Peuteropvang
Naam kind 1
BSN
Naam peuteropvang
Aantal uur per week
Gaat uw kind in de schoolvakantie

o

wel

o

niet naar de peuteropvang?

Uurtarief
Ingangsdatum
Einddatum: (dag waarop kind 4 jaar wordt)
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Naam kind 2
BSN
Naam peuteropvang
Aantal uur per week
Gaat uw kind in de schoolvakantie

o

wel

o

niet naar de peuteropvang?

Uurtarief
Ingangsdatum
Einddatum: (dag waarop kind 4 jaar wordt)

Gegevens voor de betaling
Iban - rekeningnummer

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier verklaart u het volgende:
U komt niet in aanmerking voor een toeslag van de Belastingdienst voor peuter- of kinderopvang.
U bent bereid om een inkomensverklaring aan de gemeente te verstrekken als daar om wordt
gevraagd.
U hebt dit formulier naar waarheid ingevuld.
Datum
Plaats
Telefoonnummer overdag
Handtekening aanvrager

U kunt het formulier thuis invullen en verzenden naar Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen,
of u vult het formulier in samen met een medewerker van de balie van het gemeentehuis. U krijgt dan hulp bij het invullen.
Belangrijk is dat u de stukken meeneemt die op de voorkant van formulier 1 staan vermeld.
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