OUDERVERKLARING
Vergoeding voorschool/Peuteropvang Chubby Cheeks Kinderopvang
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Klik of tik om tekst in te voeren.

Gegevens kind
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan de voorschool
Voorletters en achternaam : Klik of tik om tekst in te voeren.
Geboortedatum :
Klik of tik om tekst in te voeren.
Burgerservicenummer (BSN) : Klik of tik om tekst in te voeren.

Vul uw gegevens in
Voorletters en achternaam
Ouder/verzorger 1 :
Ouder/verzorger 2 :
Burgerservicenummer (BSN)
Ouder/verzorger 1 :
Ouder/verzorger 2 :
Adres :
Postcode en woonplaats :

Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.
Klik of tik om tekst in te voeren.

>>> Gezinssituatie: Eenoudergezin (begin bij vraag 1)
1. Werkt u of volgt u een erkende opleiding, een traject naar werk of een
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling?
☐ Ja
>>> ga door naar A
☐ Nee
>>> ga door naar vraag 4

>>> Gezinssituatie: Tweeoudergezin (begin bij vraag 2)
2. Werkt ouder/verzorger 1 of volgt hij/zij een erkende opleiding, een traject naar werk of
een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling?
☐ Ja
>>> ga door naar vraag 3
☐ Nee
>>> ga door naar vraag 4
3. Werkt ouder/verzorger 2 of volgt hij/zij een erkende opleiding, een traject naar werk of
een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling?
☐ Ja
>>> ga door naar A
☐ Nee
>>> ga door naar vraag 4
___________________________________________________________________________________________

4. Woont u in de gemeente Hillegom?
☐ Ja
☐ Nee

>>> ga door naar B
>>> ga door naar C
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A. U komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.
U hebt waarschijnlijk recht op Kinderopvangtoeslag. Controleer via www.toeslagen.nl of dit klopt. U kunt
hier ook de toeslag aanvragen (dit moet uiterlijk 3 maanden na de start van de plaatsing).
☐ Ik/wij verklaar/verklaren recht te hebben op Kinderopvangtoeslag.
U kunt een lager uurtarief krijgen door een tegemoetkoming van de Gemeente Hillegom indien u een laag
(gezamenlijk) inkomen heeft en in de gemeente Hillegom woont. Voor meer informatie , neem contact op
met de Gemeente of u voldoet aan de norm. Wilt u voor een lager tarief in aanmerking komen?
☐ Ja
☐ Nee

>>> ga door naar I
>>> ga door naar II

N.B. Indien u (of ouder/verzorger 2) minder dan 8 uur (bij afname van 2 dagen voorschool) of minder dan
12 uur (bij afname van 3 dagen voorschool) werkt en in de gemeente Hillegom woont, kunt u eventueel een
aanvullende toeslag van de gemeente krijgen. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, moet u door naar
I en aanvullend de aanvraag kinderopvangtoeslag overleggen, waarop is aangegeven hoeveel uur u vergoed
krijgt van de Belastingdienst.

B. U komt in aanmerking voor Gemeentetoeslag.
U hebt waarschijnlijk geen recht op Kinderopvangtoeslag. Controleer via www.toeslagen.nl of dit klopt.
Indien u geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag heeft u wellicht recht op gemeentetoeslag en kan
Chubby Cheeks dit aanvragen.
☐ Ik/wij verklaar/verklaren geen recht te hebben op Kinderopvangtoeslag.

>>> ga door naar I

C. U komt niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag of Gemeentetoeslag.
U hebt waarschijnlijk geen recht op Kinderopvangtoeslag. Controleer via www.toeslagen.nl of dit klopt.
Omdat u niet in Hillegom woont heeft u ook geen recht op Gemeentetoeslag.
☐ Ik/wij verklaar/verklaren geen recht te hebben op Kinderopvangtoeslag.

>>> ga door naar II
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Klik of tik om tekst in te voeren.

I. U dient via een aparte bijlage aanvullende bewijsstukken te overhandigen.
De hoogte van de tegemoetkoming/toeslag van de Gemeente is afhankelijk van uw inkomen.
☐ Ik stuur een kopie van mijn Stadspas met groene stip op als bewijs van laag inkomen
☐ Ik/wij stuur/sturen de meest recente aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst op of een
inkomensverklaring (IB60 formulier) van het meest recent voltooide kalenderjaar (bij een tweeoudergezin
sturen wij dit van beide ouder(s)/verzorger(s) op). Ook stuur/sturen ik/wij een kopie van mijn
identiteitsbewijs/onze identiteitsbewijzen op.1
Kijk op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aaneen-inkomensverklaring hoe u aan een inkomensverklaring kunt komen.
Let op! Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming van de Gemeente is een van bovenstaande opties
altijd verplicht. Is uw situatie substantieel veranderd? Stuur dan aanvullend bewijs mee:
☐ jaaropgaaf loon/uitkering/pensioen
☐ 3 meest recente loonstroken/ uitkeringsoverzichten/ pensioenoverzichten
☐ specifieke info m.b.t. ander inkomen

>>> ga door naar II

II. Tot slot
• Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.
• Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat het onjuist invullen van dit formulier
kan leiden tot terugvordering van de gemeentelijke toeslagen en/of –tegemoetkomingen.
• Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn dat de gegevens aan de Gemeente
Hillegom kunnen worden verstrekt in geval van gemeentelijke toeslagen en/of –tegemoetkomingen en
door de Gemeente op juistheid kunnen worden gecontroleerd bij andere personen en instanties.
• Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren te weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn wijzigingen die het
recht op de gemeentelijke toeslag of de gemeentelijke tegemoetkoming kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk door te geven aan de afdeling Planning & Plaatsing van Chubby Cheeks, onder overlegging
van bewijsstukken.
• Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren bekend te zijn met het privacy statement
• Ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren te weten geen rechten te kunnen ontlenen aan dit formulier.
Handtekening:
Ouder/verzorger 1

Handtekening
Ouder/verzorger 2

Plaats en datum:

(indien tweeoudergezin)

____________________

____________________

____________________

Dit formulier volledig invullen en samen met de gevraagde documenten (in aparte bijlagen) mailen na
voorschoolchubbycheekskinderopvang@outlook.com of opsturen naar:
Chubby Cheeks Kinderopvang
Afdeling Planning & plaatsing
2182ES Hillegom

1 Wij gebruiken de kopieën ter controle van de inkomensgegevens en bewaren ze enkel tot het contract is opgesteld, daarna worden ze
vernietigd. Indien u liever geen kopie identiteitsbewijs opstuurt, kunt u ervoor kiezen langs te komen bij de balie van Chubby Cheeks op
Van den Endelaan 5D te Hillegom met de inkomensgegevens (gespecificeerd bij I) en het identiteitsbewijs/de identiteitsbewijzen.
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Toelichting bij de verklaring
Kinderopvangtoeslag
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst.
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:
• Twee ouders/verzorgers in een gezin die beiden werken, een erkende studie, traject naar werk of
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen of een combinatie daarvan (bijvoorbeeld een
werkende ouder en een ouder die studeert);
• Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, een erkende studie of traject naar werk volgt of een
inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgt.
Let op, de Belastingdienst bepaalt of u recht hebt of Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag vraagt u
aan bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook een proefberekening maken en de aanvraag
toeslagen downloaden met uw DigiD.
Gemeentetoeslag
Het recht op een gemeentelijke tegemoetkoming is afhankelijk van de vraag of een ouder recht heeft op de
kinderopvangtoeslag. De ouder(s)/verzorger(s) dient/dienen te verklaren geen recht op
kinderopvangtoeslag te hebben en een inkomensverklaring te overleggen om in aanmerking te komen voor
Gemeentetoeslag. De gemeente wijst de subsidie aan het kind toe en betaalt deze aan de voorschool zodat
de betreffende ouder een lager tarief in rekening gebracht krijgt voor de voorschool.
Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming
Zelfstandige ondernemers kunnen eveneens in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag volgens de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Ook de ouder die zonder enige vergoeding arbeid
verricht in de onderneming van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 kan
daarvoor in aanmerking komen. Dit artikel gaat over de meewerkaftrek, die geldt als de partner meer dan
525 uur per jaar meewerkt. Als een van de ouders dus een onderneming heeft en de partner aantoonbaar
minimaal 525 uur per jaar meewerkt, voldoen ze beiden aan de criteria voor de Wet Kinderopvang, en
kunnen ze dus recht hebben op een kinderopvangtoeslag.
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