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Bijlage 2 Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag behorend bij artikel 9 lid 1 van de 
Subsidieregeling voorschoolse educatie Goeree-Overflakkee 
 
VERKLARING GEEN RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG  
Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag 
 
De gegevens in deze aanvraag zijn op naam van de ouder/verzorger die geen inkomen 
heeft.  
 
Voorletters en achternaam: ……………..………………………………………………….. 
BurgerServicenummer (BSN): ……………………………………………………………… 
Straatnaam, huisnummer + toevoeging: ………………………………………………….. 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………….……….. 
 
Gegevens kind U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat 
deelnemen aan peuteropvang  
Voorletters en achternaam: ………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………… 
___________________________________________________________________ 
Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in 
artikel 1.1. van de Wet kinderopvang1.  Dit verklaar ik op de volgende wijze (kruis het 
vakje aan dat voor u van toepassing is):  

o (bij 2 ouders/verzorgers)  1 van beide ouders/verzorgers werkt niet en daarom is 
er geen aanspraak op kinderopvangtoeslag2 en wij verzoeken daarom in 
aanmerking te komen voor gesubsidieerde peuteropvang. 

o (bij één ouder/verzorger)  ik werk niet en heb geen aanspraak op 
kinderopvangtoeslag2 en verzoek daarom in aanmerking te komen voor 
gesubsidieerde peuteropvang. 

Als bewijsstuk voor de berekening van de ouderbijdrage stuur ik mee:  
o Een Inkomensverklaring (voorheen IB60) van mijzelf en van mijn toeslagpartner, 

deze verklaring vraagt u gratis aan via de belastingtelefoon: 0800-0543, 
o De bijgevoegde inkomensverklaring klopt niet meer, omdat:   

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

o Ik kan geen inkomensverklaring ontvangen, omdat: (vul reden in)  
……………………………………………………………………………………………… 
Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is.   
  
Ik verklaar ermee bekend te zijn, dat mijn gegevens aan de gemeente worden verstrekt 
en door de gemeente op juistheid kunnen worden gecontroleerd bij andere personen 
en instanties.   
 
Ondergetekende verklaart, dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de 
gemeente kan vaststellen of hij/ zij recht heeft/hebben op een gesubsidieerd tarief voor 
de peuteropvang.   
 

 
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 U hebt wel recht op toeslag in geval van: bijstand en werk, uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht op 
arbeidsinschakeling (WWIK), u bent jonger dan 18 jaar hebt bijstand en studeert, u volgt een re-integratie-traject en 
hebt geen uitkering of werkgever, u volgt een inburgeringtraject op grond van de Wet inburgering, u volgt een re-
integratie-traject via UWV of gemeente, of u bent student, zie www.toeslagen.nl. 
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Handtekening:       Plaats en datum:   
  


