
 

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  

Voornaam en achternaam :……………………………………………………………………….……………………. 

Geboortedatum : ………………………………………………………………………………………………………… 

  

Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag, zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterwerk. Dit verklaar ik op de volgende wijze (kruis het vakje aan dat 

voor u van toepassing is): 

Bij twee ouders/verzorgers of toeslagpartners:  

 ik werk niet en heb geen recht op kinderopvangtoeslag1 en verzoeken daarom in aanmerking te komen voor 

   gesubsidieerde peuteropvang  

Bij één ouder/verzorger:  

 ik werk niet en heb geen recht op kinderopvangtoeslag1 en verzoek daarom in aanmerking te  komen voor 

   gesubsidieerde peuteropvang  

 

Als bewijsstuk voor de berekening van de ouderbijdrage voeg ik bij dit formulier:  

Een Inkomensverklaring (voorheen IB60) van mijzelf én van mijn toeslagpartner (indien van toepassing).  

Deze verklaring vraagt u gratis aan Mijnbelastingdienst of de Belastingtelefoon: 0800-0543.  

 

De nog te versturen inkomensverklaring klopt niet meer, omdat:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ik kan geen inkomensverklaring ontvangen, omdat: (vul reden in)  

……………………………………………………………………………………………………………… ……………….. 

 

Ik verklaar hierbij:  

• Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. 

• Ik verklaar ermee bekend te zijn, dat mijn gegevens aan de betrokken gemeente worden  verstrekt en 

door de gemeente op juistheid kunnen worden gecontroleerd bij andere personen en instanties.  

• Ik weet dat wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten 

worden doorgegeven aan de instelling waar de peuteropvang gevolgd wordt, onder overlegging van 

bewijsstukken.  

 

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.  

 

Handtekening:     Plaats en datum :  

……………...........................................  ……………..........................................  

 

                                                           
1 U hebt wél recht op kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:   
• twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen; 

• een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt; 

• een gemeentelijke doelgroep waar een of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld: 

inburgeringcursus of sociaal/medische indicatie. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl. 

Het te ontvangen toeslagbedrag zorgt voor een vermindering van de maandelijkse kosten voor de peuteropvang. De hoogte van 

het toeslagbedrag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. 

 

Verklaring geen recht op  

kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal 

 

http://www.toeslagen.nl/


Toelichting bij de “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag”  
 

Wanneer heeft u recht op een gesubsidieerd peuterwerk?  

Indien u als ouder(s) geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.6 van de Wet 

kinderopvang, kunt u bij deelname aan het peuterwerk in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief. U 

dient aan Bambino Christelijke Kindercentra te verklaren dat u géén recht heeft op de kinderopvangtoeslag. U 

betaalt dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage aan Bambino, de gemeente waar uw kind naar het 

peuterwerk gaat subsidieert aan Bambino de rest van het uurtarief. Dit is alleen het geval als uw kind twee 

dagdelen het peuterwerk bezoekt. U dient de gevraagde stukken in te leveren vóórdat uw kind met het 

peuterwerk start.  

 

Wat is de kinderopvangtoeslag?  

De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst indien u 

en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of één van beide een opleiding volgt. Of de kansen op werk 

vergroot worden door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of gemeente.  

 

Hoe kom ik in aanmerking voor het gesubsidieerde tarief?  

U dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u niet 

allebei werkt. U kunt dit op een aantal manieren aantonen. Het meest eenvoudige is om een inkomensverklaring 

(IB-60) aan te vragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u een belastingaangifte ingediend heeft.  

 

Wat is een inkomensverklaring?  

Een inkomensverklaring is in feite bedoeld om andere (overheids)instanties, die geen inzage hebben in de 

inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij aan een woningstichting die graag wil weten hoeveel 

inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in aanmerking komt. 

Indien een belastingplichtige een beroep doet op een dergelijke inkomensafhankelijke regeling van een 

(overheids)instantie dan wenst zij een overzicht waarop de inkomensgegevens van de belastingplichtige staat.  

 

Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?  

U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in Mijn Belastingdienst of  telefonisch aanvragen bij de 

Belastingdienst via de Belasting Telefoon 0800 – 0543. U dient het Burgerservicenummer(BSN) bij de hand te 

hebben. Binnen enkele werkdagen beschikt u over het formulier.   

 

U kunt geen IB formulier ontvangen?  

Als u geen belastingaangifte heeft gedaan, dan kunt u of op een andere wijze aantonen dat u geen recht heeft op 

de kinderopvangtoeslag of verklaren dat er sprake is van één inkomen en er geen bijdrage is van UWV of 

gemeente volgens artikel 1.6 van de Wet kinderopvang genoemde redenen. Dat kan via het formulier ‘verklaring 

geen recht op kinderopvangtoeslag’.  

 

Vragen?  

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met afdeling Planning & Plaatsing 085 0406 580 of 

klantcontact@bambino-kinderopvang.nl  

 

Indien u de inkomensverklaring heeft ontvangen of op een andere wijze kunt verklaren dat u niet in 

aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag, dan kunt u dit via bijgevoegd formulier ‘Verklaring geen 

recht op kinderopvangtoeslag’ verklaren. U maakt dan aanspraak op een gesubsidieerd tarief voor 

deelname aan het peuterwerk voor maximaal twee dagdelen per week. De verklaring en het formulier 

dient u in te leveren bij Bambino. Dit kan via een scan of goede foto per e-mail naar 

klantcontact@bambino-kinderopvang.nl  

LET OP: klanten die in aanmerking komen voor gemeentesubsidie hebben hier eenmalig recht op (maximaal 2 

dagdelen per week). Wij controleren hierop. Wanneer hier niet op de juiste manier mee om wordt gegaan,  zullen 

de teveel genoten subsidie gelden in rekening worden gebracht. 
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