
 

   

Peutergroepen in de gemeente Beuningen 

 

Ouderverklaring ‘geen recht op kinderopvangtoeslag’ bij peuteropvang gemeente 
Beuningen 
 
De kind(eren) zijn ingeschreven voor peuteropvang in de gemeente Beuningen. Ouders in de 
gemeente Beuningen maken gebruik van de kinderopvangtoeslag voor peuteropvang. Je  
kunt gebruik maken van de kinderopvangtoeslag als je een inkomen uit werk hebt. Woon je 
samen of ben je getrouwd, dan heb je een zogenaamde toeslagpartner en moet ook die 
inkomen uit werk hebben om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. 
Heb jij of jouw toeslagpartner geen werk dan kom je niet voor kinderopvangtoeslag in 
aanmerking. In dat geval heb je recht op een bijdrage in de kosten via de gemeente. Deze 
bijdrage vragen wij voor jou aan bij de gemeente. Hiervoor moet je onderstaande verklaring 
invullen en ondertekenen.  
 
Gegevens ouder / verzorger    

Voorletters en achternaam   …………………………………………….. 

Burgerservicenummer (BSN)   …………………………………………….. 

Straatnaam en huisnummer   …………………………………………….. 

Postcode en woonplaats   …………………………………………….. 

 

Gegevens kind      

Voorletters en achternaam   …………………………………………….. 

Geboortedatum     …………………………………………….. 

BSN kind:     …………………………………………….. 

 
Hierbij verklaar ik géén recht te hebben op de kinderopvangtoeslag 
 
Ik verklaar hierbij: 

o In geval van twee ouders of ouder en toeslagpartner: dat er sprake is van één of geen 
inkomen uit werk. 

o In geval van een alleenstaande ouder: dat er geen inkomen uit werk is en geen 
bijdrage van UWV of gemeente.  

 
Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen dat 
ik/wij recht hebben op een compensatie van het uurtarief peutergroepen/Voor- en 
Vroegschoolse Educatie. Ik weet dat onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar 
ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente mogelijk op juistheid worden 
gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen, die het recht op een 
compensatie van het uurtarief kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden 
doorgegeven aan de administratie van KION onder overlegging van bewijsstukken. 
 
Plaats en datum ……………………………………………………. 
 
 
 
Naam   ………………………………………………….  
 
 
 
Handtekening  …………………………………. 


