
Informatieformulier 
aanvraag plaatsing peuteropvang 

Delft 

Betreft naam kind: 

Aanvinken wat van toepassing is: 
1. Ja, ik heb recht op kinderopvangtoeslag, want:
Eén-oudergezin

ik werk (heb inkomsten uit arbeid, eventueel naast een uitkering) 
ik studeer aan een erkende onderwijsinstelling 
ik volg een inburgeringstraject 

of: 
Twee-oudergezin 

wij werken en / of studeren beiden 
één van ons werkt en de ander volgt een inburgeringstraject 
wij volgen beiden een inburgeringstraject 

Nee, ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag
ik heb mijn inkomensverklaring* gedownload en stuur deze mee. Bij twee-
oudergezin stuur ik de inkomensverklaring van beide ouders mee. 
ik stuur geen inkomensverklaring(en) en betaal de volledige kosten van de 
peuteropvang zelf 

2. Verwijzing door Centrum voor Jeugd en Gezin (het consultatiebureau)
ja, mijn kind heeft een doorverwijzing via het consultatiebureau en ik stuur 
deze mee 

nee, mijn kind heeft géén doorverwijzing via het consultatiebureau 

Ondertekening en bijlagen
Hiermee verklaar ik dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats: Handtekening: 

Datum: 

Naam: 

* Inkomensverklaring opvragen
Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag stellen wij uw eigen bijdrage vast
op basis van uw gezinsinkomen. Hiervoor hebben wij van u (en uw partner, indien van
toepassing) een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig. U kunt de
inkomensverklaring als volgt downloaden in "Mijn Belastingdienst":
1 Log in op Mijn Belastingdienst. Hiervoor heeft u uw inloggegevens voor DigiD nodig.
2 Ga naar het tabblad 'Inkomstenbelasting'.
3 Kies in het menu aan de linkerkant het jaar waarover u de inkomensverklaring wilt

hebben (kies altijd het meest recente jaar dat beschikbaar is) 
4 Klik onder 'Mijn inkomen' op 'Inkomen [jaar]'.  
5 Klik onder 'Ik wil:' op 'Een inkomensverklaring afdrukken'. 
6 De inkomensverklaring opent in een pdf die u kunt downloaden of afdrukken. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/inloggen-mijn-belastingdienst
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