Wijzigingsformulier peutertoeslag

Toelichting
Voor elk kind dient u een apart wijzigingsformulier in te vullen.

(* verplicht)

Uw gegevens
Aanvrager

Toeslagpartner

Was:

Was:

Wordt:
Was:

Wordt:
Was:

Wordt:
Was:

Wordt:
Was:

Wordt:

Wordt:

Oud adres:

Oud adres:

Nieuw adres:

Nieuw adres:

Oud:

Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:
Oud:

Nieuw:

Nieuw:

Voorletter(s)*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*

BSN van nieuwe
aanvrager/toeslagpartner
Straatnaam*
Geboortedatum van
nieuwe aanvrager/
toeslagpartner
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
E-mailadres

Mgr. Bekkersplein 2 ▪ Postbus 44 ▪ 5076 ZG Haaren ▪ Tel. 0411 – 627282 ▪ Fax: 0411 – 627298 ▪
Bankrekening NL66 BNGH 02 85 00 32 08 ▪ BTWnr. NL8042.59.458.B02 ▪ www.haaren.nl ▪ email: gemeente@haaren.nl

1

Wijzigingsformulier 2019 - v.03

Wijziging peutertoeslag kind
Voor- en achternaam kind*
Geslacht (omcirkelen)

Mannelijk

Vrouwelijk

Burgerservicenummer*
Geboortedatum*
Oud adres:

Straatnaam*

Nieuw adres:
Oud:

Huisnummer*

Nieuw:
Oud:

Postcode*

Nieuw:
Oud:

Woonplaats*

Nieuw:
Naam locatie peuteropvang*

Oud:

Kopie nieuw contract
meesturen! (alleen als er iets

Nieuw:

veranderd is aan het contract)
Aantal uren per week*
Uurtarief*

Oud:
Nieuw:
Oud:
Nieuw:

Start datum peuteropvang*
Bijzonderheden

Uitbetaling van de vergoeding
Hier geeft u aan op welke bankrekening de vergoeding moet worden overgemaakt.
IBAN-nummer*

Oud IBAN-nr.:
Nieuw IBAN-nr.:

Ten name van*

Oud:
Nieuw:
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Gegevens ouder (aanvrager)
Ouder (aanvrager):
Van wie krijgt u uw inkomsten?*

Oude gegevens*:
O Uitkeringsinstantie
O Werkgever
O Zelfstandig ondernemer
Nieuwe gegevens*:
O Uitkeringsinstantie
O Werkgever
O Zelfstandig ondernemer
Stuur kopie mee van laatste twee maanden inkomsten
(alleen als u een nieuwe werkgever heeft gekregen)
Graag aangeven welke wijzigingen zich hebben
voorgedaan:

Volgt u een opleiding,
inburgeringscursus of een traject
naar werk?*

O Opleiding
O Inburgeringscursus
O Traject naar werk

Graag de organisatie noemen
waar u de opleiding,
inburgeringscursus of traject naar
werk volgt.

............................................................................................
............................................................................................

(* aankruisen wat van toepassing is)

Gegevens ouder (toeslagpartner)
Toeslagpartner:
Van wie krijgt u uw inkomsten?*

Oude gegevens*:
O Uitkeringsinstantie
O Werkgever
O Zelfstandig ondernemer
Nieuwe gegevens*:
O Uitkeringsinstantie
O Werkgever
O Zelfstandig ondernemer
Stuur kopie mee van laatste twee maanden inkomsten
(alleen als u een nieuwe werkgever heeft gekregen)
Graag aangeven welke wijzigingen zich hebben
voorgedaan:

Volgt u een opleiding,
inburgeringscursus of een traject
naar werk?*

O Opleiding
O Inburgeringscursus
O Traject naar werk

Graag de organisatie noemen
waar u de opleiding,
inburgeringscursus of traject naar
werk volgt.

............................................................................................
............................................................................................
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Overige gegevens
Oud:
O Nee
O Ja, voor het kind waarvoor wij de peutertoeslag
aanvragen
O Ja, maar niet voor het kind waarvoor wij de
peutertoeslag aanvragen

Komen u en uw partner in
aanmerking voor kinderopvang
toeslag van de Belastingdienst?*

Nieuw:
O Nee
O Ja, voor het kind waarvoor wij de peutertoeslag
aanvragen
O Ja, maar niet voor het kind waarvoor wij de
peutertoeslag aanvragen
Oud:
O Nee
O Ja

Heeft het kind waarvoor u dit
formulier invult een indicatie van
het Basisteam Jeugd en Gezin?*
Kopie indicatiestelling meesturen!

Nieuw:
O Nee
O Ja

(* aankruisen wat van toepassing is)

Overige mededelingen
Heeft u, of uw partner, nog
informatie voor de gemeente, die
van belang is voor het recht op
peutertoeslag?

O
O

Verwacht u op korte termijn
wijziging in uw leefsituatie, die het
recht op peutertoeslag kan
beïnvloeden?*

O
O

Nee
Ja, namelijk: .............................................................

.........................................................................................
Nee
Ja, namelijk: .............................................................

..........................................................................................

Bijlagen
Bij deze aanvraag moet u een kopie voegen van alle documenten waarop de wijzigingen
betrekking hebben
Bijvoorbeeld: als u kind een indicatiestelling van het BJG heeft gekregen (die hij/zij eerder niet had),
dan moet u deze meesturen. Als u een nieuw rekeningnummer heeft, dan moet u een kopie van uw
nieuwe bankpas meesturen, etc.
Het volledig ingevulde formulier kunt u sturen naar het adres vermeld onder: ‘verzending formulier’
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Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

hij/zij geen recht heeft/hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;
de gegevens naar waarheid zijn ingevuld;
hij/zij weet dat het opzettelijk verstrekken van foutieve gegevens strafbaar is en
gevolgen kan hebben voor het recht op peutertoeslag;
hij/zij niets heeft verzwegen;
hij/zij weet/weten dat wijzigingen die het recht op peutertoeslag kunnen beïnvloeden,
onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de gemeente, onder overlegging van
eventuele bewijstukken;
hij/zij weet/weten dat ten onrechte ontvangen peutertoeslag wordt teruggevorderd;
hij/zij toestemming geeft/geven de gegevens behorende bij de aanvraag op te nemen in
een persoons- en dossierregistratie van de gemeente Haaren..

Handtekening aanvrager*

Handtekening toeslagpartner*

Datum ondertekening*

Datum ondertekening*

Verzending formulier
Na het invullen en ondertekenen van het formulier, verzendt u het naar:
Gemeente Haaren
Antwoordnummer 16001
5076 ZS Haaren
Een postzegel is niet nodig.
Voor vragen, kunt u een e-mail sturen naar gemeente@haaren.nl of contact opnemen:
Tel. (0411) 62 72 82
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Toelichting wijzigingsformulier peutertoeslag

Wanneer kunt u dit wijzigingsformulier gebruiken?
U kunt dit formulier gebruiken als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie, die van uw kindje of
toeslagpartner.
Wanneer komt u in aanmerking voor gemeentelijke peutertoeslag?
U kunt in aanmerking komen voor gemeentelijke peutertoeslag als u geen recht heeft op de
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Let op: wijziging van werkgever of het krijgen van een
baan zijn wijzigingen, die uw recht op gemeentelijke peutertoeslag kunnen veranderen. Neem dan
contact met ons op, want mogelijk komt u dan in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst.
Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
In het algemeen: als u en uw toeslagpartner beiden werken, een opleiding volgen of een
inburgeringscursus. U kunt de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst aanvragen via
www.toeslagen.nl.
Toeslagpartner
Hebt u een echtgenoot, een geregistreerde partner of woont uw samen? Dan is die persoon uw
toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner
zijn. Hebt u een toeslagpartner? U krijgt de peutertoeslag dan samen. U bent elkaars toeslagpartner
vanaf het moment dat u trouwt, samen gaat wonen of geregistreerde partner bent. Of vanaf het
moment dat u om een andere reden toeslagpartner wordt. Bijvoorbeeld als u een
samenlevingscontract tekent of samen een huis koopt.
Woont u al op hetzelfde adres en wordt u later in het jaar elkaars toeslagpartner? Dan geldt dat u
elkaars toeslagpartner bent vanaf de dag dat u op hetzelfde adres woont. Woonde u al vóór 1 januari
op hetzelfde adres? Dan bent u toeslagpartner vanaf 1 januari.
U bent elkaars toeslagpartner als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
1.
2.
3.
4.
5.

u bent met elkaar getrouwd;
u woont samen;
u hebt bij de notaris een samenlevingscontract afgesloten;
u hebt samen een kind;
u of uw partner heeft een kind van de ander erkend.

Let op: wijzigingen bij uw toeslagpartner kunnen uw recht op gemeentelijke peutertoeslag
beïnvloeden! Neem contact met ons op als u daarover twijfels heeft.
Peutertoeslag
De gemeente draagt maximaal € 8,02 bij per uur aan peutertoeslag. Dat betekent dat uw eigen
bijdrage afhankelijk is van de kosten van uw peuteropvang organisatie. Zijn uw kosten bijvoorbeeld
€ 8,82 per uur, dan blijft er € 0,80 als eigen bijdrage voor u over. Bedragen uw kosten bijvoorbeeld
€ 7,50 per uur, dan worden de kosten volledig vergoed
Welzijnsfonds
Voor inwoners van de gemeente Haaren met een minimum inkomen is het Welzijnsfonds ingesteld.
Als u aan alle voorwaarden voldoet (kijk op www.Haaren.nl) kunnen u en uw kinderen in aanmerking
komen voor een participatie uitkering. Deze uitkering kunt u gebruiken om deel te nemen aan de
maatschappij. De uitkering voor uw kind (op dit moment € 287,-) kunt u gebruiken voor peuteropvang.
Dat wil zeggen: mocht u nog een eigen bijdrage moeten betalen, dan kunt de participatie uitkering
daarvoor gebruiken. Zo kan u kind zonder kosten naar de peuteropvang.
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