Aanvraag gemeentelijke tegemoetkoming kosten peuteropvang
Bijlage 1
Bij dit aanvraagformulier wordt als bijlage gevoegd, de overeenkomst voor opvang;
deze maakt deel uit van dit aanvraagformulier.

1

Gegevens kind
Naam kind			
Burgerservicenummer

Geslacht

M

V

Geboortedatum		
Debiteurennummer houder (optioneel)

2

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
A Heeft u voor uw kind een geldige Ooievaarspas?*

Lever een inkomensverklaring
in van de belastingdienst
van BEIDE ouders over het laatst
beschikbare jaar.

Ja

Nee

Laat de geldige Ooievaarspas bij inschrijving aan de opvang zien.
B Heeft uw kind een CJG-indicatie?
Ja

Nee

C Ontvangt u voor uw kind kinderopvangtoeslag (KOT)?
Ja

Nee

* Let op: Ouders met een geldige Ooievaarspas hoeven geen inkomensverklaring aan te leveren.

3

Ondertekening
Met dit formulier kan de gemeente vaststellen of u recht heeft op de ‘gemeentelijke
tegemoetkoming kosten peuteropvang’.
Hiermee verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
U verzoekt met dit aanvraagformulier in aanmerking te komen voor de gemeentelijke
tegemoetkoming toeslag voor de peuteropvang van uw kind.
U stemt ermee in dat de gegevens uit deze aanvraag aan de gemeente Den Haag worden verstrekt.
De gemeente kan de gegevens op juistheid controleren.
Hoeveel uren wilt u per kalenderjaar tegemoetkoming voor de kosten van peuteropvang aanvragen?

Let op: de gemeentelijke
peutertoeslag is maximaal
240 basisuren, de uurprijs is
gelijk aan het tarief dagopvang
van het Rijk.

Basisuren: 240 per jaar

+

CJG-geïndiceerde uren:

per jaar (max 240 uren per jaar)

Naam ouder 1 / verzorger 1
Plaats					

Datum
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Naam ouder 2 / verzorger 2
Plaats					

Datum
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Toelichting wijze berekening Ouderbijdrage
De ouderbijdrage als bedoeld in het tweede lid wordt berekend als volgt: de ouderbijdrage is gelijk aan de
inkomensafhankelijke ouderbijdrage zoals die door de belastingdienst gebruikt wordt voor het berekenen van de
toeslagen.
De ouderbijdrage wordt bepaald door het verschil tussen de maximum uur prijs als bedoeld in artikel 4 Besluit
kinderopvangtoeslag en de kinderopvangtoeslag als bedoeld in artikel 8 Besluit kinderopvangtoeslag.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de tabel, het inkomen wordt echter alleen bepaald in het
jaar waarin de overeenkomst met de ouder wordt afgesloten. Slechts bij wijziging van de overeenkomst vindt
opnieuw een toets op inkomen plaats.
Toelichting wijze bepalen huishoudinkomen
Het huishoudinkomen wordt bepaald door het overnemen van de bedragen uit de inkomensverklaringen van alle
op het adres van de peuter woonachtige ouders en/of verzorgers.
De inkomensverklaring van de belastingdienst betreft het inkomen over het laatste kalenderjaar voorafgaand aan
het schooljaar waarin de plaatsing plaatsvindt. Als door de ouder(s) wordt aangegeven dat de situatie zodanig is
veranderd en er recht is op een lagere ouderbijdrage, kan het inkomen worden bepaald op basis van de meest
recente loongegevens, door middel van een loonstrook of uitkeringsbeschikking. Op het verzamelformulier wordt
dit dan aangegeven. Als het inkomen niet op basis van een overzicht van de belastingdienst, uitkeringsinstantie of
een werkgever kan worden vastgesteld, wordt een voorstel aan de gemeente voorgelegd.
Het inkomen wordt in principe bij de intake voor de hele duur van de peuteropvang bepaald. Wanneer een verlaging
van het inkomen zodanig is dat Ouders in een lagere inkomenscategorie van de Adviestabel Ouderbijdrage valt, kan
een aanvraag tot herziening van de Ouderbijdrage worden gedaan.
Wel of niet KOT aanvragen door Ooievaarspashouders
De gemeente betaalt, naast de ouderbijdrage, de maximale toeslag voor een aantal doelgroepen ouders die geen
KOT hoeven aan te vragen terwijl zij er wel recht op hebben. Het is van belang deze uitgaven beperkt te houden.
Daarnaast is het zaak om aan te sluiten bij de uitvoering van het Haags armoedebeleid vanuit de gemeentelijke
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De werkwijze voor toepassing van de Haagse Ooievaarspas bij contracten van maximaal 240 uur op jaarbasis (of
naar rato als ouders korter dan één jaar gebruik maken van een voorschoolse voorziening) is als volgt:
Advies aan ouders géén kinderopvangtoeslag aan te vragen bij gebruik van de Ooievaarspas:
- Als beide ouders werken met een totaal inkomen lager dan 130% bijstandsnorm gezin.
- Als een alleenstaande ouder werkt met een inkomen lager dan 130% bijstandsnorm alleenstaande ouder.
- Als een alleenstaande ouder of als beide ouders een totaal inkomen ontvangen vanuit een uitkering ww, wao,
wajong, wia, waz of zw tot 130% én een re-integratietraject volgen in het kader van de betreffende wet. Het
aantal opvanguren is doorgaans meer dan de gestelde norm van 6 uur á 40 weken of 5 uur bij meer dan 40
weken (oftewel 240 uur). Als ouders méér opvanguren willen is het eventueel van belang een 2e opvangcontract
af te sluiten als dit financieel voor de ouder(s) gunstiger uitvalt.
- Als een alleenstaande ouder of als beide ouders inburgeringsplichtig zijn en een cursus of opleiding volgen
volgens de Wet Inburgering.
Wél noodzakelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen voor toepassing Ooievaarspas:
- Als een alleenstaande ouder of als beide ouders een bijstandsuitkering ontvangen met een totaal van 130% én
daarbij een re-integratietraject volgen via de Dienst SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van de gemeente
Den Haag. Deze ouders vragen in afstemming met de dienst SZW de toeslag aan. Dit is bestaand beleid vanuit de
dienst SZW. Ouders vullen via de dienst SZW tevens een formulier in voor de tegemoetkoming ouderbijdrage. (Als
het re-integratietraject eindigt voordat het kind 4 jaar is, kan of moet de situatie opnieuw bekeken worden.)
- Als een alleenstaande ouder of beide ouders een uitkering ioaw, ioaz en anw ontvangen én gebruikmaken van
een voorziening voor arbeidsinschakeling in het kader van de betreffende wet en waarbij gebruik van
kinderopvang noodzakelijk is.
- Student(en) die een voltijds opleiding mbo/hbo/wo volgen met een inkomen tot 130%.
- Ouder(s) jonger 18 jaar die naar school gaan en een bijstandsuitkering ontvangen.

1)

240 uur op jaarbasis betekent in de praktijk 6 uur per week á 40 weken of 5 uur per week bij meer weken per jaar.
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