STROOMSCHEMA VOOR HET BEPALEN VAN DE OUDERBIJDRAGE
Heeft u en of uw partner
een geldige Gerlepas ?

ja

nee
Woont u alleen met uw
Kind (eren) ?

ja

U heeft recht op een SUBSIDIEPLAATS
stuur de getekende subsidieverklaring samen met onderstaande gegevens op voordat het 1e bezoek begint.
U stuurt mee:
1. Kopie Gerlepas;
2. Kopie bijstandstuitkering indien van toepassing;
3. Geen bijstandsuitkering, een inkomensverklaring van u en uw
partner, deze vraagt u aan bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543).

werkt u ?

ja

stuur een getekend exemplaar van dit contract retour;
vraag zelf binnen drie maanden na startdatum uw kinderopvangtoeslag aan
bij de belastingdienst via ww.toeslagen.nl

nee

nee
U heeft recht op een SUBSIDIEPLAATS, stuur de getekende subsidieverklaring samen met onderstaande
gegevens op voordat het 1e bezoek begint:
1. Kopie van uw inkomensverklaring, deze vraag u bij de belastingdienst aan (telefoonnummer 0800-0543) en
2. Kopie van uw uitkering (bijvoorbeeld WW).
Werken u en uw partner? Onder werk
wordt ook begrepen als u meewerkt in
het bedrijf van uw partner.

ja

stuur een getekend exemplaar van dit contract retour;
vraag zelf binnen drie maanden na startdatum uw kinderopvangtoeslag
aan bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl

nee
Heeft een van u geen werk en ontvangt hij/zij geen inkomen?
of heeft u beiden of één van u geen werk maar ontvangt u of u beiden een uitkering ?
(Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, wajonguitkering)

z.o.z.

ja

U heeft recht op een SUBISDIEPLAATS
stuur de getekende subsidieverklaring samen met de onderstaande
gegevens op voordat het 1e bezoek begint:
U stuurt mee:
1. Kopie inkomensverklaring van u en uw partner, deze vraagt u bij
de belastingdienst aan (telefoon 0800-0543);
2. Kopie van uw uitkering indien aanwezig (bijvoorbeeld WW).

VERKLARING SUBSIDIEPLAATS
Als één van de onderstaande vragen kunt aankruisen, heeft u recht op een subsidieplaats en stuurt u dit formulier samen
met de gegevens onderaan dit formulier vermeld, retour.
Als u geen van onderstaande vragen kunt aankruisen heeft u recht op een reguliere plaats en hoeft u dit formulier niet mee
te sturen. U kunt het stroomschema op de achterzijde gebruiken als u twijfelt

Ouder

Partner

Bezit een geldige GerlePas

Heeft geen inkomen en werkt niet (huisvrouw/huisman)

Ontvangt een uitkering in het kader van WWB en werkt
niet

Is arbeidsongeschikt en ontvangt een WAO, WIA of een
Wajong-uitkering en werkt niet

Is werkloos en ontvangt een WW, IOAW, IOW of een
IOAZ- uitkering en werkt niet

Ontvangt een Anw-uitkering en werkt niet

Handtekening ouder:

………………………………………….

Handtekening partner:

………………………………………….

Naam van uw peuter

………………………………………….

(bij geen partner n.v,t. invullen!)
Ik verklaar hierbij de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en zal de Stichting
Peutercentra Arnhem bij wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de subsidieplaats direct informeren.
Recht op subsidieplaats meesturen:
1. kopie van uw GerlePas indien aanwezig.
2. Kopie bijstandsuitkering (WWB) indien van toepassing
3. Geen bijstandsuitkering een recente inkomensverklaring (voorheen IB-60 verklaring) van u en uw partner, deze
vraag u aan bij de belastingdienst (telefoon 0800-0543) en een kopie van uw uitkering (bijvoorbeeld WW) indien
één van u wel inkomen heeft maar niet werkt.

