
 
 

 

Aanvraagformulier Peutertoeslag 
 
 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug biedt een Peutertoeslag voor inwoners met 

kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar. Met deze toeslag willen we 
stimuleren dat peuters worden voorbereid op een goede start op de basisschool. 
 

U komt in aanmerking voor deze peutertoeslag als  
• U in onze gemeente woont en bent ingeschreven in het persoonsregister 

van gemeente Utrechtse Heuvelrug én 

• U niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst 
én  

• U bij de aanvraag een (voorlopig) contract tussen u en de voorschoolse 

opvang kunt tonen.  
 

Wat stuurt u mee met deze aanvraag? 

• Kopie van geldig identiteitsbewijs van de ouders/verzorgers (paspoort of ID 
kaart) 

• Kopie van geldig identiteitsbewijs van de kinderen (paspoort of ID kaart)  

• Het (voorlopig) contract voorschoolse opvang (ondertekend door beide 
partijen) 

• Inkomensverklaring van de ouder(s) 

 
Wat verklaart u door ondertekening van dit aanvraagformulier? 

• Dat u de regeling Peutertoeslag gelezen heeft 
• Dat u geen recht heeft op een kinderopvangtoeslag van de belastingdienst 
• Dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld  

• Dat u wijzigingen meteen zal melden 
 
Kinderopvangtoeslag  

U werkt (allebei), volgt een opleiding, een traject naar werk of een 
inburgeringscursus? Dan kunt u de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 
aanvragen bij de Belastingdienst. Lees meer op www.toeslagen.nl. Komt u niet in 

aanmerking voor de kinderopvangtoeslag? Dan voldoet u misschien wel aan de 
voorwaarden voor de Peutertoeslag! 
 

Retouradres aanvraagformulier 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE in Doorn of 
backoffice.dorpsteams@heuvelrug.nl.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.toeslagen.nl/
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Gegevens ouder/verzorger 1 

Naam en voorletters  

Heeft recht op 
kinderopvangtoeslag? 

O  Ja:  U komt niet in 
aanmerking voor 

Peutertoeslag 

O  Nee 

Geboortedatum   

Burgerservicenummer  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

Gegevens ouder/verzorger 2 

Naam en voorletters  

Heeft recht op 
kinderopvangtoeslag? 

O  Ja:  U komt niet in 
aanmerking voor 
Peutertoeslag 

O  Nee 

Geboortedatum   

Burgerservicenummer  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 
Gegevens kind 1 

Naam en voorletters  

Geboortedatum   

Burgerservicenummer  

 
Gegevens kind 2 

Naam en voorletters  

Geboortedatum   

Burgerservicenummer  

 
 
 

 
 

 
 
Gegevens kind 3 

Naam en voorletters  



Geboortedatum   

Burgerservicenummer  

 
 

Ondertekening 

Datum Handtekening ouder/verzorger 1 

Datum Handtekening ouder/verzorger 2 

 


