-Kinderbijslag
Kinderbijslag wordt per kwartaal achteraf betaald . (nadat een kwartaal is afgelopen.)
De kinderbijslag wordt betaald in de eerste week van januari, april, juli en oktober.
De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag.
Bedragen vanaf 1 januari 2020

Bedrag per kind per kwartaal
Leeftijd kind
0 t/m 5 jaar
6 t/m 11 jaar
12 t/m 17 jaar

Bedrag
€ 221,49
€ 268,95
€ 316,41

-Recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting:
•
•
•
•

Jullie kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar.
Jullie kind staat ten minste 6 maanden in 1 kalenderjaar bij de Basisregistratie Personen
ingeschreven op jullie woonadres.
Jullie arbeidsinkomen is hoger dan een vastgesteld bedrag. (2020 € 5.072,-)
Je bent alleenstaand en je werkt. Of je hebt een fiscale partner, jullie werken beiden en jij
hebt het laagste arbeidsinkomen.

Let op!
Hebt je minder dan 6 maanden een fiscale partner en is je arbeidsinkomen lager dan dat van deze fiscale
partner? Dan telt jouw fiscale partner niet mee voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Arbeidsinkomen
hoger dan

Arbeidsinkomen niet
hoger dan

Inkomensafhankelijke
combinatiekorting

€0

€ 5.072

Geen

€ 5.072

€ 30.155

11,450% x (arbeidsinkomen - € 5.072)

€ 30.155

-

€ 2.881

- Inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen
1. Je vraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan door aangifte te doen voor de
Inkomstenbelasting. De Belastingdienst past zelf de korting toe als je daarvoor in aanmerking komt.
2. Je kunt de inkomensafhankelijke combinatiekorting ook aanvragen via een verzoek om
een voorlopige aanslag (teruggave) op “Mijn Belastingdienst” (inloggen met DigiD) formulier
“Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2020”.
Je kunt het formulier ook aanvragen via de Belasting Telefoon 0800-0543 (gratis)
Krijg je een voorlopige aanslag, dan kun je de combinatiekorting vooraf maandelijks terugkrijgen.
Je krijgt later altijd wel een definitieve aanslag.
Co-ouderschap
Ben je co-ouder? En staat jullie kind bij de gemeente (Basis Registratie Personen) ingeschreven op
het woonadres van de andere ouder? Dan heb je toch recht op de inkomensafhankelijke
combinatiekorting als jullie kind doorgaans ten minste 3 hele dagen per week in elk van de
huishoudens verblijft. Met 3 hele dagen wordt bedoelt 3 keer 24 uur per week. Je voldoet ook aan
deze eis als het kind om de week bij de ene en de andere ouder verblijft.

-Recht op Kind Gebonden Budget (Kgb)
Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor jullie kinderen tot 18 jaar.
Krijg je kinderbijslag, dan kun je ook kind gebonden budget van de Belastingdienst ontvangen.
Tip: wie het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kind gebonden budget.
-Voorwaarden:
Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
Je krijgt kinderbijslag.
Jullie (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsvergunning.
Jullie (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. (€ 116.613,- alleenstaande)
Kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen.
Je krijgt vanzelf bericht van de belastingdienst.
Krijg je geen bericht en denk je er wel recht op te hebben?
Dan kun je het zelf aanvragen met “Mijn toeslagen” (inloggen met DigiD)

Hoogte van het kind gebonden budget 2020, de maximale bedragen per jaar
Huishouden

hoogte bedrag

Gezin met 1 kind maximaal

€ 1.185 per jaar.

Gezin met 2 kinderen maximaal

€ 2.190 per jaar.

Gezin met 3 kinderen maximaal

€ 2.487 per jaar.

Voor het vierde en ieder volgend kind

€ 2.487 per jaar plus € 297 extra per jaar per volgend kind.

Alleenstaande ouderkop

€ 3.190 per jaar.

Een alleenstaande ouder met twee kinderen kan zo maximaal recht hebben op een bedrag van 5.380 euro.

Wanneer je kind jonger is dan 18 jaar en recht heeft op studiefinanciering, dan heb je voor dit kind
geen recht op kind gebonden budget.
Is je kind 16 of 17 jaar en ontvang je geen kinderbijslag meer voor je kind en heeft je kind ook geen
recht op studiefinanciering?
Als je je kind nog in belangrijke mate onderhoudt (minimaal € 433,- bijdrage in de kosten van
levensonderhoud) kun je toch kind gebonden budget blijven ontvangen.

Wordt je kind 12 of 16 jaar? Dan krijg je meer kind gebonden budget.
Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten.
De verhoging gaat in na de maand waarin jullie kind 12 of 16 jaar is geworden.

-Alleenstaande ouderkop (aok)
Ben je alleenstaande ouder? Dan krijg je meer kind gebonden budget dan gezinnen met 2 ouders.
Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Alleenstaande ouderkop

€ 3.190 per jaar. (maximaal)

-Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van jullie woning.
-Voorwaarden:
Je woont in Nederland.
Je bent 18 jaar of ouder.
Je huurt een zelfstandige woonruimte
Jij en de verhuurder hebben een huurcontract getekend.
Jij en de andere bewoners staan bij de gemeente ingeschreven op het woonadres.
Jij en je medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
Je betaalt de huur en kunt dit aantonen met bankafschriften.
=Je huur is niet te hoog (Huurgrens 2020 € 737,-)
=Je inkomen en dat van je medebewoners is niet te hoog.
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer.
Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van je huur, je leeftijd en de samenstelling van jullie
huishouden.
=Je vermogen en dat van je medebewoners is niet te hoog.
Je mag in 2020 maximaal € 30.846 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen.
Ook medebewoners mogen niet meer dan € 30.846 aan vermogen hebben.
Let wel: thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar; het vermogen van het kind telt mee bij
jouw vermogen.
De huurtoeslag gaat in op de 1e van de maand.
Sta je op de 1e dag van de maand nog niet ingeschreven?
Dan gaat de huurtoeslag pas de volgende maand in.
Voor je huurtoeslag telt je ex al niet meer mee vanaf de eerste dag van de maand nadat je niet meer
op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Dus als je op 15 maart op een ander adres bent ingeschreven, ben je vanaf 1 april geen
toeslagpartner meer.
P.S. een ontvanger van huurtoeslag is zelf verplicht wijzigingen door te geven die het recht op huurtoeslag
mogelijk beperken of zelfs doen verdwijnen.
(bijvoorbeeld: een hoger loon of het krijgen of verdwijnen van een toeslagpartner

-Toeslagpartner
Wijzigingen geef je door zodra de aanvraag tot scheiding is ingediend bij de rechtbank én jullie niet
meer op hetzelfde adres wonen. (vanaf dat moment zijn jullie geen toeslagpartners meer)

Dus:
-Geef jullie adreswijziging door aan de gemeente.
Verhuist jullie ex? Dan moet jullie ex zijn of haar adreswijziging doorgeven aan de gemeente.
-Verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank.
-Geef daarna met “Mijn toeslagen” de officiële aanvraagdatum van de scheiding (datum
Verzoekschrift) door. Klik in het menu 'Wijziging doorgeven' op 'Gezin en huishouden'.
Ga vervolgens naar 'Wij gaan scheiden of uit elkaar' en beantwoord de vragen.
Je bent geen toeslagpartners meer vanaf de 1e dag van de maand nadat dit is geregeld.
De belastingdienst krijgt van de gemeente de datum van de definitieve scheiding door.
Die hoef je dus niet door te geven.

-Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van jullie Nederlandse zorgverzekering.
Je kunt misschien zorgtoeslag krijgen.
Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen.
-Voorwaarden:
Je bent 18 jaar of ouder
Je hebt heeft een Nederlandse zorgverzekering
Je inkomen ligt onder de inkomensgrens (€ 30.481,- alleenstaande)
Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsvergunning.
Je vermogen is niet te hoog. (€ 116.613,- alleenstaande)
Maandbedragen in 2020
Inkomen

€ 21.000

€ 104

€ 21.500

€ 103

€ 22.000

€ 97

€ 22.500

€ 92

€ 23.000

€ 86

€ 23.500

€ 80

€ 24.000

€ 75

€ 24.500

€ 69

€ 25.000

€ 63

€ 25.500

€ 58

€ 26.000

€ 52

€ 26.500

€ 46

€ 27.000

€ 41

€ 27.500

€ 35

€ 28.000

€ 29

€ 28.500

€ 24

€ 29.000

€ 18

€ 29.500

€ 13

€ 30.000

€7

€ 30.500

Je zorgtoeslag vraag je aan met “Mijn toeslagen”.

-Wijzigingen doorgeven
Krijg je zorgtoeslag en verandert er iets in je leven? Als bijvoorbeeld je inkomen wijzigt of als je gaat
samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor je toeslag.
Je moet veranderingen in je situatie altijd binnen 4 weken doorgeven.

-Kinderopvangtoeslag
Gaan jullie kinderen naar de kinderopvang? Je kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen.
Dit is een bijdrage in de kosten die u maakt voor de opvang.

Kun je vanwege je werk niet op de kinderen passen en heb je daarom kinderopvang nodig?
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als je werkt en je kind naar een geregistreerde opvang gaat.
Heb je een toeslagpartner? Dan moeten jullie allebei werken.

Wat telt als werk?
Het gaat erom dat je geld verdient met je werk en er belasting over betaalt. Werk je parttime?
Ook dan kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Voorbeelden
Je hebt een vaste baan.
Je bent ondernemer, zzp’er of freelancer.
Je werkt als uitzendkracht.
Je bent raadslid bij de gemeente.
Je bent werknemer-promovendus bij een universiteit .
Werk je mee in de zaak van je partner en word je daar niet voor betaald? Dan kun je ook toeslag
krijgen.
Wat telt niet als werk?
Doe je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk (met of zonder vrijwilligersvergoeding)?
Of ben je mantelzorger? Dat telt niet als werk.
Soms kun je toch kinderopvangtoeslag krijgen.
Bijvoorbeeld als jij of jouw toeslagpartner een opleiding volgt of een traject naar werk.
-Voorwaarden:
Jij en je kind wonen op hetzelfde adres.
Jij en je kind staan allebei op dit adres ingeschreven bij de gemeente.

Zijn jullie co-ouder?
Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die je zelf betaalt.
Of je kind op jouw adres of op het adres van je ex staat ingeschreven, maakt niet uit.
Betalen jij en je ex beiden een deel van de opvangkosten?
Dan kun je ieder voor je eigen deel toeslag krijgen.
Samen voor ten hoogste 230 uur per kind per maand.
Hoeveel toeslag je krijgt, hangt af van je inkomen én van de kosten die je maakt voor de opvang.
En heb je meer kinderen die naar de opvang gaan? Dat kan gunstig zijn, want soms krijg je dan een
groter deel van de opvangkosten vergoed. Dit hangt weer samen met je inkomen.
Kinderopvangtoeslag krijg je niet automatisch.
Die vraag je zelf aan met “Mijn toeslagen”.
Wacht niet te lang met aanvragen, anders loop je een deel van de toeslag mis.
Je zit goed als je de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat je kind naar de opvang gaat.

