Toeslagen: waar
heb ik recht op?
Sociaal Raadsliedenwerk schept helderheid

Toeslagen zijn bijdragen van de ‘Belastingdienst Toeslagen’ in de kosten
van kinderen, huur of zorgverzekering. Weet je welke toeslagen er zijn
en welke je kunt aanvragen? Sociaal Raadsliedenwerk informeert je en
berekent samen met jou waar je recht op hebt. Als je wilt, helpen we je
met de aanvraag.

Huurtoeslag
Woon je in een huurwoning? Dan kun je recht hebben op huurtoeslag. Dit is
een bijdrage in de huurkosten van je woning. Hoeveel dat is, hangt af van je
inkomen en vermogen, de huurprijs, je woonsituatie en huishoudsamenstelling.

Kindgebonden budget
Heb je kinderen? Dan kun je een bijdrage krijgen in de kosten voor je kinderen
tot 18 jaar. Dit heet het kindgebonden budget. Dit krijg je naast de kinderbijslag.
Het kindgebonden budget hoef je niet aan te vragen. De Belastingdienst krijgt
de gegevens via de Sociale Verzekeringsbank.
Kinderopvangtoeslag
Gaan jouw kinderen naar de kinderopvang? Dan kun je kinderopvangtoeslag
aanvragen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel
je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uren dat je werkt, de leeftijd en het
aantal kinderen.

Hulp nodig?
Heb je vragen of hulp nodig bij toeslagen? Sociaal Raadsliedenwerk helpt
je verder. De Sociaal Raadslieden geven aan inwoners uit Eindhoven,
Valkenswaard, Sint-Oedenrode, Best en Gemert-Bakel gratis informatie
en ondersteuning op sociaaljuridisch gebied. Neem voor informatie of
het maken van een afspraak contact op.
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Zorgtoeslag
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering. Als je premie
betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunnen jij en jouw partner
recht hebben op zorgtoeslag. Bij een inkomen op bijstandsniveau krijg je de
maximale zorgtoeslag. Kinderen tot 18 jaar krijgen geen zorgtoeslag.
Zij zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd.

