Aanvullende informatie inzake toeslagen (2021)
Er zijn veel toeslagen waar u mogelijk niet eens het bestaan van weet omdat u hier geen recht op
heeft ten tijde van het huwelijk of de samenleving. Een scheiding heeft vaak gevolgen op en de
hoogte van toeslagen. Onder toeslagen worden verstaan:
•
•
•
•

Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag

Belangrijk is dat u eerst bepaalt of u een toeslagparnter heeft. Uw persoonlijke situatie is van
belang voor het bepalen van het recht op en de hoogte van een toeslag. Het is altijd verstandig om
te kijken op www.toeslagen.nl. Via deze website kunt u uw toeslagen aanvragen.
Alle bedragen en regelgeving die zijn genoemd zijn gebaseerd op 2021.
Heeft u een toeslagpartner?
Uw echtgenoot of geregistreerd partner is altijd uw toeslagpartner. Voor de huurtoeslag worden
de gegevens van uw partner niet meegenomen indien hij/zij niet staat ingeschreven op uw adres.
Indien u geen echtgenoot of geregistreerd partner heeft, kan iemand anders uw toeslagpartner
zijn. Er moet dan nog wel aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

U staat ingeschreven op hetzelfde adres.
U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
U hebt samen een kind.
U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.
U bent partner voor een pensioenregeling.
U hebt samen een koopwoning.
U of één van uw huisgenoten heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.
U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.

Als u samenwoont met uw ouder of kind en u bent beiden 27 jaar of ouder bent u elkaars
toeslagpartner.
Voor de inkomenstoets wordt er altijd per maand bekeken of er een toeslagpartner is en of er voor
die maand aan de voorwaarden wordt voldaan voor een bepaalde toeslag.
Bij de vermogenstoets wordt gekeken naar uw vermogen op 1 januari. Is uw vermogen lager dan
de grens, dan kunt u voor het hele jaar in aanmerking komen voor toeslagen. U dient dan wel aan
de overige voorwaarden te voldoen.
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Zorgtoeslag
Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden
voldoen:
•
•
•
•
•

U bent 18 jaar of ouder.
Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
U hebt een Nederlandse zorgverzekering.

Uw (gezamenlijk)inkomen
Als u alleen woont en geen toeslagpartner heeft mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 31.138,(2020: € 30.481,-).
Indien u een toeslagpartner heeft mag het gezamenlijk inkomen maximaal € 39.979,- (2020:
€ 38.945,-) zijn.
Het inkomen is niet alleen het inkomen uit loondienst of uit onderneming. Ontvangen en betaalde
partneralimentatie en betaalde hypotheekrente heeft invloed op het inkomen.
Uw (gezamenlijk) vermogen
Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 118.479,- (2020: € 116.613,-).
Indien u een toeslagpartner heeft mag het vermogen niet hoger zijn dan € 149.819,€ 147.459,-).

(2020:

Het vermogen wordt getoetst op 1 januari 2021.

Huurtoeslag
Om recht te krijgen op huurtoeslag dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen (hierbij gaan
wij uit van de situatie dat er geen sprake meer is van toeslagpartnerschap):
•
•
•
•

•

U bent 18 jaar of ouder.
Er is geen inkomensgrens meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw
huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.
Uw huur mag niet te hoog zijn; maximaal € 752,33. Zijn alle bewoners jonger dan 23
jaar? Dan mag de huur niet hoger zijn dan €442,46, behalve als u een kind hebt dat bij
u woont, dan mag de huur toch € 752,33 zijn.
Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. U (of een medebewoner) heeft niet meer
dan € 31.340,- aan vermogen (indien u een toeslagpartner heeft gezamenlijk niet meer
dan € 62.680,-). Indien u voldoet aan de voorwaarden voor co-ouderschap kunt
zowel u als uw ex-partner uw kinderen meetellen als medebewoner. Dit kan betekenen
dat u een hogere huurtoeslag gaat ontvangen.
U (en uw toeslagpartner/medebewoner) staan ingeschreven bij de gemeente op uw
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•
•

woonadres. NB; bij een tijdelijke woonruimte krijgt u geen huurtoeslag!
U huurt een zelfstandige woonruimte.
U (en uw toeslagpartner/medebewoner) hebben de NL nationaliteit of een geldige
verblijfsvergunning.

Kindgebonden budget (KGB)
Om in aanmerking te komen voor KGB moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
•
•
•

U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
U krijgt kinderbijslag.
Uw inkomen is niet te hoog. De hoogte van uw inkomen is afhankelijk van het aantal
kinderen.
Uw vermogen is niet te hoog. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € 118.479,(2020: € 116.613,-). Indien u een toeslagpartner heeft mag het vermogen niet hoger
zijn dan € 149.819,- (2020: € 147.459,-). Het vermogen wordt getoetst op 1 januari
2021.

Indien u meer kinderen heeft, en wilt u allebei kindgebonden budget krijgen, moet u beiden
kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Dit kan alleen indien bij iedere ouder ten minste één van de
kinderen staat ingeschreven. Voor meer informatie verwijs ik naar: www.svb.nl.

Kinderopvangtoeslag (KOT)
U krijgt KOT als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of uw onderhoud uw kind in
kindercentrum of gastouderbureau waar uw kind wordt opgevangen staat
geregistreerd. En u heeft een schriftelijke overeenkomst gesloten met dit
centrum/bureau.
Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
U betaalt zelf een deel van de kosten voor deze kinderopvang door middel van uw
eigen bijdrage.
U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
U werkt, studeert of volgt een inburgeringscursus/traject bij een gecertificeerde
instelling.
Bij Co Ouderschap kunt u beiden KOT aanvragen. Alleen voor het eigen deel van de
kosten.
Voor dagopvang bij een kindercentrum mag het maximumuurtarief € 8,46 (2020
€ 8,17) zijn.
Voor buitenschoolse opvang bij een kindercentrum mag het maximumuurtarief € 7,27
(2020 € 7,02) zijn.
Voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder mag het
maximumuurtarief € 6,49 (2020 € 6,27) zijn.
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Co-Ouderschap en uw toeslagen
U bent Co-Ouder in de volgende gevallen:
• Uw kind woont minimaal 3 hele dagen per week bij u en ten minste 3 hele dagen per
week bij zijn/haar andere ouder.
• Uw kind woont om en om 1 week bij u en 1 week bij zijn/haar andere ouder.
Kinderopvangtoeslag bij Co-Ouderschap
Kinderopvangtoeslag kunt u krijgen voor de opvanguren die u zelf betaalt. Het is daarbij niet
nodig dat uw kind staat ingeschreven op uw adres.
Indien u beiden een deel van de opvangkosten betaalt, kunt u ieder voor uw eigen deel toeslag
krijgen. Samen voor maximaal 230 uur per kind.
Blijf hierover goed communiceren! Voorkom dat de toeslag dubbel wordt voldaan en u moet
terugbetalen.
Huurtoeslag bij Co-Ouderschap
U en de andere ouder kunnen uw kinderen tegelijkertijd laten beetellen als medebewoner.
Mogelijk ontvangt u hierdoor meer huurtoeslag.
Het is hierbij niet nodig dat uw kind staat ingeschreven op uw adres.
Kindgebondenbudget bij Co-Ouderschap
De ouder die de kinderbijslag op zijn/haar naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank ontvangt
het kindgebondenbudget. U kunt dit zo aanhouden of u kiest ervoor dat de andere ouder dit
kindgebondenbudget krijgt.
Bereken wat gunstig is voor u. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.toeslagen.nl
Wilt u dat de andere ouder het kindgebondenbudget krijgt? Dan moet aan de SVB worden
doorgegeven op wiens naam de kinderbijslag betaalbaar moet worden gesteld. Deze wijziging
wordt dan doorgegeven voor betaling van het kindgebonden budget.
Heeft u meer kinderen? Dan kunt u allebei kindgebonden budget krijgen. Vraag dan ook allebei
voor een kind de kinderbijslag aan.
Voor meer informatie verwijs ik u naar www.mijnsvb.nl
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