
Toeslagen 
 
Zorgtoeslag 
 
De verplichte zorgverzekering is voor veel verzekerden te duur. Daarom bestaat de mogelijkheid een 
inkomensafhankelijke zorgtoeslag aan te vragen. De zorgtoeslag is belastingvrij. U hoeft de zorgtoeslag slechts 
eenmaal aan te vragen. Daarna ontvangt u de toeslag elk jaar automatisch in de vorm van een maandelijks 
voorschot. U krijgt na afloop van het jaar waarover u een toeslag hebt ontvangen, een definitieve eindafrekening.  
 
U kunt recht hebben op zorgtoeslag als uw jaarinkomen in 2014 niet meer bedraagt dan een bepaald grensbedrag. 
Het jaarinkomen speelt een belangrijke rol om het recht op zorgtoeslag en de hoogte van de zorgtoeslag te bepalen. 
Het jaarinkomen is het zgn. toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is gelijk aan het verzamelinkomen voor de 
inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting is het totaal van de inkomsten uit box 1 
(inkomen uit werk en woning), box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 (inkomen uit sparen en 
beleggen).  Als u geen aangifte inkomstenbelasting doet, is uw toetsingsinkomen gelijk aan het bedrag van uw 
jaarloonopgaven die u van uw werkgever(s) en /of uitkeringsinstantie(s) ontvangt. Naast het inkomen is ook uw 
vermogen van belang. Uw recht op zorgtoeslag kan in de loop van het jaar ontstaan, bijv. als uw inkomen omlaag 
gaat. U krijgt dan de toeslag met ingang van de maand waarin uw recht erop ontstaat. 
 
Voorwaarden voor zorgtoeslag. 
Om in aanmerking te komen voor de zorgtoeslag, moet u 18 jaar of ouder zijn en een Nederlandse zorgverzekering 
hebben. Met andere woorden: u moet verzekerd zijn voor uw ziektekosten. Uw inkomen mag bovendien niet te 
hoog zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en personen die een partner hebben. 
 
Sinds 1 januari 2013 is de zorgtoeslag ook afhankelijk van uw vermogen op de peildatum 1 januari van het jaar. En 
geldt er een vermogenstoets. 
 
U kunt de zorgtoeslag 2013 nog tot 1 september 2014 aanvragen . Als voor 1 april 2014 uitstel is verleend voor het 
indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 van u of uw toeslagpartner, verschuift ook de termijn voor het 
indienen  van de aanvraag zorgtoeslag tot de datum waarop het uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting afloopt.  
 
Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2013 hebt gedaan, krijgt u de definitieve berekening van de zorgtoeslag 2013. 
U ontvangt  een “beschikking definitieve berekening”. Als er nog iets verandert nadat u de beschikking hebt 
gekregen, krijgt u een “herziene beschikking”, bijv. als uw definitieve aanslag inkomstenbelasting hoger of lager is 
dan volgens het bedrag van de aangifte inkomstenbelasting. 
 

Kindgebonden budget 
 
Aanvraag   kindgebonden budget. 
Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. Na de geboorte van uw eerste kind krijgt u van de Sociale 
Verzekeringsbank een aanvraagformulier voor de kinderbijslag thuisgestuurd. Na uw aanvraag ontvangt u bericht 
van de Sociale Verzekeringsbank over uw kinderbijslag. Vervolgens krijgt u binnen acht weken bericht van de 
Belastingdienst/Toeslagen als u volgens  de gegevens van de Belastingdienst recht op kindgebonden budget hebt. 
Dat bericht heet een “voorschotbeschikking”. Hebt u geen bericht over het kindgebonden budget gekregen en 
denkt u er wel recht op te hebben, dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij de Belastingdienst 
 
Wie hebben recht op het kindgebonden budget? 
De ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, krijgt ook het kindgebonden budget. Als er meer dan één kind is, 
kunnen beide ouders aanvrager van de kinderbijslag zijn, bijv. als er twee kinderen zijn en één kind bij de ene 
ouder woont en één kind bij de andere ouder. Als beide ouders kinderbijslag krijgen, kunnen ze ook allebei 
kindgebonden budget krijgen. 
 
Voorwaarden 
Personen voor wie de kosten van kinderen in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormen, ontvangen via 
het kindgebonden budget een financiële bijdrage in die kosten. Als u minderjarige kinderen hebt, komt u in 2014 
in aanmerking voor het maximale kindgebonden budget als uw verzamelinkomen niet hoger is dan ca. € 26.500 
per jaar . Voor recht op het kindgebonden budget moet u ook kinderbijslag ontvangen. 
 
Vaststelling van het kindgebonden budget 2014 
Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2014 hebt gedaan, krijgt u de definitieve berekening van het kindgebonden 
budget 2014. Dit is de “ beschikking definitieve berekening”. Als u te veel kindgebonden budget hebt ontvangen, 
krijgt u ook een “terugvorderingsbeschikking”. Dit is een bericht waarin staat hoeveel geld u moet terugbetalen. 
Als er nog iets verandert nadat u de beschikking definitieve berekening hebt gekregen, krijgt u een “herziene 
beschikking”, bijv. als uw definitieve aanslag inkomstenbelasting naar een ander inkomen wordt opgelegd dan  
naar het inkomen van uw aangifte inkomstenbelasting. 



Kinderopvangtoeslag 
 
Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag 2014 moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen: 
De kinderopvangtoeslag hoeft u slechts eenmaal aan te vragen. Daarna ontvangt u de toeslag elk jaar automatisch 
in de vorm van een maandelijks voorschot. U krijgt na afloop van het jaar waarover u een toeslag hebt ontvangen 
een definitieve eindafrekening. Daarom moet u eventuele wijzigingen in de loop van het jaar doorgeven aan de 
Belastingdienst/Toeslagen. Daarmee voorkomt u dat u mogelijk  een deel moet terugbetalen met rente of dat bij 
daling van uw inkomen lang moet wachten op een verhoging van de toeslag. Geef wijzigingen op tijd door! Als u 
meerdere keren wijzigingen niet of niet tijdig binnen vier weken doorgeeft, kan de Belastingdienst/Toeslagen u 
een boete opleggen die kan oplopen tot € 4.920 
 
De Belastingdienst heft van iedere werkgever een verplichte bijdrage kinderopvang. De Belastingdienst keert 
sedert 1 januari 2013 de volledige toeslag ook uit aan ouders die deelnemen aan een re-integratietraject, studeren 
of een verplichte inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling.  
 
Toeslagpartner? 
De hoogte van de kinderopvangtoeslag is o.m. afhankelijk van de hoogte van het inkomen van u en uw eventuele 
toeslagpartner. Als u gehuwd bent, is uw echtgenoot uw toeslagpartner. Geregistreerde partners worden 
gelijkgesteld met gehuwden. Uw geregistreerde partner is dus ook uw toeslagpartner. Als u ongehuwd 
samenwoont, is uw huisgenoot uw toeslagpartner als u beiden bij de gemeente op hetzelfde woonadres staat 
ingeschreven en voldoet aan bepaalde voorwaarden. 
 
Aanvragen  kinderopvangtoeslag 2013/2014 
Als u geen voorschotbeschikking hebt gekregen voor 2013, moet u de kinderopvangtoeslag 2013 zelf aanvragen. U 
kunt de kinderopvangtoeslag 2013 nog tot 1 september 2014 aanvragen .  Als voor 1 april 2014 uitstel is verleend 
voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 van u of uw toeslagpartner, verschuift ook de termijn 
voor het indienen van de aanvraag kinderopvangtoeslag tot da datum waarop het uitstel voor de aangifte 
inkomstenbelasting afloopt.  
De kinderopvangtoeslag over 2014 moet u zo spoedig mogelijk aanvragen, dwz. uiterlijk in de vierde maand nadat 
gebruik wordt gemaakt van kinderopvang. Er geldt voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag over 2014 namelijk 
slechts een terugwerkende kracht van drie maanden. 
 
Definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 
Nadat u aangifte inkomstenbelasting 2014 hebt gedaan, krijgt u de definitieve berekening van de 
kinderopvangtoeslag 2014: de “beschikking definitieve berekening”.  Als er nog iets verandert nadat u de 
beschikking definitieve berekening hebt ontvangen.  Vanaf januari 2013 geldt de renteregeling. 
 

Huurtoeslag 
 
U kunt recht hebben op huurtoeslag als uw jaarinkomen in 2014 niet meer bedroeg dan een bepaald grensbedrag. 
Het jaarinkomen is het zgn. toetsingsinkomen voor het bepalen van het recht op huurtoeslag en de hoogte van de 
huurtoeslag. Het toetsingsinkomen is in 2014 gelijk aan het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. Het 
verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting is het totaal van de inkomsten uit box 1 (inkomen uit werk en 
woning), box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en box 3 ( inkomen uit sparen en beleggen).  Als u geen 
aangifte inkomstenbelasting doet, is uw toetsingsinkomen gelijk aan het bedrag van uw jaarloonopgaven 2014 die 
u van uw werkgever(s) en /of uitkeringsinstantie(s) ontvangt.  
 
Voorwaarden voor huurtoeslag 
U hebt recht op huurtoeslag als uw huishouden onvoldoende draagkracht heeft om de huur van een huurwoning te 
betalen. Bij het bepalen van de draagkracht telt niet alleen uw eigen inkomen mee, maar ook het inkomen van uw 
toeslagpartner en andere medebewoners.  
 
Vermogentoets 
Uw recht op huurtoeslag hangt niet alleen af van de hoogte van uw verzamelinkomen. Er geldt ook een 
vermogenstoets. Deze toets sluit aan op het stelsel van de rendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. 
Zo komt de aanspraak op de huurtoeslag te vervallen als het vermogen van de belanghebbende, de partner of een 
van de medebewoners een zodanige omvang heeft dat daarover belasting is verschuldigd in box 3 van de 
inkomstenbelasting. De vermogenstoets vindt dus plaats op individueel niveau. Er geldt een hardheidsclausule 
voor gevallen waarin de onverkorte toepassing van de vermogenstoets tot ernstige onbillijkheid leidt. 
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