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Informatie over Pensioen en Toeslagen
van de overheid

Informatie over Pensioen en Toeslagen van de overheid
Arbeidsongeschikt. Dat is al vervelend genoeg. Vaak blijkt dat dan ook nog eens je inkomen fors daalt. Want in lang niet alle gevallen krijg je een uitkering van
het UWV. Gelukkig is het mogelijk om een toeslag van de overheid te krijgen. Zoals de huur- of de zorgtoeslag. We geven je graag meer uitleg.

Wat is een ‘toeslag’?

Zorgtoeslag en huurtoeslag

De overheid probeert mensen met een laag inkomen te helpen. Dat doen ze
met ‘toeslagen’. Bij een ‘toeslag’ krijg je geld van de overheid om te helpen
met het betalen van je huur, zorgpremie of de kinderopvang. Je krijgt een
toeslag niet vanzelf. Je moet er zelf om vragen. Heb je eenmaal een toeslag?
Dan bekijkt de Belastingdienst elk jaar opnieuw of je nog recht hebt.

Deze toeslagen krijg je om je ziektekostenverzekering en je huur te betalen.

Kinderopvangtoeslag
Heb je kinderen die naar een crèche of naar de BSO gaan? Dan heb je zeer
waarschijnlijk al kinderopvangtoeslag. Die toeslag wordt hoger naarmate je
inkomen daalt.

De hoogte van je toeslag hangt af van je inkomen

Kindgebonden budget

De Belastingdienst bekijkt hoe hoog je totale inkomen op een bepaalde
datum is. Dat noemen ze het ‘toetsingsinkomen’. Als je inkomen daaronder
zit, krijg je een toeslag. Komt je inkomen erboven? Dan stopt de toeslag.

Hebben jij en je partner samen een inkomen dat niet zo hoog is? En ook
geen flink vermogen op de bank? Dan kom je in aanmerking voor het
kindgebonden budget. Dat gaat vanzelf als je kinderbijslag krijgt. Om je een
idee te geven: je krijgt een kindgebonden budget als jullie inkomen samen
onder de € 36.000,- euro ligt.

Door arbeidsongeschiktheid daalt je inkomen
Word je arbeidsongeschikt? Dan daalt je inkomen. Had je al een toeslag? Dan
wordt die toeslag waarschijnlijk hoger. Had je nog geen toeslag? Dan kan je
daar recht op krijgen. Op www.toeslagen.nl maak je zelf een proefberekening.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Via je gemeente kun je een verzoek doen voor ondersteuning, zoals
huishoudelijke hulp. Of je die krijgt, is afhankelijk van je inkomen, je leeftijd en
je vermogen. Weten of je in aanmerking komt voor een toeslag uit de WMO?
Dat bereken je op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Zo vraag je een toeslag aan
Op je persoonlijke pagina ‘Mijn toeslagen’ van de Belastingdienst maak je
zelf een berekening. Je weet dan of je een toeslag krijgt. En hoe hoog die is.
Je komt bij ‘Mijn toeslagen’ via www.mijntoeslagen.nl.

Welke toeslagen zijn er?

Wilt u meer weten?

De overheid kent verschillende soorten toeslagen:
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kinderopvangtoeslag
- Kindgebonden budget
- Toeslag uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Heb je vragen? Of wil je dat we even met je meedenken? Bel ons dan.
Goed om te weten dat we je niet persoonlijk mogen adviseren. Maar
we leggen graag uit welke mogelijkheden je hebt. Je bereikt ons via
asr.nl/contact.
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