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Proefberekening toeslagen
Algemeen
Kies het jaar waarvoor u de proefberekening wilt maken.
2019
Vink de toeslagen aan waarvoor u een proefberekening wilt maken.
Alle toeslagen
Huurtoeslag
Kindgebonden budget
Kinderopvangtoeslag
Zorgtoeslag
Let op! Vul bedragen in hele euro's in, behalve als anders is vermeld.
Uw gegevens
Uw geboortedatum 01-01-1984
In welk land woont u? Nederland
Hebt u een toeslagpartner?
Let op! Klik op het vraagteken voor een toelichting. nee
Hoeveel kinderen jonger dan 18 jaar hebt u? 1
Werkt u? ja
Volgt u een opleiding, een traject naar werk of volgt u een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling? nee
Uw toetsingsinkomen in 2019 € 40000

Gewerkte uren
Hoeveel uur per week werkt u?
U kunt voor maximaal het volgende aantal opvanguren kinderopvangtoeslag krijgen:
dagopvang: 230 uur per kind per maand
buitenschoolse opvang: 116 uur per kind per maand
Gegevens van uw kind
Gegevens kind 1
Geboortejaar van dit kind 2014
Ontvangt u kinderbijslag voor dit kind?
Let op! Bent u co-ouder? Lees dan de toelichting. ja
Welke opvang krijgt uw kind? Buitenschoolse opvang
Soort kinderopvang Aantal uren
per maand Uurprijs met 2 cijfers
achter de komma
Opvang 1 Kindercentrum
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€ 7,22

Gegevens van uw woning
Woont u op kamers, in een groepswoning voor ouderen of in een woongebouw voor begeleid wonen? nee
Is het huis aangepast omdat iemand in huis een handicap heeft? nee
Hoeveel medebewoners hebt u? Tel uw kinderen wel mee. Uw toeslagpartner telt niet mee. 1
Hoeveel kale huur betaalt u per maand voor het huis? € 650
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Hoeveel servicekosten betaalt u per maand? € 0

Gegevens van uw medebewoner
Gegevens medebewoner 1
Geboortedatum van uw medebewoner 01-01-2014
Is deze medebewoner uw kind, of het kind van iemand in uw huishouden? ja
Toetsingsinkomen van uw medebewoner in 2019 € 0

Vermogen
Is uw vermogen op 1 januari 2019 groter dan € 30.360? nee
Is het vermogen van een medebewoner op 1 januari 2019 groter dan € 30.360? nee
Resultaat
Samenvatting
U krijgt de volgende toeslagen:

huurtoeslag

€ 0 per maand

kindgebonden budget

€ 251 per maand

kinderopvangtoeslag

€ 598 per maand

zorgtoeslag
Totaal

€ 0 per maand
€ 849 per maand

Deze proefberekening geeft een idee van uw toeslag per maand.
Na uw aanvraag of wijziging berekenen wij het precieze bedrag.
U krijgt geen huurtoeslag.
U krijgt geen huurtoeslag, omdat uw gezamenlijke inkomen hoger is dan € 30.825.
Geen rekening gehouden met bijzondere situaties
In een aantal situaties krijgt u toch huurtoeslag. Kijk voor meer informatie bij Bijzondere situaties
[/rekenhulpen/toeslagen_redir/bijzondere_situaties_huur_%5Bdit_jaar%5D] . Deze pagina opent in een nieuw venster.
Uw kindgebonden budget is in totaal € 251 per maand.
Aanvragen meestal niet nodig
Kindgebonden budget hoeft u normaal gesproken niet aan te vragen. Wij gaan zelf na of u voldoet aan de voorwaarden voor het kindgebonden budget.
Lees meer bij Kindgebonden budget [/rekenhulpen/toeslagen_redir/kindgebonden_budget] . Deze pagina opent in een nieuw venster.
Wel recht op kindgebonden budget, maar geen bericht?
Van sommige mensen hebben we te weinig gegevens om automatisch te bepalen of ze kindgebonden budget krijgen.
Hebt u geen bericht van ons gekregen over het kindgebonden budget, maar denkt u dat u er wel recht op hebt? Dan kunt u zelf kindgebonden budget
aanvragen voor 2019 met Mijn toeslagen [/rekenhulpen/toeslagen_redir/mijn_toeslagen] . Deze pagina opent in een nieuw venster.
Kind woont niet in Nederland
Woont uw kind buiten Nederland, dan zijn de kosten voor kinderen vaak lager. U krijgt dan minder of geen kinderbijslag, en dus ook minder of geen
kindgebonden budget. In de proefberekening is hier geen rekening mee gehouden.
Kijk voor meer informatie op www.svb.nl [/rekenhulpen/toeslagen_redir/svb] . Deze pagina opent in een nieuw venster. Vul als zoekterm 'kinderbijslag buiten
Nederland' in.
Tegemoetkoming alleenstaande ouders
Het kindgebonden budget is verhoogd met de tegemoetkoming voor alleenstaande ouders. Dit is maximaal € 3.139 voor een heel jaar.
Uw kinderopvangtoeslag is € 598 per maand.
Kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen
U kunt kinderopvangtoeslag over 2019 aanvragen of wijzigen met Mijn toeslagen [/rekenhulpen/toeslagen_redir/mijn_toeslagen] . Deze pagina opent in een
nieuw venster.
U krijgt geen zorgtoeslag.
U krijgt geen zorgtoeslag, omdat uw inkomen hoger is dan € 29.562.
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