Landelijke regelingen

Landelijke regelingen

De landelijke regelingen zijn in heel Nederland hetzelfde. Mogelijk kunt u hier ook gebruik van maken.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste regelingen. Hebt u een vraag over een regeling
die hier niet bijstaat? Neem contact op met Laborijn.

Regeling

Voor wie

Waarvoor

Hoeveel

Waar aanvragen

Regeling

Voor wie

Waarvoor

Hoeveel

Waar aanvragen

Huurtoeslag

Inwoners met een
huurwoning.

Bijdrage van de overheid in de
huurkosten.

Afhankelijk van uw inkomen
en de huurprijs. U kunt dit zelf
berekenen op www.toeslagen.
nl.

Belastingdienst
t 0800-0543
www.toeslagen.nl

Waterschapsbelasting

Inwoners die de
waterschapsbelasting niet
kunnen betalen.

Kwijtschelding van de
waterschapsbelasting.

GBLT
www.gblt.nl/kwijtschelding

Studiefinanciering

Voltijds- en duale studenten
in het hoger onderwijs of
studenten vanaf 18 jaar in het
middelbaar beroepsonderwijs.

Bij de beoordeling van uw
verzoek om kwijtschelding
wordt onder meer gekeken naar
het saldo van uw bankrekening(en), naar de hoogte van
uw kale huur en naar de hoogte
van uw
inkomen (inclusief
vakantiegeld). Er gelden verschillende criteria.

Tegemoetkoming ouders in de schoolkosten
of les/cursusgeld voor
kinderen jonger dan
18 jaar

Ouders van kinderen die een
voltijdsopleiding volgen in het
mbo, havo of particulier voortgezet onderwijs.

Bijdrage in de schoolkosten of
les/cursusgeld.

Zorgtoeslag

Inwoners met een inkomen
lager dan € 30.481,(met toeslagpartner
maximaal € 38.945,-).

Gedeelte van uw premie voor
de zorgverzekering.

De hoogte van de zorgtoeslag
hangt af van uw inkomen. U
kunt dit zelf berekenen op
www.toeslagen.nl.

Belastingdienst
t 0800-0543
www.toeslagen.nl

Kinderbijslag

Inwoners met kinderen jonger
dan 18 jaar die financieel afhankelijk van hen zijn.

Tegemoetkoming in de kosten
van het opvoeden en verzorgen
van kinderen.

Afhankelijk van hoeveel kinderen u hebt.

Sociale Verzekeringsbank
(SVB)
t (024) 3431020
www.svb.nl

Kindgebonden budget

Inwoners met kinderen jonger
dan 18 jaar die
financieel afhankelijk zijn van
hun ouders/verzorgers.

Dit is een bijdrage in de kosten
voor kinderen tot 18 jaar.

Hoe hoog de toeslag is, hangt
af van uw inkomen, hoeveel
kinderen u hebt en hun leeftijd.

Belastingdienst
t 0800-0543
www.toeslagen.nl

Kinderopvangtoeslag

Inwoners met kinderen die
gebruik maken van de kinderopvang.

Een bijdrage in de kosten van
kinderopvang.

Het hangt van uw inkomen
en het aantal kinderen in de
opvang af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Belastingdienst
t 0800-0543
www.toeslagen.nl

Tweemaal
kinderbijslag voor
thuiswonend kind met
intensieve zorg

Inwoners met kinderen die extra
zorg nodig hebben door een
ziekte of handicap.

Tegemoetkoming in de kosten
van het opvoeden en verzorgen
van kinderen.Het Centrum
indicatiestelling zorg (CIZ)
geeft hierover een advies af. Dit
is het CIZ-advies.

Het bedrag van de kinderbijslag
voor dit betreffende kind wordt
verdubbeld.

SVB Roermond
t (0475) 368040
Mijn SVB via www.svb.nl.
Hiervoor hebt u een
DigiD-code nodig.

DUO informatielijn
t 050-5997755
www.duo.nl

Wat zijn de voorwaarden?
• Uw kind is 3 jaar of ouder,
maar jonger dan 18 jaar.
• Uw kind woont bij u thuis.
• Uw kind heeft intensieve zorg
nodig.

DUO informatielijn
t (050) 5997755
www.duo.nl

