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Wat is een kindgebonden budget?
Het kindgebonden budget is geld van de Rijksoverheid aan gezinnen met kinderen. Elk gezin met kinderen
onder de 18 jaar kan een kindgebonden budget aanvragen. Het geld is bedoeld voor de verzorging van uw
kind of kinderen. Zo kunt u bijvoorbeeld de schoolkosten van uw kind betalen. Heeft u recht op een
kindgebonden budget? Dan krijgt u dit vanaf de eerste maand nadat uw kind is geboren. Het geld wordt
maandelijks uitbetaald door de Belastingdienst. Het kindgebonden budget stopt in de maand dat uw kind 18
jaar wordt.

Belastingdienst - belastingtelefoon
0800 05 43 (gratis) [1]
www.belastingdienst.nl/belastingtelefoon [2]

Belastingdienst - toeslagen
0800 05 43 [3]
www.belastingdienst.nl/toeslagen [4]

Kunt u een kindgebonden budget krijgen?
Wilt u weten of u recht heeft op een kindgebonden budget? Maak een proefberekening op de website
Toeslagen.
Of u dat recht heeft, hangt onder andere af van:
uw gezinsinkomen
hoeveel kinderen u heeft
de leeftijd van uw kind of kinderen
hoeveel vermogen u heeft
Ook de hoogte van uw kindgebonden budget hangt af van deze voorwaarden.

Belastingdienst - proefberekening toeslagen
www.belastingdienst.nl/proefberekening-toeslagen [5]

Hoe vraagt u een kindgebonden budget aan?
Meestal krijgt u vanzelf bericht als u recht heeft op een kindgebonden budget. De Belastingdienst bepaalt dit

met de gegevens die ze van u hebben.
Denkt u dat u wel recht heeft op het kindgebonden budget, maar hoort u niets? Vraag het kindgebonden
budget aan op de website van de Belastingdienst. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Of bel met de
Belastingdienst voor een aanvraagformulier. Zorg dat u uw burgerservicenummer bij de hand heeft.

Belastingdienst - toeslagen
0800 05 43 [3]
www.belastingdienst.nl/toeslagen [4]

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een kindgebonden budget?
Heeft u vragen over de hoogte, de uitbetaling of de voorwaarden van het kindgebonden budget? Ga naar de
website van de Belastingdienst of bel ze. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Kan de
Belastingdienst geen antwoord geven op uw vragen? Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er
niemand in uw omgeving die u kan helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.
Of neem contact op met het Gebiedsteam Weststellingwerf. Zij kunnen u helpen en adviseren.

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Mandehof 15
8384 EA Noordwolde
14 0561 [6]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [7]

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega
14 0561 [6]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [7]

Belastingdienst - belastingtelefoon
0800 05 43 (gratis) [1]
www.belastingdienst.nl/belastingtelefoon [2]

Krijgt u een kindgebonden budget en is er iets veranderd in uw
leven?

Misschien bent u verhuisd, heeft u een andere baan, heeft u een ander rekeningnummer of is er iets anders
veranderd. Geef dit gelijk door aan de Belastingdienst. Zo zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te
betalen of een boete krijgt. Op de website van de Belastingdienst ziet u of uw wijziging invloed heeft op uw
kindgebonden budget.

Belastingdienst - kindgebonden budget aanvragen
www.belastingdienst.nl/kindgebonden_budget [8]

Belastingdienst - wijziging doorgeven
www.belastingdienst.nl/wijziging-doorgeven [9]

Heeft u juridische hulp nodig?
Kom naar het juridisch spreekuur in de bibliotheek in Wolvega. U krijgt dan gratis advies van een advocaat.
U hoeft geen afspraak te maken.
Kijk ook op de website van het Juridisch Loket voor advies, informatie en voorbeeldbrieven. Vrijwilligers
van Humanitas kunnen u helpen met formulieren en brieven.

Bibliotheek Wolvega
Juridisch spreekuur: elke tweede donderdag van de maand van 16.30 - 17.30 uur. Gratis en zonder afspraak.
Griffioenpark 10
8471 KP Wolvega
0561 61 26 23 [10]
bibliotheekwolvega@bzof.nl [11]
www.bzof.nl/wolvega [12]

Humanitas - thuisadministratie
06 57 62 60 66 [13]
ta.west.humanitas.ds@gmail.com [14]
www.humanitas.nl/DeStellingwerven/thuisadministratie [15]

Juridisch Loket Leeuwarden
Zuidersingel 2
8911 AV Leeuwarden
0900 80 20 [16]
www.juridischloket.nl [17]

Vraagwijzer Weststellingwerf is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Weststellingwerf in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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