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Met toeslagen en bijdragen helpt de overheid mensen die niet rond kunnen komen. Zo kunt u
financiële hulp krijgen bij kosten zoals huur, zorg, kinderopvang en dagelijkse uitgaven. Er zijn
wel regels en voorwaarden. Hier vindt u informatie over de hulp die u kunt krijgen en hoe u die
aanvraagt.

Heeft u moeite om rond te komen?
Als het u (tijdelijk) niet lukt om rond te komen van uw inkomen, komt u misschien in
aanmerking voor regelingen van de overheid. Bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag. De
huurtoeslag is voor het betalen van de huur, de zorgtoeslag is voor het betalen van de
zorgverzekering en zo zijn er nog meer toeslagen. Kijk op de website van de Belastingdienst
voor meer informatie over alle landelijke toeslagen en hoe het werkt.
Met het programma Bereken uw recht van het Nibud kunt u zien voor welke toeslagen en
bijdragen u in aanmerking komt. Op de website vult u uw gegevens in. Het programma rekent
uit of u geld kunt krijgen.
Komt u er niet uit? Klik hieronder op de toeslag waar u een vraag over heeft. Daar krijgt u
meer uitleg over die toeslag. Ook leest u wat u kunt doen om hulp te krijgen.
Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen? Misschien komt u in aanmerking
voor een individuele inkomenstoeslag. Kijk op de website van de gemeente voor meer
informatie.
Gemeente Schagen - Individuele inkomenstoeslag
www.schagen.nl/individuele-inkomenstoeslag
Belastingdienst - hoe werken toeslagen
Telefonisch bereikbaar: ma t/m do 8.00 - 20.00 uur, vrijdag 8.00 - 17.00 uur.
0800 05 43

www.belastingdienst.nl/hoe_werken_toeslagen
Belastingdienst - toeslagen
0800 05 43
www.belastingdienst.nl/toeslagen
Nibud - bereken uw recht
www.nibud.nl/berekenuwrecht
Waarover wilt u iets weten?

Bijdrage voor schoolkosten
Bijstand
Bijzondere bijstand
Huurtoeslag
Individuele inkomenstoeslag
Kinderbijslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget
Lokale regelingen
Zorgtoeslag

Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeenten Schagen en Hollands Kroon in
samenwerking met vele instellingen en organisaties.
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