
Toeslagen
Belastingdienst

Op deze kaart staan alle belangrijke bedragen 
voor de toeslagen in 2015 overzichtelijk bij elkaar. 
U kunt zo snel nagaan wat de grensbedragen 
en percentages zijn voor huurtoeslag, zorg toeslag, 
kindgebonden budget en kinder opvangtoeslag.

Algemeen

Indexpercentage inkomen

Indexpercentage inkomen 1,06%

Huurtoeslag

Maximale huurgrens

Aanvrager is jonger dan 23 jaar € 403,06

Aanvrager is 23 jaar of ouder € 710,68

Aftoppingsgrens

1- en 2-persoonshuishouden € 576,87

3- en meerpersoonshuishouden € 618,24

Maximaal inkomen

1-persoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd € 21.950

Meerpersoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd € 29.800

1-persoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd € 21.950

Meerpersoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd € 29.825

Vrijgesteld inkomen

Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar € 4.749
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Zorgtoeslag

Maximaal inkomen

Alleenstaande € 26.316

Aanvrager met toeslagpartner € 32.655

Maximale toeslag

Alleenstaande € 942 per jaar (€ 78,50 per maand)

Aanvrager met toeslagpartner € 1.791 per jaar (€ 149,25 per maand)

Kindgebonden budget

Maximale toeslag

Bij een inkomen tot en met € 19.463

Aantal kinderen Bedrag per jaar voor 
alleenstaande ouder 

Bedrag per jaar voor ouder 
met toeslagpartner

1 kind € 4.082 € 1.032

2 kinderen € 4.873 € 1.823

3 kinderen € 5.056 € 2.006

Verhoging vanaf 4e kind €  106 €  106

Bij een inkomen hoger dan € 19.463

Voor een inkomen hoger dan € 19.463 geldt een afbouwpercentage van 6,75%. 
Hoe hoger het inkomen, hoe lager de toeslag.

Verhoging voor kinderen vanaf 12 jaar

Leeftijd Inkomen tot en met € 19.463

12 tot en met 15 jaar € 231

16 en 17 jaar € 296 (vanaf 1 augustus 2015 € 412)

Vermogensvrijstelling voor huurtoeslag, 
zorgtoeslag en kindgebonden budget

De vermogensvrijstellingen in de tabel gelden per persoon, dus ook voor 
een eventuele toeslagpartner. En voor de huurtoeslag gelden deze ook voor 
medebewoners.

Situatie
Vermogensvrijstelling  
per persoon

Persoon is jonger dan de AOW-leeftijd € 21.330

Persoon heeft of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd en zijn 
inkomen is maximaal € 14.431

€ 49.566

Persoon heeft of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd en zijn 
inkomen is meer dan € 14.431 en maximaal € 20.075

€ 35.448

Persoon heeft of bereikt in 2015 de AOW-leeftijd en zijn 
inkomen is meer dan € 20.075

€ 21.330

Extra vrijstelling voor zorgtoeslag en kindgebonden budget 
Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget telt u bij de ‘Vermogens vrijstelling 
per persoon’ nog een extra vrijstelling op van € 82.093. Dit bedrag geldt voor de 
aanvrager en zijn toeslagpartner samen.

Overgangsregeling huurtoeslag
Voor huurtoeslag geldt een overgangsregeling voor alleenstaande ouders jonger 
dan de AOW-leeftijd. Kreeg de aanvrager van 1 juli tot en met 31 december 2005 
huursubsidie bij een vermogen van meer dan € 20.300? En ontving hij in 2006 
t/m 2014 huurtoeslag en heeft hij in 2015 recht op de verhoging van het 
kindgebonden budget voor alleenstaande ouders? Dan is de vermogens-
vrijstelling € 42.278.

Kinderopvangtoeslag

Maximumuurtarief

Dagopvang € 6,84

Buitenschoolse opvang € 6,38

Gastouderopvang € 5,48


