
Toeslagen
Belastingdienst

Op deze kaart staan alle belangrijke bedragen 
voor de toeslagen in 2019 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 3,12%

Huurtoeslag

Maximale huurgrens

Aanvrager is jonger dan 23 jaar € 424,44

Aanvrager is 23 jaar of ouder € 720,42

Aftoppingsgrens

1- en 2-persoonshuishouden € 607,46

3- en meerpersoonshuishouden € 651,03

Maximaal inkomen

1-persoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd € 22.700

Meerpersoonshuishouden jonger dan de AOW-leeftijd € 30.825

1-persoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd € 22.675

Meerpersoonshuishouden ouder dan de AOW-leeftijd € 30.800

Vrijgesteld inkomen

Vrijgesteld inkomen thuiswonend kind jonger dan 23 jaar € 4.885
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Zorgtoeslag

Maximaal inkomen

Alleenstaande € 29.562

Aanvrager met toeslagpartner € 37.885

Maximale toeslag

Alleenstaande € 1.189 per jaar

Aanvrager met toeslagpartner € 2.314 per jaar

Kindgebonden budget

Maximale toeslag

Bij een inkomen tot en met € 20.941

Aantal kinderen Bedrag per jaar voor 
alleenstaande ouder 

Bedrag per jaar voor ouder 
met toeslagpartner

1 kind € 4.305 € 1.166

2 kinderen € 5.294 € 2.155

Verhoging vanaf 3e kind €  292 €  292

Bij een inkomen hoger dan € 20.941

Voor een inkomen hoger dan € 20.941 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 € 20.941

12 tot en met 15 jaar € 239

16 en 17 jaar € 427

Vermogensvrijstelling voor huurtoeslag

In de tabel ziet u hoeveel vermogen de aanvrager maximaal mag hebben 
op 1 januari 2019.

Situatie alleenstaande Maximaal vermogen

Alleenstaande € 30.360

Aanvrager met toeslagpartner € 60.720

Per medebewoner voor de huurtoeslag mag u € 30.360 extra meetellen.

Vermogensvrijstelling voor zorgtoeslag 
en kindgebonden budget 

Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget telt u bij het maximaal vermogen 
nog een extra vrijstelling op van € 84.416. In de tabel ziet u hoeveel vermogen 
de aanvrager maximaal mag hebben op 1 januari 2019.

Situatie Maximaal vermogen

Alleenstaande € 114.776

Aanvrager met toeslagpartner € 145.136

Kinderopvangtoeslag

Maximumuurtarief

Dagopvang € 8,02

Buitenschoolse opvang € 6,89

Gastouderopvang € 6,15


