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Heeft u gekeken voor welke toeslag u in 
aanmerking komt?

Verzamel: 
1) jaaropgaaf van de werkgever; 

2) de beschikking (hierop ziet u de datum waarop 
het verzoekschrift is ingediend) 

3) bewijs van inschrijving van de scheiding bij de 
gemeente (uittreksel BRP)

Zet iedere 6 maanden een herinnering in 
de agenda. Situatie of inkomen gewijzigd?

Vergeet dan niet uw toeslagen 
aan te passen. Zo voorkomt u een 

naheffingsaanslag.

Controleer bij het SVB.nl of de kinderbijslag al 
op uw naam staat. Zo nee; doe een verzoek tot 
wijziging, anders worden sommige toeslagen

niet toegekend.

Doorloop de toeslagaanvraag. Gebruik als 
aanvraagdatum van de toeslag de datum dat het 

verzoek is ingediend bij de rechtbank én u niet 
meer op hetzelfde adres als uw ex partner stond 

ingeschreven

(ook wel: datum einde fiscaal partnerschap).

Let op
Was de datum dat u of uw ex-partner zich 
heeft uitgeschreven van de woning later 
dan de datum waarop het verzoekschrift 

is ingediend? 

Gebruik in dat geval de datum van 
het uitschrijven op het adres van de 

echtelijke woning als aanvraagdatum van 
de toeslag.

Na een laatste controle kan de aanvraag worden 
ingediend. Het duurt ongeveer 1 maand voordat 

deze is verwerkt.

Stappenplan belasting- en toeslagenmodule
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Vragen? Neem gerust contact op!
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Is de volledige procedure
bij Judex Legal afgerond?

Het is nog niet mogelijk om 
toeslagen aan te vragen

Het is nog niet mogelijk om 
toeslagen aan te vragen

Het is nog niet mogelijk om 
toeslagen aan te vragen

U lijkt in aanmerking te komen voor deze toeslag.
Vraag het hier aan.

Heeft u een andere
toeslagpartner?

Uw huur is lager dan
€752,33

Uw inkomen is lager
dan €32.500 in 2022

Uw inkomen is lager
dan €31.998 in 2022

Uw vermogen is
lager dan €120.000

Staat/staan uw 
minderjarige 

kind(eren) op uw adres 
ingeschreven?

Staat/staan uw 
minderjarige 

kind(eren) op uw adres 
ingeschreven?

Staat de kinderbijslag
op uw naam?

(controleer dit bij het
svb.nl)

Staat de kinderbijslag
op uw naam?

(controleer dit bij het
svb.nl)

Uw vermogen is lager
dan €120.000

Uw vermogen is lager
dan €120.000

Uw vermogen is lager
dan €120.000

Huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebondenbudget Kinderopvangtoeslag

U werkt

De opvang staat
geregistreerd in het

Landelijk Register
Kinderopvang (LRK)

Staat u nog op hetzelfde adres 
ingeschreven als uw ex-partner?

Co-ouderschap? 
In sommige gevallen 
kan u dan ook toe-
slag aanvragen, ook 
al staan de kinderen 
niet op uw adres 
ingeschreven.

Kijk hier voor meer
informatie.

Let op: 
U hoeft niet in 
loondienst te zijn, 
maar kunt ook 
als ZZP’er kinder- 
opvangtoeslag 
aanvragen.

Let op: Situatie of inkomen 
gewijzigd? Vergeet dan niet 
uw toeslagen tijdig aan te 

passen. Zo voorkomt u een 
naheffingsaanslag.

Toeslagenchecker

Controleer of u voor één van onderstaande toeslagen in
aanmerking komt of doe hier een proefberekening.

Ja

Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Toeslagpartner?
U bent bijvoorbeeld 

toeslagpartner als u tijdelijk bij 
een kennis staat ingeschreven 
of wanneer u met een nieuwe 

partner gaat samenwonen.

Twijfel? Doe hier de check.

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/kan_ik_toeslag_krijgen/vermogen/vermogen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/toeslagen-co-ouderschap
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/

