Het individueel keuzebudget

Gevolgen IKB voor
uw toeslagen, budget
of (aanvullende)
uitkering
Let daarom op de volgende
aandachtspunten!
Ontvangt u een inkomensafhankelijke toeslag, budget
of uitkering? Denk bijvoorbeeld aan uw huurtoeslag,
zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Dan kan door het
gebruik van IKB uw bruto-inkomen veranderen. Dit
heeft gevolgen voor uw inkomensafhankelijke toeslag,
budget of uitkering. Let daarom goed op de volgende
aandachtspunten.

Als u uw IKB-budget gebruikt, verandert
uw inkomen.
Dit gebeurt:
• als u IKB-uren wisselt voor geld - wordt uw
bruto-inkomen hoger;
• als u IKB-budget gebruikt om IKB-uren te kopen wordt uw bruto-inkomen lager;
• als u IKB-budget gebruikt voor een fiscaalvriendelijk
doel - wordt uw bruto-inkomen lager.

Ontvangt u in 2020 een inkomensafhankelijke
toeslag, budget of uitkering? Let dan extra
goed op!
In mei 2020 krijgt u ook het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering van 2019. Dit is extra geld. Uw jaarsalaris is
daarom in 2020 voor één keer hoger.
Let op! Dit is belangrijk als u toeslagen voor 2020
aanvraagt of een (aanvullende) uitkering ontvangt.

Het individueel
keuzebudget
Toeslagen of budget van de Belastingdienst
Krijgt u een van de volgende toeslagen of budget? Dan kan
de verandering in uw inkomen in 2020, gevolgen hebben
voor uw toeslag of budget.
Toeslag

Inkomen max. per jaar*
Alleenstaand

Met (toeslagen)
partner

Zorgtoeslag
(2019)

€ 29.562

€ 37.885

Huurtoeslag
(2019)

€ 22.700

€ 30.825

Kinderopvangtoeslag

Bereken uw toetsingsinkomen

Kindgebonden
budget(2019)

Bereken uw toetsingsinkomen

Uitkeringen van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV)
Krijgt u een uitkering vanuit de WIA, WAO, WAZ of Wajong?
Dan kan de verandering in uw inkomen in 2020, gevolgen
hebben voor uw uitkering.
Wilt u meer weten? Kijk op de website van het UWV:
> www.uwv.nl/particulieren/formulieren/
doorgeven-wijzigingen-wia-wao-waz-wajong-uitkering.aspx
U kunt ook bellen met het UWV via
088 – 8989294.

UWV

Uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

*Dit zijn de inkomensgrenzen voor 2019, omdat de grenzen voor
2020 nog niet bekend zijn.

Wilt u meer weten over de toeslagen of het budget?
Kijk op de website van de Belastingdienst:
> www.belastingdienst.nl

Krijgt u een uitkering vanuit de Algemene nabestaanden
wet (Anw)? Dan kan de verandering in uw inkomen in
2020, gevolgen hebben voor uw Anw-uitkering.
Wilt u meer weten? Kijk op de website van de SVB:
> www.svb.nl/int/nl
U kunt ook bellen met uw dichtstbijzijnde SVB-kantoor.
Dit zoekt u op via de website van de SVB.

SVB

U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon via
0800 – 05 43.

Belastingdienst

Wilt u meer weten over wat dit betekent voor uw financiële situatie?
U kunt dan een afspraak maken met een adviseur van het Kennispunt Financiële Rechtspositie. Vul het aanvraagformulier
in en binnen 5 werkdagen neemt een adviseur contact met u op. Het aanvraagformulier kunt u vinden op:
> www.ubrijk.nl/producten-en-diensten/kennispunt-financiele-rechtspositie/voor-medewerkers

