
Goedendag,  
 

Hierbij willen we u graag informeren over het volgende:  
 

Wij willen even de nadruk leggen het recht op toeslagen. 
 
Definitie van toeslagen: Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen in de 

kosten voor je kind. Het kan om aardig wat geld gaan. Of je recht hebt op deze 
toeslagen, is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. 

 
Wij merken de laatste tijd dat veel mensen meer aan het werk gaan, wij zijn hier heel 
blij mee. Het is echter wel belangrijk dat zodra iemand begint met werken dit 

doorgegeven moet worden aan uw gemeente. Daarnaast zien wij ook steeds vaker 
dat er geen toeslagen worden aangevraagd. Zodra iemand begint met werken  

ontstaat het recht op toeslagen vanuit de overheid. Onder deze toeslagen vallen de 
kinderbijslag, het kindgebonden budget en eventueel kinderopvangtoeslag.  
 

Kinderbijslag: 
Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor 

kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland 
wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor 
thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. 

 
Kindgebonden budget 

Indien u 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar hebt: 
Als u kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank. Of u onderhoudt uw kind 
in belangrijke mate. En het inkomen van u en uw partner is niet te hoog dan heeft u 

recht op kindgebonden budget. 
 

Kinderopvangtoeslag. 
Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 
omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u 

mogelijk kinderopvangtoeslag. 

Samenvatting 

Dus heeft u werk en verblijven uw kinderen jonger dan 18 jaar bij u in Nederland? 

Dan heeft u recht op kinderbijslag en ook recht op kindgebonden budget. Deze moet 

u zelf aanvragen. U kunt hiervoor een afspraak bij Vluchtelingenwerk via oekraine-

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl of langs gaan bij Vluchtelingenwerk op 

maandag ochtend bij locatie Molenweid, Patrijzenlaan 31 te Wieringerwaard. Voor 

meer informatie over toeslagen ga naar de link: RefugeeHelp - на які пільги мають 

право українці у Нідерландах. 
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Weet u nog? 
 

Werk 

Heeft u werk gevonden? Dan moet u dit doorgeven aan ons 

via oekraine@hollandskroon.nl  Het feit dat u werk heeft gevonden, heeft gevolgen 

voor uw leefgeld. U hoeft geen zorgverzekering aan te vragen als u werkt. 
 

 
 

Naar het buitenland 

Reist u tijdelijk terug naar Oekraïne? Laat ons dit dan weten! Geef dit door 

via oekraine@hollandskroon.nl. Geef daarin ook aan hoelang u van plan bent 

buiten Nederland te verblijven. Bent u binnen 28 kalenderdagen weer terug? Dan 

blijft u uw financiële toelage ontvangen. Verblijft u langer in het buitenland? Dan 

stoppen wij de toelage, totdat u weer terug bent in Nederland. Bent u weer terug in 

onze gemeente? Geeft u dit weer aan ons door via oekraine@hollandskroon.nl? 

  

Gaat u definitief terug? Geef dit door via oekraine@schagen.nl. Ook moet u zich 

verplicht uitschrijven uit de gemeente. U heeft bij uw inschrijving in de gemeente 

een formulier ontvangen om de verhuizing door te geven. Op het formulier leest u 

hoe u dit doet. 

  
 
 

Vraag en antwoord 

Op onze website staan alle veelgestelde vragen met daarbij de antwoorden. 
 

 
 

Overige informatie 

Voor overige informatie kunt u ook kijken op de website www.refugeehelp.com. 
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Ukrainian 

 

 
Доброго дня,   

Цим повідомляємо про наступне:   

 Хотілося б коротко зупинитися на праві на доплати.  

  

Визначення добавок: Доплати - це грошові надбавки на витрати дитини. Це можуть бути 

досить великі гроші. Чи маєте Ви право на ці надбавки, залежить від Ваших особистих 

обставин.  

 Останнім часом ми помітили, що багато людей стали більше працювати, і це нас дуже радує. 

Однак важливо, що як тільки хтось починає працювати, це має бути передано до вашого 

муніципалітету. Також ми все частіше бачимо, що за пільгами не звертаються. Як тільки 

людина починає працювати, вона отримує право на пільги від держави. Ці виплати включають 

допомогу на дитину, бюджет на дитину та, можливо, допомогу по догляду за дитиною.   

  

Допомога на дитину:  

Допомога на дитину. Допомога на дитину - це державна допомога, яка покриває витрати на 

дитину (дітей) до досягнення нею (ними) 18-річного віку і не залежить від Ваших доходів. 

Батьки, які проживають та/або працюють в Нідерландах, як правило, мають право на 

отримання дитячої допомоги на власних дітей, пасинків та іноді прийомних дітей віком до 18 

років, які проживають вдома.  

  

  

  

Дитячий бюджет  

 Якщо у Вас є 1 або більше дітей до 18 років:  

 Якщо Ви отримуєте допомогу на дитину від Банку соціального страхування. Або ви утримуєте 

свою дитину в значній мірі. Якщо ваші з партнером доходи не надто високі, то ви маєте право 

на дитячий бюджет.  

  

  

  

Допомога по догляду за дитиною.  

  



Чи відвідує Ваша дитина зареєстрований дитячий садок, ігрову групу (з 2018 року перетворену 

на центр догляду за дітьми) або позашкільний заклад (БДЮТ)? Якщо так, то Ви маєте право на 

отримання допомоги по догляду за дитиною.  

  

Резюме  

  

Отже, ви працюєте і ваші діти до 18 років перебувають з вами в Нідерландах? Тоді Ви маєте 

право на допомогу на дитину, а також право на дитячий бюджет. Для цього необхідно подати 

заяву самостійно. Ви можете записатися на прийом до Vluchtelingenwerk на сайті oekraine-

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl або завітати в понеділок вранці за адресою: Molenweid, 

Patrijzenlaan 31 у Wieringerwaard. Детальніше про пільги можна дізнатися за посиланням: 

RefugeeHelp - на які пільги мають право українці в Нідерландах.  

  

  

   

Пам'ятаєш?  

  

Робота  

Ви знайшли роботу? Якщо так, Ви повинні повідомити нам про це за адресою: 

oekraine@hollandskroon.nl Те, що Ви знайшли роботу, впливає на Вашу допомогу на прожиття. 

Вам не потрібно подавати заяву на медичне страхування, якщо ви працюєте.  

  

   

Виїзд за кордон  

Ви повертаєтеся в Україну тимчасово? Якщо так, будь ласка, повідомте нам про це! Про це 

повідомляйте на oekraine@hollandskroon.nl. Також вкажіть, як довго ви плануєте перебувати за 

межами Нідерландів. Ви повернетеся протягом 28 календарних днів? Після цього Ви 

продовжите отримувати грошову допомогу. Чи будете Ви залишатися за кордоном довше? 

Потім ми припинимо виплату допомоги, поки ви не повернетеся до Нідерландів. Ви знову в 

нашому муніципалітеті? Чи проінформуєте Ви нас ще раз через oekraine@hollandskroon.nl?  

   

Ви повертаєтеся назавжди? Просимо повідомити про це на електронну адресу: 

oekraine@schagen.nl. Ви також зобов'язані знятися з реєстрації в муніципалітеті. При реєстрації 

в муніципалітеті ви отримали бланк для повідомлення про переїзд. Форма підкаже, як це 

зробити.  

   

   



Питання та відповіді  

На нашому сайті зібрані всі поширені запитання та відповіді на них.  

  

   

Інша інформація  

З іншою інформацією можна також ознайомитися на сайті www.refugeehelp.com.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


