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U kunt een toeslag over een jaar aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een
DigiD en een burgerservicenummer/sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het
Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas
of zorgpolis. Log met u DigiD code in op www.toeslagen.nl
Wat gebeurt er na uw aanvraag?
Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken bericht van de Belastingdienst. Dit bericht
noemen we een voorschotbeschikking. Hierop staat hoeveel toeslag u voorlopig krijgt.
Meestal krijgt u de toeslag in maandelijkse termijnen. Binnen 4 weken na de
voorschotbeschikking krijgt u het 1e bedrag op uw rekening.
Met “Mijn toeslagen” kunt u de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de
belastingdienst uw gegevens hebben gekregen, kunt u dit zien op Mijn toeslagen.
Tot wanneer kan ik een toeslag aanvragen?
Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Als u deze toeslag
aanvraagt wanneer uw kind al naar de kinderopvang gaat, dan kunt u alleen nog
kinderopvangtoeslag krijgen voor de maand waarin u de toeslag aanvraagt en
voor de twee maanden ervoor.
Voorbeeld van een impressie Mijntoeslagen.

Met Mijn toeslagen hebt u een compleet overzicht van uw toeslagen. Ook kunt u
makkelijk uw gegevens wijzigen of toeslagen aanvragen. De belastingdienst laat u in de
volgende link / demo zien hoe Mijn toeslagen werkt.
Klik op
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toesl
agen/index.html
Boven in het scherm ziet u verschillende tabbladen.
Onder het tabblad “Mijn toeslagen” staat welke toeslagen u op dit moment ontvangt.
Per toeslag ziet u een jaaroverzicht. Hierin staat hoeveel toeslag u per maand krijgt en
hoeveel u dat jaar in totaal ontvangt. En u ziet ook op welk rekeningnummer de toeslag
is uitbetaald. Onder Mijn gegevens staat wat er over uw situatie bij ons bekend is.
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De beschikkingen die u van de belastingdienst hebt ontvangen, vindt u terug onder 'Mijn
beschikkingen'. Alle doorgegeven wijzigingen en de status daarvan vindt u onder het
tabblad Statusoverzicht. Formulieren die u nog niet helemaal hebt ingevuld of nog moet
verzenden, zijn te vinden onder Mijn formulieren.
U kunt makkelijk met Mijn toeslagen veranderingen in uw situatie doorgeven,
bijvoorbeeld
• Stel dat uw inkomen verandert. U gaat dan naar Inkomen en vermogen en geeft aan
dat uw inkomen wijzigt.
• Uw adres wijzigt.
• Etc. etc.
U gaat vanzelf naar het juiste formulier, waarmee u eenvoudig uw nieuwe inkomen
doorgeeft. Op de homepage ziet u wat de status van uw wijziging is.
Met “Mijn toeslagen” hebt u een compleet overzicht van uw toeslagen, kunt u uw
gegevens bekijken én direct een wijziging doorgeven of toeslagen aanvragen.
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