Gepubliceerd op Nieuwkoop 26-08-2019 06:41 (https://www.wegwijzernieuwkoop.nl)
Wegwijzer Nieuwkoop > Geldzaken > Toeslagen en bijdragen > Kinderbijslag

Wat is kinderbijslag?
Kinderbijslag is geld van de Rijksoverheid om u te helpen met de kosten voor het opvoeden
en verzorgen van uw kind. Denk hierbij aan de kosten voor voeding, kleding, verzekeringen,
zakgeld en contributies voor bijvoorbeeld een sportvereniging. Als u recht heeft op
kinderbijslag, stort de Sociale Verzekeringsbank (SVB) elk kwartaal kinderbijslag op uw
rekening. Per gezin kan er maar een aanvrager zijn.
Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag
www.svb.nl/kinderbijslag
Kunt u kinderbijslag krijgen?
Iedereen die in Nederland een kind opvoedt en verzorgt, heeft recht op kinderbijslag. Ook als
het niet uw eigen kind is, maar bijvoorbeeld een pleeg- of stiefkind. Voor kinderbijslag maakt
het niet uit hoeveel u verdient. Wel zijn er andere voorwaarden. Meestal krijgt u vanzelf
bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als u recht heeft op kinderbijslag. Meer
informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de SVB.
Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag
www.svbabc.nl/kinderbijslag
Hoe vraagt u kinderbijslag aan?
De kinderbijslag wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Nadat uw kind is
geboren en ingeschreven bij de gemeente, krijgt u binnen 2 tot 4 weken vanzelf bericht van
de SVB. U kunt dan uw kinderbijslag aanvragen via Mijn SVB. Log in met uw DigiD en vul de
aanvraag in. Heeft u moeite met het aanvragen van DigiD of met inloggen? Op de website
Alles over DigiD vindt u uitleg en kunt u oefenen.
Heeft u 4 weken na de aangifte van de geboorte nog geen bericht ontvangen? Neem dan
contact op met de SVB.

Wordt een tweede of volgende kind geboren? U hoeft niets te doen. De SVB past uw
kinderbijslag automatisch voor u aan.
Sociale Verzekeringsbank - kinderbijslag aanvragen
www.svbabc.nl/kinderbijslag-aanvragen
Alles over DigiD
www.digid.steffie.nl
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kinderbijslag?
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.
Ga naar het servicepluspunt bij u in de buurt. De medewerkers van de servicepluspunten zijn
vrijwilligers die u kunnen helpen.
Servicepluspunt Nieuwkoop
Gevestigd in de Kaleidoskoop.
De Verbinding 12
2421 EX Nieuwkoop
0172 57 59 09
info@nieuwkoop.nl
www.servicepluspunt.nl/nieuwkoop
Servicepluspunt Ter Aar
Gevestigd in bibliotheek de Aarlezer.
Beukenpad 1
2461 DR Ter Aar
0172 82 02 12
info@nieuwkoop.nl
www.servicepluspunt.nl/teraar
Krijgt u kinderbijslag en is er iets veranderd in uw leven?
Misschien bent u verhuisd, heeft u een andere baan, heeft u een ander rekeningnummer of is
er iets anders veranderd. Geef het gelijk door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zo
zorgt u ervoor dat u later niets hoeft terug te betalen of een boete krijgt. Gebruik het
wijzigingsformulier van de SVB of geef de wijziging door op de website van het SVB. Hiervoor
heeft u wel een DigiD nodig.

Kinderbijslag - wijziging doorgeven
www.svbabc.nl/kinderbijslag/wijziging-doorgeven
Heeft u juridische hulp nodig?
In de oneven weken is er op dinsdagochtend een gratis juridisch spreekuur. Dit spreekuur
wordt gehouden door advocaat Priscilla Minkes in samenwerking met Tom in de buurt. Het is
handig als u zich van tevoren aanmeldt.
Juridisch spreekuur
In de oneven weken op dinsdagochtend van 9.00 - 10.00 uur. Het spreekuur wordt gehouden
door advocaat Priscilla Minkes. Aanmelden is handig, maar niet verplicht. Dit kan telefonisch
of per e-mail.
Achterweg 2B
2421 EA Nieuwkoop
020 540 01 70
info@minkesadvocatuur.nl
www.minkesadvocatuur.nl
Wegwijzer Nieuwkoop is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Nieuwkoop in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Heeft u via Wegwijzer Nieuwkoop geen antwoord op uw vraag gevonden? Vraag hulp aan
onafhankelijk cliëntenondersteuner Johnny Versteeg.
Bel op werkdagen naar 06 10 73 43 75 of stuur een e-mail naar j.versteeg@meezhn.nl.
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