
Immigration
Stöd för funktionshindrade

Stöd för funktionshindrade - Ansöka
svenska nederländska
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få
handikappersättning?

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor
gehandicaptenzorg?

Fråga var du kan hämta ut dina handikappförmåner

Är bidraget skattefritt? Is de uitkering belastingvrij?
Fråga om ersättning inte skall beskattas

Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket
pengar jag får?

Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?

Frågar vilka faktorer som avgör hur mycket pengar du kommer att få

Stöd för funktionshindrade - Karriär
svenska nederländska
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få
vårdgivarersättning?

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor
een zorgtoeslag?

Fråga vilka krav som avgör om du får vårdgivarersättning

Måste jag vara släkt med personen jag tar hand
om för att få bidrag?

Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor
zorg?

Fråga om du måste vara släkt med personen du tar hand om för att få bidrag

Hur många timmar per vecka måste jag hand
om personen för att kvalificera för
vårdnadsbidraget?

Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon
vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?

Fråga hur många timmar per vecka som du måste ta hand om personen för att kvalificera för
vårdnadsbidraget

Ska bidraget beskattas? Is de zorgtoeslag belastbaar?
Fråga om ersättningen ska beskattas

Vilka förmåner får jag? Welke voordelen zal ik ontvangen?
Fråga vilka förmåner du får

Påverkar ersättningen andra förmåner? Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende
diensten?

Fråga om ersättningen påverkar andra förmåner

Sida 1 23.05.2023



Immigration
Stöd för funktionshindrade
Kan min ersättning påverka personen jag
vårdar?

Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende
diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?

Fråga om din ersättning påverkar förmånerna hos den person du vårdar

Kan jag överklaga beslutet? Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Fråga om du kan överklaga beslutet

Vad ska jag göra om mina omständigheter
ändras?

Wat moet ik doen als mijn omstandigheden
veranderen?

Fråga vad du ska göra om dina omständigheter ändras
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