
ZMIANY W DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO 
KINDGEBONDEN BUDGET 2020. 

 
WAŻNE – PRZECZYTAJ I SPRAWDŹ CZY OD 2020 ZASIŁEK RODZINNY Z HOLANDII, 

BĘDZIE DLA CIEBIE OPŁACALNY. 
 

Jeżeli w 2019 roku nie otrzymywałeś świadczeń rodzinnych z Holandii, ta sytuacja 
może się zmienić w roku 2020.  
 
Przykład:  
Państwo Kowalscy mają jedno dziecko urodzone w 2010 roku. Pan Jan pracuje w Holandii 
i w 2019 roku zarobił 30 000 €. Pani Maria pracuje w Polsce i w przeliczeniu na euro zarobiła 
w ubiegłym roku 5 000. Wysokość świadczeń rodzinnych z Holandii wyniosła około 1096 € 
rocznie. Zakładając, że w 2020 Państwo Kowalscy uzyskają podobny dochód – łącznie około 
35 000 €, wysokość zasiłku na rok 2020 wyniesie 2056 € rocznie. 
 
TO AŻ 960 € RÓŻNICY !!! 
 

Jak to jest możliwe? W Holandii istnieją dwa rodzaje świadczeń rodzinnych: 
Kinderbijslag i Kindgebonden Budget. Kinderbijslag czyli zasiłek rodzinny, wypłacany jest przez 
urząd SVB i należy się każdej osobie pracującej lub mieszkającej w Holandii.  Kindgebonden 
Budget to tzw. dodatek do zasiłku rodzinnego, który wypłaca Belastingdienst, jednak nie każdy 
może o niego wnioskować, ponieważ uzależniony jest od wysokości uzyskanych dochodów. 
W przypadku, gdy oboje z rodziców pracują i uzyskują dość wysokie zarobki, dodatek nie 
będzie się należał. Tak było do 2019 roku, ponieważ próg dochodowy dla rodziców wspólnie 
wychowujących dziecko był dosyć niski. Okazuje się, że od 2020 roku wspomniany próg jest 
prawie dwukrotnie wyższy, co pokazuje poniższa tabela. 

 
 

PRÓG DOCHODOWY DLA PEŁNEJ WYSOKOŚCI KB 
   
 2019 2020 

DLA OBOJGA RODZICÓW 20 941,00 € 38 181,00 € 

DLA SAMOTNYCH RODZICÓW 20 941,00 € 21 431,00 € 

 
Co to oznacza? Osoby, które przekroczyły próg dochodowy w 2019 i zasiłek rodzinny był 
nieopłacalny, w roku 2020 może być dużo bardziej korzystny. 
 

Wraz z nowelizacją ustawy 500 + z lipca 2019 roku, wielu Polaków utraciło możliwość 
wypłaty świadczeń rodzinnych z Holandii. Dlaczego? Wszystkie zasiłki rodzinne wypłacane 
w krajach europejskich są od siebie zależne. W praktyce oznacza to, że nabywając prawo do 
świadczeń rodzinnych w kilku krajach jednocześnie, otrzyma się najwyższą możliwą kwotę jaką 
można uzyskać z jednego kraju. Dodatkowo pierwszeństwo do wypłaty świadczeń ma zawsze 



państwo, na terenie którego mieszka dziecko, a jeden z rodziców jest aktywny zawodowo. 
Może wydawać się to zagmatwane, dlatego poniżej wyjaśnimy całą procedurę na podstawie 
przykładu. 
 
Przyjrzyjmy się ponownie rodzinie Państwa Kowalskich z pierwszego przykładu. Pani Maria 
pracuje w Polsce i wychowuje tutaj dziecko, więc ma prawo do świadczenia 500 +, które 
rocznie wynosi około 1400 €. Pan Jan pracuje w Holandii, więc również nabywa prawo do 
zasiłku rodzinnego – Kinderbijslag (około 880 €), który wraz z dodatkiem Kindgebonden 
Budget (1176 €) daje kwotę rzędu 2056 € za rok 2020. W tym przypadku Polska nadal będzie 
wypłacać 500 +, natomiast Holandia dopłaci do tego różnicę, czyli 656 €. W ubiegłym 2019 
roku Państwo Kowalscy byli uprawnieni do otrzymania 1096 € z Holandii tytułem świadczeń 
rodzinnych (Kinderbijslag 880 € i Kindgebonden Budget 216 €). W związku z tym, że pobierali 
również 500 + (1400 €), które było wyższe od zasiłków holenderskich (1096 €), z Holandii nie 
otrzymali, żadnej zapomogi. 
 

Mamy nadzieję, że ten artykuł, rozjaśnił nieco sprawę przyznawania zasiłków 
rodzinnych w Holandii. Jeśli nie, zapamiętaj jedno – w 2020 roku możesz otrzymać 
DODATKOWĄ GOTÓWKĘ !!! 
  

Nie zwlekaj – odwiedź nasze biura w Polsce lub Holandii i poproś o przeliczenie 
opłacalności zasiłku rodzinnego z Holandii na rok 2020. 
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