
Иммиграция
Льготы по инвалидности

Льготы по инвалидности - 
Эсперанто Голландский
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

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

Peti kie vi povas trovi, se vi povas ricevi profitojn de invalideco

Estas la poŝmono imponibla? Is de uitkering belastingvrij?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Льготы по инвалидности - 
Эсперанто Голландский
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

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

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi
estas prizorgita?

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

Peti se vi devas esti rilatita al la persono, ke vi estas prizorgita por ricevi la poŝmonon

Kiom da horoj semajne mi devas flegi la
persono por esti elektebla peti la profitojn?

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

Peti kiom da horoj semajne, ke vi devas flegi la personon por esti elektebla por peti la profitojn

Estas la poŝmono imponibla? Is de zorgtoeslag belastbaar?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Welke voordelen zal ik ontvangen?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende
diensten?

Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn
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Иммиграция
Льготы по инвалидности
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

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

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita

Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Wat moet ik doen als mijn omstandigheden
veranderen?

Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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