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Wat is zorgtoeslag?
Zorgtoeslag is geld van de Rijksoverheid voor mensen met een laag inkomen. Iedereen in
Nederland is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Zorgtoeslag is bedoeld om uw
basiszorgverzekering te helpen betalen. Als u recht heeft op zorgtoeslag, stort de
Belastingdienst elke maand zorgtoeslag op uw rekening.
Voor uitleg over de zorgverzekering en zorgtoeslag kijk u op de website Uitleg
Zorgverzekering.
Belastingdienst - zorgtoeslag
www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag
Uitleg zorgverzekering
www.uitlegzorgverzekering.nl
Kunt u zorgtoeslag krijgen?
Maak een proefberekening op de website Toeslagen. Zorg dat u uw jaaropgaaf of loonstrook
bij de hand heeft. Of u recht heeft op zorgtoeslag, hangt af van onder andere:
uw gezinsinkomen
uw leeftijd
of u een zorgverzekering heeft
Ook de hoogte van uw zorgtoeslag hangt af van deze voorwaarden.
Belastingdienst - proefberekening toeslagen
www.belastingdienst.nl/proefberekening-toeslagen
Hoe vraagt u zorgtoeslag aan?
Ga naar de webpagina Toeslagen en vraag zorgtoeslag aan met uw DigiD. Heeft u moeite
met het aanvragen van DigiD of met inloggen? Op de website Alles over DigiD vindt u uitleg
en kunt u oefenen.

Of bel de Belastingtelefoon en vraag om een aanvraagformulier voor zorgtoeslag.
Als uw aanvraag is goedgekeurd, krijgt u elk jaar een nieuw aanvraagformulier thuisgestuurd.
Belastingdienst - belastingtelefoon
0800 05 43 (gratis)
www.belastingdienst.nl/belastingtelefoon
Belastingdienst - proefberekening toeslagen
www.belastingdienst.nl/proefberekening-toeslagen
Belastingdienst - toeslagen
0800 05 43
www.belastingdienst.nl/toeslagen
DigiD
www.digid.nl
Alles over DigiD
www.digid.steffie.nl
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van zorgtoeslag?
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen. Is er niemand in uw omgeving die u kan
helpen? Vraag het dan aan een vrijwilliger.
Heeft u vragen over de hoogte, de uitbetaling of de voorwaarden van zorgtoeslag? Ga naar
de website van de Belastingdienst of bel ze. Houd uw burgerservicenummer bij de hand.
Bent u 55 jaar of ouder en wilt u zorgtoeslag aanvragen? Vraag hulp aan een ouderenbond
als u daar lid van bent. Vraag anders of een ouderenadviseur u helpt.
Of vraag het aan iemand van het sociaal wijkteam.
Sociale wijkteams
Toets 0 in het keuzemenu voor de sociale wijkteams. Gratis en zonder verwijzing.
0575 51 96 13
info@perspectiefzutphen.nl
www.perspectiefzutphen.nl/wijken
Vrijwilligerscentrale Zutphen
Oude Bornhof 47A
7201 DV Zutphen
0575 59 62 96
vrijwilligerscentrale@perspectiefzutphen.nl
www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl
Belastingdienst - belastingtelefoon

0800 05 43 (gratis)
www.belastingdienst.nl/belastingtelefoon
Belastingdienst - zorgtoeslag
www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag
Unie KBO
Organisatie die opkomt voor de belangen van senioren.
030 340 06 00
info@kbo-pcob.nl
www.uniekbo.nl
PCOB
030 340 06 00
www.pcob.nl
Krijgt u zorgtoeslag 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 dit gelijk door aan de Belastingdienst. Zo zorgt u ervoor dat u
later niets hoeft terug te betalen of een boete krijgt. Op de website van de Belastingdienst ziet
u of uw wijziging invloed heeft op uw zorgtoeslag.
Belastingdienst - wijziging doorgeven
www.belastingdienst.nl/wijziging-doorgeven
Heeft u juridische hulp nodig?
Kijk op de website van het Juridisch Loket voor informatie. Neem contact op voor persoonlijk
advies. Of ga langs tijdens het inloopspreekuur.
Juridisch Loket Zutphen
Inloopspreekuur:
di 14.00 - 16.00 uur
do 9.00 - 11.00 uur
Polsbroekpassage 3
7201 CE Zutphen
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl
Juridisch Loket
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl

Hulpwijzer Zutphen is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Zutphen in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
Over Hulpwijzer Zutphen

