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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.
Neem voor meer informatie contact op met Serviceplein Rijnstreek.
Serviceplein
Prins Bernardlaan 8
2405 VZ Alphen aan den Rijn
0172 42 75 00
info@participe.nu
www.participealphen.nu/serviceplein-gemeente-alphen/
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.
Ga naar een servicepluspunt bij u in de buurt. Hier werken vrijwilligers die u kunnen helpen
met de aanvraag.
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
Belastingdienst - belastingtelefoon
0800 05 43 (gratis)
www.belastingdienst.nl/belastingtelefoon
Belastingdienst - zorgtoeslag
www.belastingdienst.nl/zorgtoeslag
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?
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 2C
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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