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Zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
Werkt u (tijdelijk) in Nederland voor een Nederlandse werkgever? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden
zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
Om recht te hebben op zorgtoeslag moet u in elk geval:
• 18 jaar of ouder zijn
• een Nederlandse zorgverzekering hebben
• niet te veel inkomen en vermogen hebben

Inkomen en vermogen
Hoeveel zorgtoeslag u krijgt hangt af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het toetsingsinkomen. Dat bestaat uit het jaarinkomen dat u in Nederland verdient plus de inkomsten die u buiten Nederland
verdient over een heel jaar. Meestal moet u het toetsingsinkomen schatten.
Is uw toetsingsinkomen niet hoger dan € 20.109 per jaar? Dan is de zorgtoeslag € 1.066 per jaar. Hoe hoger
uw inkomen, hoe lager uw zorgtoeslag. Is uw toetsingsinkomen hoger dan € 27.857 per jaar? Dan krijgt u
geen zorgtoeslag.
Hebt u vermogen, zoals spaargeld en beleggingen? Als dit vermogen op 1 januari 2017 meer is dan
€ 107.752, hebt u geen recht op zorgtoeslag in 2017.

Hulp bij het aanvragen van zorgtoeslag
Wij hebben met een aantal uitzendbureaus, zorgverzekeraars en met Land- en Tuinbouworganisatie
Nederland (LTO) afgesproken dat u hulp kunt krijgen bij het aanvragen of stopzetten van uw zorgtoeslag.
Zij treden dan op als uw intermediair. Vraag hiernaar bij uw uitzendbureau, uw zorgverzekeraar of LTO.

Eenpersoonshuishouden
Uw intermediair kan u alleen helpen als u de zorgtoeslag voor uzelf aanvraagt. Als u ook voor uw partner
zorgtoeslag wilt aanvragen, kan uw intermediair u niet helpen.

Gegevens
Om uw zorgtoeslag te kunnen berekenen en uit te betalen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig.
Uw intermediair zal u vragen om die gegevens. We hebben afgesproken dat intermediairs vertrouwelijk
om zullen gaan met uw gegevens.

Machtigingsformulier
Gaat u ermee akkoord dat uw intermediair u helpt met uw zorgtoeslag en uw gegevens voor de zorgtoeslag
aan ons doorgeeft? Dan moeten u en uw intermediair hiervoor een machtigingsformulier ondertekenen.
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Welke gegevens zijn nodig?
Nederlandse zorgverzekering
Uw intermediair controleert of u een Nederlandse zorgverzekering hebt afgesloten. Hebt u geen
Nederlandse zorgverzekering? Dan hebt u geen recht op zorgtoeslag.

Burgerservicenummer (BSN)
Wij gebruiken uw BSN om u te identificeren en bijvoorbeeld uw correspondentieadres te bepalen.
Hebt u geen geldig BSN? Dan kunt u geen zorgtoeslag krijgen.

Geschat jaarinkomen
Wij berekenen de zorgtoeslag op basis van een vooraf geschat jaarinkomen over 2017. Ook uw inkomsten
buiten Nederland tellen mee. U bent zelf verantwoordelijk voor het schatten van uw inkomen. Doe dit zo
nauwkeurig mogelijk.

Uw rekeningnummer
Wij betalen uw toeslag uit op een rekeningnummer (IBAN) dat op uw naam staat. Deze rekening loopt bij
voorkeur bij een bank in Nederland. Hebt u alleen een bankrekening buiten Nederland? Dan hebt u naast
uw IBAN ook een BIC nodig.

Voorschot en definitieve berekening
Hebt u recht op zorgtoeslag? Dan krijgt u een voorschotbeschikking. Daarin staat hoeveel u iedere
maand krijgt.
U krijgt een voorschot. Dit berekenen we op basis van uw geschatte jaarinkomen. Na afloop van het
kalenderjaar stellen we uw werkelijke jaarinkomen vast. U krijgt dan een definitieve berekening van uw
zorgtoeslag.
Is uw werkelijke jaarinkomen hoger dan de schatting die u bij uw aanvraag hebt doorgegeven? Dan hebt u
waarschijnlijk te veel zorgtoeslag gekregen en moet u dit terugbetalen. Is uw werkelijke jaarinkomen lager
dan de schatting die u bij uw aanvraag hebt doorgegeven? De zorgtoeslag die u te weinig hebt gekregen,
betalen we alsnog aan u uit.
Bent u het niet eens met de definitieve berekening? Dan kunt u bezwaar maken bij Belastingdienst/Toeslagen.

Zorgtoeslag stopt
Uw intermediair stuurt ons iedere maand een overzicht met de gegevens van (tijdelijke) buitenlandse
werknemers die zorgtoeslag krijgen.
Stopt u met werken in Nederland? Dan vermeldt uw intermediair u de eerstvolgende maand niet meer
op dit overzicht. Uw zorgtoeslag stopt dan.
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