
[Rubriekskop]Vijf vragen over…………. 

[Kop]Zorgtoeslag 

 

[Intro]Bijna de helft van de mensen die recht hebben op zorgtoeslag vragen deze niet aan of 

krijgen te weinig toeslag. Veel mensen denken ten onrechte dat ze er niet voor in aanmerking 

komen. Zonde om geld te laten liggen.  

 

Wat is zorgtoeslag? 

De zorgtoeslag bestaat sinds 2006, toen het verplichte ziekenfonds werd afgeschaft en 

iedereen zich bij een verzekeraar naar keuze diende te verzekeren. De toeslag is een 

tegemoetkoming in de kosten van de premie voor de verplichte (basis)zorgverzekering. FNV 

Bondgenoten had destijds liever een inkomensafhankelijke premie gewild.  

 

Wie heeft recht op zorgtoeslag? 

Iedereen van 18 jaar en ouder die voor minimaal het basispakket is verzekerd, de Nederlandse 

nationaliteit heeft of een geldige verblijfsvergunning én niet te veel inkomen heeft komt in 

aanmerking voor zorgtoeslag. De grens voor de toeslag ligt bij alleenstaanden op een 

jaarinkomen van € 36.022 bruto en bij paren bij € 54.264 bruto. Hoe lager het inkomen, hoe 

hoger de zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande is € 835 per jaar, € 69 

per maand. Paren krijgen maximaal € 1753 per jaar, € 146 per maand als ze minder dan € 

20.080 per jaar verdienen. 

 

Hoe kun je ‘m aanvragen? 

Normaal gesproken vraag je de zorgtoeslag tegelijkertijd aan met de aangifte 

inkomstenbelasting. Maar je kunt ‘m ook tussentijds via de site van de Belastingdienst 

(www.Belastingdienst.nl/toeslagen) aanvragen. Als je de Belastingtelefoon (0800-0543) belt, 

krijg je een papieren formulier toegestuurd. Bij het invullen heb je het verzamelinkomen zoals 

in de (voorlopige) belastingaanslag vastgesteld of een jaaropgaaf van werkgever of 

uitkeringsinstantie nodig. Op de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening 

maken om te zien op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt. 

 

Waarom maken veel mensen geen gebruik van de zorgtoeslag? 

Voorheen kregen rechthebbenden automatisch inkomensafhankelijke regelingen. Nu moet je 

deze zelf aanvragen. Niet iedereen is even goed op de hoogte van de verschillende toeslagen. 

Ook laten veel mensen geld liggen, omdat ze ten onrechte denken dat ze met hun inkomen 

niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. 

Daarnaast kan een gewijzigde situatie zoals baanverlies, minder werken, scheiding, 

arbeidsongeschiktheid ervoor zorgen dat je opeens wel in aanmerking komt. Dat moet je zelf 

in de gaten houden.  

 

Hoe kun je de zorgtoeslag alsnog aanvragen? 

Je kunt de zorgtoeslag over het lopende jaar op elk moment, dit jaar, aanvragen. De toeslag 

achteraf aanvragen kan tot 1 april van het jaar erna. Tenzij je uitstel voor de aangifte 

inkomstenbelasting hebt aangevraagd; dan heb je respijt zolang het uitstel loopt. Als de 



zorgtoeslag alsnog wordt toegekend, betaalt de fiscus deze naar rato in de resterende maanden 

van het jaar uit. In principe hoef je de zorgtoeslag maar één keer aan te vragen. Erna loopt het 

automatisch.  


