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Dit zijn relevante websites die u helpen bij het aanvragen van 

zorgtoeslag bij de Belastingdienst 

We hebben relevante informatie van overheidswebsites op een rij gezet.  
 

  

 

 

 

Vragen over zorgtoeslag 
Voor vragen over zorgtoeslag kunt u bellen met de Belastingtelefoon Buitenland. Zij beantwoorden vragen in 

het Nederlands, Engels of Duits. Telefoonnummer: +31 (0) 55 5385385 

  

Internationale medewerkers met een Nederlands zorgverzekering kunnen zorgtoeslag aanvragen. 
Op de website van de overheid staat informatie over zorgtoeslag en over de voorwaarden. De website is 

alleen in het Nederlands beschikbaar.  

 

Een DigiD is nodig voor het aanvragen van zorgtoeslag 
Een DigiD is verreweg het handigst als u zorgtoeslag wil aanvragen. Met DigiD kunt u bevestigen wie u bent. 

U gebruikt het om veilig in te loggen op websites van de Nederlandse overheid, zelfs vanuit het buitenland. 

Zonder DigiD kunt u ook zorgtoeslag aanvragen. Maar dan moet u een ‘toezend-adres’ (naast het woonadres) 

hebben geregistreerd in het RNI (Registratie Niet-ingezetenen). Dan kunt u een aanvraagformulier voor 

zorgtoeslag opvragen bij de Belastingtelefoon Buitenland (telefoonnummer: +31 (0) 55 5385385). Zij sturen 

dit dan naar het ‘toezend-adres’. Dit formulier is alleen in het Nederlands beschikbaar.  

 

Handige website voor het aanvragen van een DigiD 
De website van Nederland Wereldwijd legt uit hoe u een DigiD aanvraagt. Deze informatie is beschikbaar in 

het Engels, Duits, Spaans en Frans.  

Vervolgens moet u een activeringscode voor de DigiD opvragen. Dat kan met behulp van een videogesprek. 

De activeringscode kunt u ook ophalen bij 1 van de 13 gemeenten in Nederland. Voor zowel het 

videogesprek als het ophalen van de activeringscode is een afspraak nodig. 

Met de activeringscode kunt u de DigiD activeren op DigiD.nl of de app.  

 

Zorgtoeslag aanvragen kan alleen via een Nederlandse website.  
Uitleg over zorgtoeslag vindt u op de website van de Belastingdienst. Deze informatie is (ook) in het Engels.  

Het aanvragen van zorgtoeslag kan alleen via een Nederlandstalige website van de Belastingdienst. Wilt u 

iemand vragen u te helpen met het aanvragen van zorgtoeslag? Dan kunt u iemand machtigen. Op DigiD.nl 

staat uitgelegd hoe dit werkt.  

Zorgtoeslag helpt bij het betalen van uw zorgpremie. Het is onder andere afhankelijk van uw jaarinkomen 

en uw vermogen of u recht heeft op zorgtoeslag. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Hiervoor 

heeft u een DigiD nodig. Hieronder vindt u een aantal relevante websites en instanties. Als u op de 

onderstreepte tekst klikt, met de ‘Ctrl-toets’, dan komt u direct op de juiste website.   

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zorgtoeslag/content/zorgtoeslag-andere-nationaliteit
https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/how-to-apply
https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/collect-code-video-call
https://www.netherlandsworldwide.nl/digid-abroad/collect-code-netherlands
https://www.digid.nl/en
https://digid.nl/en/inloggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/individuals/benefits/how_do_benefits_work/i_want_to_apply_for_a_benefit/i_want_to_apply_for_a_benefit
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/inloggen_op_mijn_toeslagen
https://www.digid.nl/en/apply-or-activate-digid/authorisation

