
 

Aanvraag zorgtoeslag 
In combinatie met het afsluiten van een zorgverzekering heeft iedere werknemer de mogelijkheid om via LTO 
Arbeidskracht gratis zorgtoeslag aan te vragen. 
 
WAT is zorgtoeslag? 
Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van de verplichte Nederlandse 
(basis)zorgverzekering. De toeslag is bedoeld om de kosten van de zorgverzekering betaalbaar te houden voor 
mensen met een laag inkomen.   
Buitenlandse arbeidskrachten van 18 jaar en ouder die (tijdelijk) in Nederland werken voor een Nederlandse 
werkgever, kunnen aanspraak maken op zorgtoeslag. 
 
LTO Arbeidskracht vraagt zorgtoeslag aan voor buitenlandse werknemers die: 

• Verzekerd zijn via LTO Arbeidskracht bij Zilveren Kruis of HollandZorg 

• Verzekerd zijn op de eerste dag van de maand en op dat moment 18 jaar of ouder zijn 

• Een persoonlijk banknummer hebben en alle benodigde gegevens hiervan doorgeven. Een en/of 
rekeningnummer is toegestaan 

• Een inkomen doorgeven 

• Het aanmeldformulier zorgverzekering van LTO Arbeidskracht ondertekend hebben. Het ingevulde en 
ondertekende formulier en een kopie legitimatiebewijs moet in het bezit zijn van LTO Arbeidskracht 

 
Als uw werknemer niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan LTO Arbeidskracht de zorgtoeslag niet 
aanvragen.   
 
HOE zorgtoeslag aanvragen? 
In het Digitaal Loket is een overzicht zichtbaar van de bij LTO Arbeidskracht bekende gegevens per werknemer 
‘Mutatieoverzicht zorgtoeslag’. U vult hier een geschat jaarinkomen en het persoonlijke bankrekeningnummer van 
de werknemer in. 
 
U heeft tot en met februari 2019 de mogelijkheid om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen. U krijgt hierover 
in december 2018 en februari 2019 een herinneringsmail. Alle mailcorrespondentie verstuurt LTO Arbeidskracht 
naar de werkgever van de laatste verzekeringsperiode in 2018; de meest recente werkgever betreffende het 
aanvraagjaar. 
 
WAAROM zorgtoeslag aanvragen? 
Door zorgtoeslag aan te vragen worden de zorgkosten een stuk voordeliger voor uw buitenlands personeel. Een 
alleenstaande werknemer kan tot €94,- per maand zorgtoeslag ontvangen. Dit dekt veelal de kosten van de 
zorgpremie. Hierdoor motiveert u uw werknemers om bij u te blijven werken en draagt u bij aan goed 
werkgeverschap.  
 
Het aanvragen van zorgtoeslag voor uw werknemers via LTO Arbeidskracht is kosteloos. 


