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Handige websites op een rij voor jou als hulpverlener.  

Als je mensen met zorgverzekeringsproblemen ondersteunt, krijg je te maken met veel verschillende 

organisaties. Soms weet je misschien niet meer bij welke organisatie je voor informatie moet zijn. We 

hebben aantal handige websites voor je op een rij gezet. Zodat je snel weet waar je terecht kunt. En 

je jouw hulpvrager nog sneller kan helpen.  

 

Handige websites 
WWW.BELASTINGDIENST.NL 

De Belastingdienst heft en int belastingen, zoals 

inkomstenbelasting. Ze keren ook toeslagen uit, 

zoals zorgtoeslag. 

WWW.BETALINGSREGELINGEN.NL 
Via het Nederlands Instituut voor 

Betalingsregelingen kun je veilig een 

betalingsregeling afspreken die past bij je 

inkomsten en uitgaven. 

WWW.CJIB.NL 
Het Centraal Justitieel Incassobureau is het inning- 

en incassogezicht van de overheid. Het CJIB 

incasseert onder anderen de bestuursrechtelijke 

premie namens het CAK. 

WWW.DEZORGNOTA.NL 
De website biedt informatie over de zorgnota en de 

zorgkosten. 

WWW.DIGID.NL 
Met je DigiD laat je zien wie je bent als je op internet 

iets regelt. Of dat nou bij de overheid is, of bij je 

zorgverzekeraar. Je hebt het ook nodig voor het 

aanvragen van zorgtoeslag.  

WWW.FINANCIEELFITTEWERKNEMERS.NL 

Een initiatief van Wijzer in geldzaken. Op deze 

website vinden werkgevers handige tips om 

werknemers met geldzorgen te helpen.  

WWW.HETCAK.NL 
Het CAK voert onder anderen de 

wanbetalersregeling uit. Ze geven op hun website 

ook veel informatie over de subsidieregelingen voor 

onverzekerden. 

 
 

WWW.IND.NL 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst geeft 

informatie en beoordeelt alle verzoeken van 

mensen die in Nederland verblijf willen aanvragen 

of die Nederlander willen worden. 

WWW.JURIDISCHLOKET.NL 
Het Juridisch Loket biedt hulp bij juridische vragen 

en in het bijzonder voor mensen met een lager 

inkomen. 

WWW.MEE.NL 
MEE zet zich in voor mensen met een beperking en 

hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle 

levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen 

meedoen in de samenleving. 

WWW.NIBUD.NL 
Informatie over financiën, armoede en schulden 

met rekentools voor budgettering. 

www.betalingsregelingen.nl 

Een initiatief van NIBUD/NVVK. Via het Nederlands 

Instituut voor Betalingsregelingen kun je veilig een 

betalingsregeling afspreken die past bij je 

inkomsten en uitgaven.  

WWW.NZA.NL 
De Nederlandse Zorgautoriteit houdt toezicht op 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Informatie 

over onder andere eigen risico en DBC. 

WWW.PATIENTENFEDERATIE.NL 
Branchevereniging van patiëntenorganisaties,  

maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig 

hebben, nu of in de toekomst. 

 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.betalingsregelingen.nl/
http://www.cjib.nl/
https://dezorgnota.nl/
https://www.digid.nl/
http://www.financieelfittewerknemers.nl/
https://www.hetcak.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.juridischloket.nl/
https://www.mee.nl/
https://www.nibud.nl/
http://www.betalingsregelingen.nl/
https://www.nza.nl/
https://www.patientenfederatie.nl/
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WWW.PGB.NL 
Per Saldo is een patiëntenvereniging van pgb-

houders. Informatie over Persoonsgebonden 

Budget. Ook voor professionals en gemeenten. 

WWW.RMASIELZOEKERS.NL 
In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is 

de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak 

op kunnen maken. 

WWW.RMOEKRAINE.NL  
In de Regeling Medische zorg Oekraïense 

Ontheemden (RMO) is de zorg omschreven waar de 

Oekraïense vluchteling recht op heeft.  

 

WWW.RIJKSOVERHEID.NL 

De gezamenlijke website van de ministeries. Met 

informatie over wet- en regelgeving en 

werkzaamheden van de Rijksoverheid. 

WWW.SKGZ.NL 
De Stichting Klachten en Geschillen 

Zorgverzekeringen behandelt klachten tussen 

consument en verzekeraar. De Ombudsman 

bemiddelt (bv. betalingsregeling) en de 

Geschillencommissie geeft een bindend advies. 

WWW.SVB.NL 
Zij voeren sociale verzekeringen uit, zoals de 

kinderbijslag. Informatie over de verzekeringsplicht, 

en de aanvraag onderzoek Wlz. 

WWW.TOESLAGEN.NL 
De Belastingdienst verstrekt diverse toeslagen, 

zoals zorgtoeslag. Het aanvragen daarvan doe je op 

de website.  

WWW.UWV.NL 
Informatie over uitkeringen: Ziektewet-, WW- en 

Wajong-uitkering. Het UWV werkt samen met 

gemeenten en andere partijen.  

WWW.VNG.NL 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

adviseert gemeenten over bijvoorbeeld het 

briefadres. Publiceert handreikingen voor beleid op 

de website. 

 
 
 
 
 
 

WWW.SCHULDINFO.NL 
De website geeft juridische informatie voor 

hulpverleners op het gebied van schulden. 

WWW.UWBESLAGVRIJEVOET.NL 
Alle vragen en antwoorden over de beslagvrije voet.  

www.wijzeringeldzaken.NL 

Een wegwijzer naar betrouwbare informatie over 

jouw geldzaken in verschillende levensfasen en bij 

belangrijke levensgebeurtenissen.  

www.zelfjeschuldenregelen.nl 

Een online tool waarmee mensen met beginnende 

schulden zelf een aflosplan kunnen maken.  

WWW.ZORGINSTITUUTNEDERLAND.NL 
Werkt er namens de overheid aan dat iedereen in 

Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede 

zorg. Geeft overzicht van alle informatie over het 

basispakket Zorgverzekeringswet.  

WWW.ZN.NL 
Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen 

van alle zorgverzekeraars.  

WWW.ZORGVERZEKERINGSKAART.NL 
Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde kaart om 

informatie over de belangrijkste polisvoorwaarden 

en vergoedingen zo beknopt, begrijpelijk en 

vergelijkbaar mogelijk aan je over te brengen. Altijd 

een compleet en actueel overzicht. 

http://www.pgb.nl/
https://www.rmasielzoekers.nl/
http://www.rmoekraine.nl/
http://www.rmoekraine.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.skgz.nl/
https://www.svb.nl/nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.uwv.nl/particulieren/
https://vng.nl/
https://www.schuldinfo.nl/
https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/
http://www.wijzeringeldzaken.nl/
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/
https://www.zorginstituutnederland.nl/
https://www.zn.nl/
https://zorgverzekeringskaart.nl/

