
Wie is een Toshav Chozer? 

Israëlisch staatsburger 

In de laatste 10 jaar hebt je geen

assistentie voor ‘Terugkerend burger’

ontvangen van het Misrad HaKlita. 

Je bent reeds een Israëlisch staatsburger. 

Je hebt Israël niet meer dan 4 maanden

(aaneengesloten of cumulatief) bezocht in

elk van de afwezige jaren (minimaal 2

jaar). 

Als je een Israëli bent die tijdens een lange periode buiten Israël heeft
gewoond, kan je in aanmerking komen voor de status als Toshav
Chozer. Als Toshav Chozer heb je recht op enkele voordelen.
Hieronder wordt uitgelegd wie er in aanmerking komt voor deze
status en wat je moet doen wanneer je terug keert naar Israël. 

TERUGKEREND
STAATSBURGER

Op de dag van terugkeer naar Israël was je

minstens 17 jaar oud. 

Ouder dan 17 jaar oud

Je hebt minstens 2 jaar in het buitenland

gewoond (niet als Israëlisch afgezant).

2 jaar buitenland
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Bezoeken aan Israël

Aliyah – Administratief
proces

Aliyah Klita - Eerste stappen

Het proces van Ailyah tot Klita 

Klita Plan

Je bevindt je hier 

Om te worden erkend als terugkerend burger/ Toshav
Chozer moet je voldoen aan de volgende vereisten: 

Toshav Chozer Assistentie

Oleh Chadash Assistentie 
In de laatste 2 jaar heb je geen assistentie

voor Oleh Chadash ontvangen. 



Online Aanvraag

Zes maanden voor terugkeer naar Israël,

dien je een aanvraag in te dienen bij de

persoonlijke Absorptie Counselor om een

‘Terugkerend burger Pas’ te ontvangen

(Teudat Toshav Chozer): 

Je dient het online aanvraagformulier in te

vullen:

Als je voor terugkeer niet online bent

geregistreerd dien je een volledige 

 vragenlijst in te vullen. Daarnaast dien

je je huidige paspoorten en up-to-date

identiteitskaart voor te leggen, samen

met alle vereiste documenten voor de

aanvraag. 

Indien je arriveert in Israël met je

kinderen, zonder een partner, moet de

afwezige ouder een formulier invullen

in de aanwezigheid van een Israëlische

consul. 

Het eerste jaar van adaptatie-voordelen

moet je in Israël aanvragen:      Wees je

ervan bewust dat het is vereist om een

Israëlische bankrekening te hebben om de

financiële assistentie te kunnen

ontvangen. Let op: 

Na terugkeer in Israël zal het Misrad HaKlita

je een terugkerend burger-certificaat

verstrekken (Teudat Toshav chozer). Dit

certificaat stelt je in de gelegenheid om

financiële hulp te blijven ontvangen en

door te gaan met het absorptieproces bij

Aanvraag voor status 

Het proces stap voor stap:

Aanvraag voor voordelen

Na ongeveer 2 weken zul je worden

geïnformeerd of je in aanmerking komt. 

Evaluatie voor het in
aanmerking komen

Toshav Chozer certificaat 

https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3
https://www.gov.il/Apps/Moia/ReturningNew/registration
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application_for_recognition_as_returning_resident/en/Updated%20manual%20form%20(1).pdf
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=histaglut@moia.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/returning_residents_whois/en/Tazir_toshavhozer.pdf


Indien je Israël hebt verlaten zonder de

Bituach Leumi hierover te informeren, is het

mogelijk dat je tijdens de afwezige jaren

een schuld hebt opgebouwd. We raden je

ten zeerste aan dat je contact opneemt met

de Bituach Leumi om te verifiëren of er een

mogelijke schuld openstaat met betrekking

tot je sociale verzekering:

Indien je geen sociale verzekerings-

bijdragen hebt betaald tijdens je verblijf in

het buitenland, wordt je niet als in Israël

woonachtig beschouwt en kom je niet in

aanmerking voor zorgverzekering bij

terugkeer. Tijdens de wachtperiode (één

maand voor elk in het buitenland verbleven

jaar, max. 6 maanden), dien je jezelf privé te

verzekeren. Kinderen komen onmiddellijk

in aanmerking voor de nationale

zorgverzekering. 

Je kunt je status verduidelijken bij de

nationale zorgverzekering (Bituach Leumi): 

Belangrijke notities: 

Mogelijke schuld 

Heb je hulp nodig? Neem contact op:

https://shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

Zorgverzekering 

Hulp met formulieren
Als je problemen ondervindt met het

invullen van de bovengenoemde

formulieren, neem dan contact met ons op. 

het regionale kantoor van het Misrad

Haklita in je woonplaats. 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/returning_residents_about_health
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/TargetPopulation/ReturningResident/Pages/default.aspx
https://shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl
https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3

