Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
telefoonnummer (0341) 359 611

Tegemoetkoming Eigen bijdrage zorg
Aanvraag 2018
Belangrijk om te lezen
Als u bijvoorbeeld vanwege een ziekte of beperking hoge ziektekosten maakt, dan kunt u van de gemeente Putten eens
per kalenderjaar een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 200,00. U moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze voorwaarden zijn genoemd in de toelichting.
Meerdere aanvragers
Het kan zijn dat uw partner, huisgenoot of kind ook in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Als dit zo is, dan
moet diegene zelf een aanvraagformulier invullen. Met dit aanvraagformulier kunt u alleen een tegemoetkoming voor
uzelf aanvragen.
Uw aanvraag kunnen wij alleen in behandeling nemen als u dit formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend en u
de juiste bewijsstukken heeft bijgevoegd. Wij vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs om uw gegevens te
controleren. Deze kopie zal vervolgens door ons vernietigd worden.

1. Uw gegevens
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ……………………………………………………..

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ……………………………………………………..

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………………

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ……………………………………………………..

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ……………………………………………………..

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………………
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………………

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………………
BSN

: …………………………………………………………………………………………

IBAN-nummer

: …………………………………………………………………………………………

Leefsituatie

:  alleenstaand (ga naar vraag 3)  gehuwd of samenwonend

2. Gegevens partner
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….

3. Doelgroepbepaling
Kruis aan wat van toepassing is. Als u geen enkele keer ‘ja’ heeft aangekruist, heeft u geen
recht op een tegemoetkoming. U hoeft het formulier niet verder in te vullen en in te leveren.
Ik heb een indicatie voor langdurige zorg volgens de Wet langdurige zorg

 ja > ga naar vraag 4

(Wlz). De duur hiervan is langer dan 1 jaar.

 nee

Stuur mee: kopie indicatiebesluit van CIZ


Ik heb een indicatie voor hulp bij het huishouden volgens de Wmo. De
duur hiervan is langer dan 3 jaar.
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 ja > ga naar vraag 4
 nee


Ik heb een indicatie voor begeleiding volgens de Wmo voor meer dan 4

 ja > ga naar vraag 4

uur per week. De duur hiervan is langer dan 1 jaar.

 nee


Ik heb een indicatie Persoonlijke begeleiding volgens de Wmo of

 ja > ga naar vraag 4

Zorgverzekeringswet. De duur hiervan is langer dan 1 jaar.

 nee

Stuur mee: kopie indicatiebesluit Wmo of Zorgverzekeraar


Ik heb een indicatie volgens de Wmo voor een traplift, rolstoel of

 ja > ga naar vraag 4

scootmobiel. U heeft deze langer dan 1 jaar.

 nee


Ik heb een indicatie voor een gehandicaptenparkeerkaart met een looptijd

 ja > ga naar vraag 4

van langer dan 1 jaar.

 nee


Ik heb het maximaal verplicht eigen risico (€ 385,00) voor de

 ja

zorgverzekering betaald in 2017.

 nee

Stuur mee: kopie overzicht zorgverzekeraar of bankafschriften

4. Kosten aanvraag gehandicaptenparkeerkaart (gpk)
Voor de (leges)kosten voor het aanvragen van een gpk kunt u ook een tegemoetkoming krijgen.
De kaart moet dan wel aan u toegewezen zijn. Kruis hieronder aan wat op u van toepassing is.
Ik heb in 2018 een gehandicaptenparkeerkaart toegewezen gekregen en

 ja, € 66,00

heb daarvoor (leges)kosten betaald

 ja, € 133,00
 nee

5. Gebruik gegevens uit 2017
Als u in 2017 ook een aanvraag voor deze tegemoetkoming heeft gedaan, kunnen wij uw
inkomensgegevens van die aanvraag gebruiken, als deze niet gewijzigd zijn.
Heeft u in 2017 ook deze tegemoetkoming aangevraagd en is deze aan u

 ja

toegekend?

 nee > ga naar vraag 6


Is uw inkomenssituatie hetzelfde gebleven?

 ja > ga naar vraag 7
 nee > ga naar vraag 6
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Als uw eventuele partner ook een indicatie heeft voor hulp bij het huishouden en een aanvraag wil
indienen, moet hiervoor gebruikt worden gemaakt van een nieuw aanvraagformulier.

6. Inkomen
Uw verzamelinkomen (van u en uw eventuele partner) in 2016 mag niet hoger zijn dan
€ 40.000,00. Als dit wel hoger is, heeft u geen recht op een tegemoetkoming. U hoeft het
formulier dan niet verder in te vullen en in te leveren. Uw verzamelinkomen is het inkomen dat u
jaarlijks aangeeft bij de Belastingdienst en waarover u belasting betaalt. Als u een partner heeft,
telt zijn of haar inkomen ook mee. U moet uw inkomen aantonen. Dit kan op de volgende twee
manieren:
1. Stuur een kopie van de Inkomensverklaring van de Belastingdienst van uzelf en,
indien van toepassing, van uw partner mee met deze aanvraag.
a. Deze verklaring kunt u direct downloaden via www.belastingdienst.nl;
b. Deze verklaring kunt u aanvragen via de Belastingtelefoon (0800 0543). Houdt
hiervoor uw BSN bij de hand. De verklaring krijgt u binnen 5 werkdagen.
2. Stuur een kopie van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting 2016 van uzelf en,
indien van toepassing, van uw partner mee met deze aanvraag.
Een jaaropgave of voorlopige aanslag wordt niet geaccepteerd
Als u in plaats van bovengenoemde mogelijkheden een jaaropgave of een voorlopige aanslag
van de Belastingdienst bijvoegt, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Als de aanvrager jonger dan 18 jaar is, geldt het inkomen van de ouder(s)/verzorger(s)
Als u een aanvraag indient voor een persoon jonger dan 18 jaar, dan is het inkomen van de
ouder(s)/verzorger(s) van toepassing.

7. Inkomsten van het UWV
Het UWV geeft aan personen die op 1 juli 2018 een WAZ-, WIA-, Wajong- of WAO-uitkering
hadden ook een tegemoetkoming voor ziektekosten. Deze tegemoetkoming is lager dan de
tegemoetkoming van de gemeente Putten, namelijk € 177,68. Als u een dergelijke uitkering
had, krijgt u geen volledige tegemoetkoming van de gemeente Putten. Wij vullen de
tegemoetkoming van het UWV dan aan tot een bedrag van € 200,00.
Had u op 1 juli 2018 een WAZ-, WIA-, Wajong- of WAO-uitkering van het

 ja

UWV?

 nee

Stuur mee: Beschikking van het UWV over hun tegemoetkoming

8. Ondertekening
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u dit formulier naar waarheid heeft
ingevuld. Hierdoor kunnen wij vaststellen of u recht heeft op een tegemoetkoming. U heeft niets
verzwegen en u weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is. Ten onrechte
verstrekte tegemoetkomingen kunnen worden teruggevorderd.
Datum en plaats

: ………………………………………………………………………………..

Handtekening

: ………………………………………………………………………………..

Tegemoetkoming Eigen bijdrage zorg
Toelichting
Voorwaarden
U kunt in 2018 een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 200,00 voor de kosten die u maakt
als u bijvoorbeeld vanwege een ziekte of een beperking hoge zorgkosten maakt. U moet dan
wel inwoner van Putten zijn en uw verzamelinkomen (inclusief dat van uw eventuele partner) in
2016 mag niet hoger zijn dan € 40.000,00.
Daarnaast moet u voldoen aan één van onderstaande criteria:


U heeft een indicatie voor langdurige zorg. De looptijd is langer dan 1 jaar.



Vanuit de Wmo ontvangt u één van de volgende voorzieningen:



o

Hulp bij het huishouden. De duur hiervan is langer dan 3 jaar;

o

Minimaal 4 uur per week begeleiding. De duur hiervan is langer dan 1 jaar;

o

Persoonlijke verzorging. De duur hiervan is langer dan 1 jaar;

o

Traplift, rolstoel of scootmobiel. U heeft deze langer dan 1 jaar.

U heeft het maximaal verplicht eigen risico (€ 385,00) voor de zorgverzekering betaald
in 2017.

(Leges)kosten gehandicaptenparkeerkaart
Personen die in 2018 (leges)kosten hebben betaald voor de aanvraag van een
gehandicaptenparkeerkaart krijgen mogelijk een extra tegemoetkoming. Hiervoor moet men wel
aan bovengenoemde voorwaarden voldaan èn moet de kaart aan u zijn toegekend.

Als u op 1 juli 2018 een uitkering van het UWV ontving
Het UWV geeft aan personen die op 1 juli 2018 een WAZ-. WIA-, Wajong- of WAO-uitkering
hadden ook een tegemoetkoming voor ziektekosten. Deze tegemoetkoming is lager dan de
tegemoetkoming van de gemeente Putten. Als u op die datum een dergelijke uitkering had,
vullen wij de tegemoetkoming die u van het UWV heeft gekregen aan tot een bedrag van
€ 200,00.

Inleveren tot en met 31 januari 2019
U kunt dit formulier uiterlijk tot en met 31 januari 2019 inleveren.

