AANVRAAG TEGEMOETKOMING ZORGKOSTEN
aanvraagjaar 2019
A. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters

: ……………...…………………………………………………………………….

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

: ……………...……………………………………………..… man  vrouw

Adres

: ……………...………………………………………………………………………

Postcode, woonplaats : ……………...………………………………………………………………………
Telefoonnummer

: …………………………………………………………………..………………….

IBAN rekeningnummer : ……………...………………………………………………………………………

B. PERSOONSGEGEVENS PARTNER
Naam en voorletters

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

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

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

C. TEGEMOETKOMING ZORGKOSTEN

1. Bent u 18 jaar of ouder?
2. Woont u in de gemeente Lochem?
(inschrijving in de Basisregistratie
Personen)

3. Heeft u dit jaar (2019) het volledige
verplichte eigen risico (€ 385,--)
moeten betalen?
4. Bent u aanvullend verzekerd via
Gemeentepakket Plus verzekering
van Salland?
5. Ontvangt u en/of uw partner een
WAO, WIA, Wajong of WAZ
uitkering van het UWV?

□ Ja

□ Nee

Ga verder met vraag 2

U komt niet in aanmerking

□ Ja

□ Nee

Ga verder met vraag 3

U komt niet in aanmerking

□ Ja

□ Nee

Ga verder met vraag 4

U komt niet in aanmerking

□ Ja

□ Nee

U komt niet in aanmerking

Ga verder met vraag 5

□ Ja

□ Nee

De ontvanger komt niet in aanmerking

Ga verder met vraag 6

6. Inkomen: het betreft alle inkomsten van u en uw partner. Inkomsten kunnen zijn: uit werk, uitkering,
alimentatie, pensioen, zelfstandigheid, teruggave van belastingen of anders. Hierbij wordt o.a.
huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meegeteld.
Als u jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd. Heeft u een netto maandinkomen dat lager is
dan:
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Alleenstaande en alleenstaande ouder:
€ 1.266,55

Echtpaar:
€ 1.809,37

Nee, mijn maandinkomen is hoger

□ Ja

□ Ja

□ Nee

Ga verder met vraag 7

Ga verder met vraag 7

U komt niet in aanmerking

6.1 Indien u pensioengerechtigde bent: de leeftijd, waarop ingevolge de Algemene Ouderdomswet
recht op ouderdomspensioen ontstaat.
Als u pensioengerechtigde bent. Heeft u een netto maandinkomen dat lager is dan:
Nee, mijn maandinkomen is hoger
Alleenstaande en alleenstaande ouder:
Echtpaar:
€ 1.417,53
€ 1.930,88

□ Ja

□ Ja

□ Nee

Ga verder met vraag 7

Ga verder met vraag 7

U komt niet in aanmerking

Als u gehuwd/samenwonend bent, kan het zijn dat één van de partners aan de voorwaarden voldoet en
de ander niet. In dat geval vult u bij vraag 8 de gegevens in van degene die aan de voorwaarden
voldoet.
Naam:
7. Vul in voor wie u de
Tegemoetkoming Zorgkosten
aanvraagt:

Geboortedatum:

1: …………………………………………………………………
2: …………………………………………………………………

D. VERANTWOORDING



U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken van uw inkomen mee te sturen.
U bewaart uw betaalbewijzen van de betaling van het eigen risico en bewijsstukken van het inkomen 2
jaar, omdat achteraf een controle kan plaatsvinden.

E. ONDERTEKENING
Door het ondertekenen en indienen van dit formulier, doet u een aanvraag op grond van de Participatiewet en in
de zin van artikel 1.3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Ik verklaar:



Het formulier naar waarheid en volledig te hebben ingevuld
Te weten dat de gemeente Lochem het recht heeft de juistheid van mijn gegevens te controleren

Plaats

: ……………………………………

Handtekening

: ……………………....................

Handtekening partner

: ……………………....................
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Datum : ….……………………

Toelichting aanvraag Tegemoetkoming zorgkosten
Er zijn verschillende regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen of voor
mensen die weinig te besteden hebben als gevolg van schulden. Niet iedereen is hiervan op de
hoogte. Wij vinden het belangrijk dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Zo is er een
tegemoetkoming in de zorgkosten mogelijk.
Wat houdt een Tegemoetkoming zorgkosten in?
Wanneer u hoge zorgkosten heeft en een laag inkomen én als het verplichte eigen risico voor de
zorgverzekering is gebruikt, dan is er een Tegemoetkoming in de zorgkosten mogelijk. Deze is
maximaal € 240, - per persoon per jaar. De aanvraag hiervoor moet u doen in het jaar waarop het
eigen risico betrekking heeft. Als u de factuur van het eigen risico pas in het navolgende jaar van uw
zorgverzekeraar ontvangt, kunt u nog tot maximaal 6 maanden na de factuurdatum. een beroep doen
op de regeling.
Voor wie?
Voor iedereen met een laag inkomen of voor wie weinig te besteden heeft als gevolg van schulden.
U heeft geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten als u aanvullend verzekerd bent via
Gemeentepakket Plus verzekering van Salland. Deze verzekering vergoedt namelijk het eigen risico.
Ook heeft u geen recht op de tegemoetkoming zorgkosten als u een inkomenscompensatie in verband
met arbeidsongeschiktheid in het kader de WAO, WIA, Wajong of WAZ van het UWV ontvangt (deze
wordt door het UWV automatisch aan u uitgekeerd in de maand september).
Persoonlijke situatie
Of u recht heeft op deze regeling, hangt af van de persoonlijke situatie. Er wordt rekening gehouden
met uw leeftijd, of u samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn. Er wordt niet
naar uw vermogen gekeken.
Collectieve ziektekostenverzekering Salland
De gemeente Lochem biedt samen met Salland zorgverzekeringen een uitgebreide zorgverzekering
aan voor inwoners met een laag inkomen. Bovendien betaalt de gemeente mee, zodat de premie zo
laag mogelijk blijft. Meer over de inhoud van de pakketten en de hoogte van de premie leest u op
www.gezondverzekerd.nl of u belt met 088 - 222 40 80.
Contact
Op www.checkwaarjerechtophebt.nl is te zien waar u mogelijk nog meer voor in aanmerking kunt
komen. Ook kunt u bellen of langskomen voor een gesprek bij ‘t Baken. Dat kan op werkdagen tussen
8.30 en 12.00 uur. Telefoon 0573 28 92 90.

