Sociaal Dorpsteam:
Telefoonnummer:

Naam consulent:
E-mail:

Aanvraagformulier ‘Regeling hoge zorgkosten’ 2019
Hoge zorgkosten kunnen ook op andere wijze vergoed worden:
Door andere (voorliggende) regelingen zoals bv de Zorgverzekeringswet, de Wmo,
collectiviteitsregelingen.

Vul het formulier volledig in, onderteken het formulier en voeg de gevraagde
bijlagen toe. Een niet getekend, onjuist ingevuld of onvolledig formulier nemen wij
niet in behandeling.
Welke bijlagen stuurt u mee
 Een kopie van uw geldige rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
 Een leesbare kopie van uw bankpas of een rekeningafschrift met daarop uw
naam en adres
 Een kopie van de polis van uw huidige (aanvullende) zorgverzekering
 Een kopie van uw recente maandelijkse inkomen en indien van toepassing
van dat van uw partner (loonstrook, uitkeringsspecificatie)
 Een betaalbewijs van één van de drie volgende bijdragen: bijdrage voor een
maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget uit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/bijdrage vanwege de Wet langdurige
zorg (Wlz)/het volledig eigen risico van de zorgverzekering van dit jaar en
het voorgaande kalenderjaar
Retouradres aanvraagformulier
Gemeente Utrechtse Heuvelrug, t.a.v. Thema Samenleving, Postbus 200, 3940 AE
in Doorn of per e-mail: info@heuvelrug.nl.
Gegevens aanvrager
Geslacht

O man

O vrouw

Burgerservicenummer
Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer
Tenaamstelling rekeningnummer
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Gegevens partner (indien van toepassing)
Geslacht
O man O vrouw
Burgerservicenummer
Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum

Uw inkomen
Kijk in de tabel hieronder welke situatie voor u van toepassing is. Welke
inkomensgrens hoort bij uw situatie? U kunt geen rechten ontlenen aan deze tabel.
Ook het inkomen van een partner en inwonende kinderen ouder dan 18 jaar telt
mee.
Inkomensgrenzen per 1 januari 2019
Wat is uw situatie?
Netto inkomensgrens per maand
(150% van de bijstandsnorm)
Alleenstaande/eenoudergezin
€ 1.538.33
Samenwonenden/gehuwden

€ 2.197,65

Alleenstaande
pensioengerechtigde
Gehuwde
pensioengerechtigden

€ 1.721,70
€ 2.345,19

Is uw (gezamenlijke) maandinkomen lager dan bovenstaande voor u
geldende inkomensgrens?
O
Ja, voeg een kopie van uw recente maandelijkse inkomen bij (en indien van
toepassing van dat van uw partner en inwonende kinderen ouder dan 18 jaar)
Dit kan een loonstrook zijn of een uitkeringsspecificatie.
O
Nee, u komt niet in aanmerking voor de ‘regeling hoge zorgkosten’
Heeft u een aanvullende zorgverzekering?
O
Ja, voeg het polisafschrift bij en ga door naar vraag 2
O

Nee

Heeft u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen?
O
Ja
O

Nee

Heeft u een bijstandsuitkering?
O
Ja
O

Nee
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Maakt u gebruik van de collectieve zorgverzekering van de RDWI?
O

Ja, u komt niet in aanmerking voor de ‘regeling hoge zorgkosten’

O

Nee

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening
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