Aanvraag Tegemoetkoming 2021
Chronisch Zieken en Gehandicapten
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden
LET OP: VRAAG 5 IS AANGEPAST TEN OPZICHTE VAN HET AANVRAAGFORMULIER 2020. U MOET OOK
BEWIJSSTUKKEN VAN INKOMEN EN BANKREKENINGEN EN OVERIG VERMOGEN BIJVOEGEN
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan in de toelichting
vanaf bladzijde 4 van dit formulier. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u met dit aanvraagformulier een tegemoetkoming
aanvragen. Per kalenderjaar heeft u eenmaal recht op de tegemoetkoming.
U moet onderstaande gegevens volledig invullen en de gevraagde bewijsstukken bijvoegen.
Als de aanvraag niet volledig is, kunnen wij niet beoordelen of u recht heeft op de tegemoetkoming
In te vullen door de afdeling WIZ:
Datum melding

Datum ontvangst

Cliëntnummer

Werkprocesnummer

1. Uw gegevens
Uw gegevens (kopie identiteitskaart bijvoegen als u niet eerder een aanvraag bij de afdeling WIZ hebt ingediend)
Aanvrager

Partner

Burgerservicenummer

: ………………………………………..…

………………………………………..…

Voorletters en naam

: ………………………………………..…

………………………………………..…

Adres

: ………………………………………..…

………………………………………..…

Postcode/woonplaats

: ………………………………………..…

………………………………………..…

Telefoonnummer

: ………………………………………..…

e-mail………………………………………..…

Bankrekening (IBAN)

: ………………………………………..…

………………………………………..…

2. Voor wie vraagt u aan?
Ik vraag de tegemoetkoming aan voor:
mijzelf

mijn partner

mijn kind jonger dan 18 jaar Naam:………………………………… Geboortedatum:……………………..

3. Doelgroep
De volgende situatie is van toepassing:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

een uitkering WIA/WAJONG/WAZ/WAO
op basis van 80% tot 100% arbeidsongeschiktheid;
een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening,
een rolstoel, woningaanpassing, begeleiding, dagbesteding
of hulp bij het huishouden, waarbij de laatste twee voorziening
zijn toegekend voor een periode van een jaar of langer;
een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond
van de Ziektekostenverzekeringswet;
een diabetespaspoort;
een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
minimaal tweemaal kinderbijslag van de SVB vanwege
thuiswonende gehandicapte kinderen;
overig, namelijk……………………………………………………..

mijzelf

mijn partner

mijn kind

4. Netto inkomen
A.

Ontvangt u een bijstandsuitkering (Participatiewet)?
Ja, ga dan door naar vraag 5.
Nee, beantwoordt dan vraag B en vul het inkomen van uzelf en uw partner in.

B.

Heeft u schulden waarvoor een schuldtraject loopt of is er sprake van loonbeslag?

Ja

Nee

Zo ja, hoeveel moet u maandelijks in totaal aflossen aan uw schuldeisers? € ………………………….
Voeg bewijsstukken bij. Lees in de toelichting welke bewijsstukken nodig zijn

Soort inkomen

Van uzelf

Van uw partner

Periode
doorhalen wat niet van toepassing is

❒ Loon

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

❒ WAO/WIA

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

❒ Wajong

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

€ ..........................

€ ..........................

Week/ 4 weken/ maand

❒ WAZ
❒ Pensioen
❒ AOW
❒ ANW
❒ Alimentatie
❒ Heffingskortingen
❒ Overig nl.
…………………………
huidige inkomen bijvoegen)

5. Saldo bank-en spaarrekeningen, overig vermogen en schulden
Vermeld hier alle bankrekeningen en spaarrekeningen met het saldo van uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18.
Voeg bewijsstukken bij. Lees in de toelichting welke bewijsstukken nodig zijn
Rekeningnummer

op naam van

saldo

…………………………

………………………………………….

………………………..

…………………………

………………………………………….

………………………..

…………………………

………………………………………….

………………………..

…………………………

………………………………………….

………………………..

…………………………

………………………………………….

………………………..

…………………………

………………………………………….

………………………..

Hebt u een auto of motor, boot of caravan?
Zo ja

merk en type

❒ nee

❒ ja

Bouwjaar

Kenteken

Waarde

………………………..…..….

…………….

……………………..

€ ……………

……………………….……….

…………….

……………………..

€ ……………

Overige bezittingen zoals waardepapieren?

❒ nee ❒ ja

nl. ………………………… waarde € ………………..

Vermeld hier eventuele schulden (bijv. huurschuld, persoonlijke lening, postorderschulden)
Schuldeiser

bedrag schuld

…………………………

………………………………………….

€ ……………….

…………………………

………………………………………….

€ ………………...

…………………………

………………………………………….

€ ………………...

…………………………

………………………………………….

€ ………………...

6. Kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap
Welke kosten heeft u gemaakt in 2020 omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent? Het moet gaan om kosten die in 2020
niet door de ziektekostenverzekering of op grond van een andere regeling zijn vergoed.
Denk bijvoorbeeld aan extra vervoerskosten in verband met bezoek aan arts, bijbetaling van medicijnen, lidmaatschap van een
patiëntenvereniging, kosten van een gehandicaptenparkeerkaart, het verplicht eigen risico etc.
Soort kosten:

mijzelf

mijn partner

mijn kind

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

7. WIA, WAJONG, WAO of WAZ uitkering?
Personen met een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV die tenminste 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen
jaarlijks automatisch een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV. Deze tegemoetkoming wordt in mindering gebracht
op de tegemoetkoming chronisch zieken.
Ontving u in 2020 een uitkering WIA-Wajong, WAO of WAZ uitkering van het UWV en heeft u de tegemoetkoming
arbeidsongeschikten ontvangen?
nee
ja

8. Rekeningnummer
Naar welke rekening moeten wij de tegemoetkoming overmaken?
IBAN nummer .......................................…………..

ten name van ……………………………………..………………………………….

Let op: hebt u een bewindvoerder, dan moeten wij de tegemoetkoming aan de bewindvoerder betalen.

9. Ondertekening
•
•
•
•

Ik heb alle vragen eerlijk en volledig beantwoord en heb géén informatie verzwegen die kan leiden tot het afwijzen van deze
aanvraag.
Ik weet dat ik alle veranderingen in mijn omstandigheden meteen moet doorgeven aan de afdeling Werk, Inkomen en Zorg de
Bevelanden (art. 17 Participatiewet).
Ik weet dat de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd (art. 58 Participatiewet), of dat een boete
kan worden opgelegd (art. 18a Participatiewet) als ik informatie en/of wijzigingen van mijn persoonlijke en/of financiële
omstandigheden die van belang zijn voor het (verdere) recht op bijstand, niet, onjuist of onvolledig doorgeef.
Ik weet dat de gegevens die ik verstrek door de gemeente worden verwerkt voor het uitvoeren van de Participatiewet. Op
deze verwerking zijn de regels van de Participatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van
toepassing.
Aanvrager

Partner

Plaats

…………………………………….

…………………………………….

Datum

…………………………………….

…………………………………….

Handtekening

…………………………………….

…………………………………….

VERGEET NIET DE IN DE GEVRAAGDE BEWIJSSTUKKEN BIJ TE VOEGEN, LEES IN TOELICHTING WELKE DAT ZIJN

Toelichting bij het aanvraagformulier Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2021
voor inwoners van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.
Deze toelichting hoort bij het aanvraagformulier Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2021. Leest u de tekst
zorgvuldig door voordat u het formulier invult. Kijk goed welke bewijsstukken u moet meesturen. Als u niet genoeg invulruimte
heeft, kunt u op een apart papier de overige gegevens invullen. Zet hierop dan ook uw Burgerservicenummer (BSN) en uw
handtekening.
Wanneer kunt u een tegemoetkoming aanvragen?
U krijgt een tegemoetkoming als u tot de doelgroep hoort èn extra kosten heeft door uw chronische ziekte of handicap. Iedere
persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort komt één keer per kalenderjaar voor de tegemoetkoming in aanmerking. Omdat
de bijdrage geldt als tegemoetkoming in de kosten van het voorgaande kalenderjaar, kunt u deze voor uw chronisch zieke of
gehandicapte kind pas voor het eerst aanvragen in het jaar ná het geboortejaar.
Wat is de hoogte van de tegemoetkoming in 2021?
•
Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV en bent u tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan
bedraagt de tegemoetkoming in 2021 maximaal € 225,00. Wij houden rekening met de tegemoetkoming arbeidsongeschikten
die het UWV jaarlijks in de maand september automatisch uitbetaald.
•
In alle overige gevallen bedraagt de tegemoetkoming in 2021 maximaal € 407 per persoon.
Hoeveel inkomen mag u hebben?
De inkomensgrens is 130% van de bijstandsnorm. Wij houden geen rekening met de kostendelersnorm.
Als uw inkomen hoger is dan 130% van de bijstandsnorm, dan kunt u nog steeds in aanmerking komen voor de tegemoetkoming,
maar dan wordt een deel van uw hogere inkomen daarvan afgehaald.
Onder inkomen verstaan wij inkomsten uit arbeid (salaris), alimentatie, pensioen, uitkering (SVB/UWV) en de heffingskortingen van
de belastingdienst zoals de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
De volgende inkomsten tellen niet mee: huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, persoonsgebonden budget, kindgebonden
budget en jong gehandicaptenkorting.
Aflossingsverplichtingen aan schulden
In de volgende situaties houden wij rekening met uw schulden:
•
U heeft een minnelijke schuldregeling met een erkende schuldhulpverlenende instantie; of
•
De Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is over u uitgesproken; of
•
Er ligt beslag op uw inkomen.
Is één van bovenstaande situaties op u van toepassing, dan moet u invullen hoeveel u maandelijks moet aflossen.
Deze maandelijkse aflossing(en) trekken wij van uw inkomen af.
Inkomensgrenzen
Hieronder vindt u de inkomensgrenzen per leeftijdscategorie en soort huishouden (130% van de bijstandsnorm).
Alle bedragen zijn netto bedragen per maand en zijn zowel exclusief als inclusief vakantiegeld vermeld (5%).
Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar
Alleenstaande en alleenstaande ouders
Gehuwden 18 tot 21 jaar
Gehuwd zonder kinderen
Gehuwd met kinderen
Gehuwden, één persoon 18, 19 of 20 jaar en andere tussen 21- en
pensioengerechtigd:
•
Zonder kinderen
•
Met kinderen
Personen ouder dan 21 maar niet pensioengerechtigd
Alleenstaande en alleenstaande ouders
Gehuwden
Pensioengerechtigden
Alleenstaande en alleenstaande ouder
Gehuwden
Personen in een inrichting
Alleenstaande en alleenstaande ouder
Gehuwden

exclusief vakantiegeld
327,89

inclusief vakantiegeld
345,14

655,76
1.035,24

690,27
1.089,73

1.276,57
1.656,04

1.343,63
1.743,21

1.328,17
1.897,38

1.398,07
1.997,24

1.477,02
2.001,61

1.554,76
2.106,96

462,54
748,01

486,89
787,37

Hoeveel vermogen mag u hebben?
Voor het vermogen telt het saldo van de bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner en van uw thuiswonende kinderen onder
de 18 jaar mee. Bezit u een auto die jonger is dan 12 jaar, een caravan, boot, sieraden, waardepapieren enzovoorts, tel de waarde
daarvan dan mee.
Als u schulden heeft waarop u moet aflossen, vermeld deze schulden dan ook.
Als u een eigen woning heeft, telt het vermogen in de woning niet mee in de berekening.
De vermogensgrenzen in 2021 zijn:
Alleenstaande
Alleenstaande ouder en gehuwden/samenwonenden

€ 6.295,00
€ 12.590,00

Bewijsstukken
Voeg de volgende bewijsstukken toe:
•
Als u voor de eerste keer een aanvraag indient bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg moet u een kopie van een geldig
paspoort, ID-bewijs of verblijfsvergunning en van uw bankrekeningpas bijvoegen.
•
Bewijsstukken waaruit blijkt dat u tot de doelgroep behoort (vraag 3),
•
Bewijsstukken van uw inkomen en eventuele aflossingsverplichtingen in verband met een schuldsaneringstraject of
loonbeslag (vraag 4)
•
Bewijsstukken van uw vermogen, bezittingen en schulden (vraag 5)
•
indien van toepassing, bewijsstukken van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV (vraag 7)
Het is belangrijk dat u alle bewijsstukken die wij hierboven vragen inlevert met het aanvraagformulier. Met deze bewijsstukken
kunnen wij bepalen of u tot de doelgroep behoort, of uw inkomen niet te hoog is en of uw vermogen niet te hoog is.
Zonder bewijsstukken kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Let op: Bij de aanvraag hoeft u geen bewijsstukken in te leveren van de kosten die u heeft gehad door uw chronische ziekte of
handicap. Wel kunnen wij bij een controle achteraf deze bij u opvragen. Bewaar de bewijsstukken dan ook goed voor minimaall 1
jaar. Als u bij een controle de bewijsstukken niet kan laten zien, dan kan het zijn dat u de tegemoetkoming moet terugbetalen.
Inzage bankafschriften
Als bewijsstuk voor het vaststellen van uw inkomen en vermogen vragen wij inzage in uw bankafschriften. Voor het vaststellen van
het recht op de tegemoetkoming hoeven wij niet te weten wat uw uitgaven zijn. Als u dat prettig vindt mag u het volgende van de
uitgaven onleesbaar maken:
De naam van degene of instantie aan wie is betaald
Omschrijving / onderwerp
Rekeningnummer van degene of instantie aan wie is betaald
De volgende items mag u niet onleesbaar maken:
Het bedrag van de afschrijving
De datum van afschrijving
Bijschrijvingen
Het saldo van de rekening
Datum en volgnummer bankafschrift
Het komt voor dat wij u vragen om uw afschrijvingen wel helemaal te laten zien. Dit is van toepassing op:
Wanneer wij bij een controle achteraf bewijsstukken opvragen van de kosten waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt.
Wanneer er een vermoeden is van fraude.
Waar kunt u dit formulier inleveren?
Dit aanvraagformulier (met bewijsstukken) kunt u opsturen naar:
GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus 2144
4460 MC Goes
U kunt het formulier ook in de WIZ-brievenbus doen. Deze brievenbus staat in het Stadskantoor in Goes naast de informatiebalie.
Het adres van het Stadskantoor is: M.A. de Ruijterlaan 2.
Heeft u hulp nodig bij de aanvraag?
Neemt u dan gerust contact met ons op. Het Klant Contact Centrum van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg is bereikbaar op
nummer (0113) 239 100. Wij helpen u graag!

Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

