Formulier aanvraag uitkering 2017
Regeling Meerkosten chronische ziekte
U heeft extra kosten door een ziekte of handicap. Denk aan extra kosten voor voeding, een
bloemetje voor de mantelzorger of hoge telefoonkosten. U krijgt een vergoeding van € 350,00 per
persoon per jaar. U hoeft geen kosten aan te tonen.
Inleveren voor 31 maart 2018
Met dit formulier vraagt u de vergoeding aan. Dat kan tot en met 31 maart 2018. Formulieren die na
deze datum worden ontvangen neemt de gemeente niet meer in behandeling.
Vragen
Heeft u vragen? Bel dan met de medewerkers van het Klantencontactcentrum (0345) 58 6611:
 maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur
 vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur
Uw gegevens
Aanvrager

Partner

Voorletters en Achternaam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
BSN:
Telefoonnummer:
Bankrekeningnummer:
Ten name van:
Datum aanvraag:

Kuipershof 2

Telefoon (0345) 58 66 11

Informatie

4191 KH Geldermalsen

Telefax (0345) 57 32 58

KCC

Postbus 112

info@geldermalsen.nl

Telefoon

4190 CC Geldermalsen

Bank: BNG 28.50.02.678

(0345) 58 6611

www.geldermalsen.nl

BTW: NL0014.86.846.B.02

Doelgroep
U behoort tot de doelgroep als u aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet (aankruisen wat
van toepassing is, meer antwoorden mogelijk):


U heeft het volledige eigen risico van de zorgverzekering gebruikt/betaald,



U kreeg in 2016 of 2017 een indicatie of een verstrekking of van de Wmo, Wlz of
de Zorgverzekeringswet (op grond van de Regeling Zorgverzekering) voor wonen,
werken, vervoer, lopen, rolstoel of autovoorziening.



U heeft een geldige gehandicaptenparkeerkaart.



U ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend naar een percentage
van 80–100%.



U kreeg in 2015 of 2016 een persoonsgebonden budget toegekend voor u zelf of
uw kinderen op grond van de Wmo, de Wlz of de Zorgverzekeringswet.

U dient altijd bewijsstukken mee te sturen van bovenstaande uitkering, verstrekking of voorziening.
Inkomen
Uw maandinkomen mag vanaf 1 oktober 2017 niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm die
voor u geldt:
Personen van

Personen van

Personen vanaf de

18 tot en met 20 jaar

21 jaar tot de

pensioengerechtigde

pensioengerechtigde

leeftijd

leeftijd
Alleenstaande

€ 276,56

(ouder)
Gehuwden/

Alleenstaande

€ 1.124,63

(ouder)
€ 553,13

samenwonend

Gehuwden/
samenwonend

Alleenstaande

€ 1.263,67

(ouder)
€ 1.606,61

Gehuwden/

€ 1.726,80

samenwonend

Beiden 18 t/m
20 jaar
Gehuwden/

€ 1076,83

samenwonend
Een persoon 21
jaar of ouder
Alle bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.
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Netto inkomen
Aanvrager

Partner

 maand

 maand

 4 weken

 4 weken

belastingdienst:

€

€

AOW:

€

€

WW/WAO/WIA/

€

€

Pensioen:

€

€

PW/Ioaw/Ioaz/ANW:

€

€

Loon

€

€

Overige inkomsten:

€

€

Inkomsten per:
Heffingskortingen

Wajong/ZW:



Stuur een bewijsstuk mee van alle opgegeven inkomsten (bijvoorbeeld bankafschrift met
bijschrijving van het desbetreffende inkomen, uitkeringsspecificaties, salarisstroken)

Ruimte voor toelichting
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ondertekening
Datum:_______________________________________________
Handtekening aanvrager: ________________________________
Handtekening partner:___________________________________

Stuur dit formulier vóór 31 maart 2018 ingevuld en ondertekend, met bijlagen, naar:
Gemeente Geldermalsen, Klantencontactcentrum, Antwoordnummer 23, 4140 XG Geldermalsen.
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