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Aanvraagformulier Tegemoetkomingen zorgkosten 2021 
Aanvullende zorgverzekering niet zijnde het 
Rotterdampakket/Hoeksche Waard 
 

Uw aanvraag kan sneller afgehandeld worden wanneer u de benodigde bewijsstukken direct meestuurt. 

• Kopie geldig ID-kaart of paspoort of verblijfsdocument, heeft u al een geldig document ingeleverd dan 

hoeft u dit niet nogmaals te doen. 

• Bewijsstuk van uw gezinsinkomen (o.a. loonstrook, uitkeringsspecificatie UWV/Pensioen, alimentatie, 

toeslagen, bankafschriften etc) ontvangt u van ons een bijstandsuitkering dan hoeft u deze bewijsstukken 

niet nogmaals in te leveren. 

 

1. Cliënt 

Geef hieronder uw gegevens in (bewijsstuk  kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort of verblijfsdocument meesturen) 

Cliëntnummer __________________________________________________________________________ 

Naam en voorletters __________________________________________________________________________ 

Correspondentieadres __________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats __________________________________________________________________________ 

BSN aanvrager __________________________________________________________________________ 

Geboortedatum aanvrager __________________________________________________________________________ 

Banknummer __________________________________________________________________________ 

Ten name van __________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer __________________________________________________________________________ 

Mobiele nummer __________________________________________________________________________ 

  

Indien van toepassing: 

Naam partner 

__________________________________________________________________________ 

BSN partner __________________________________________________________________________ 

Geboortedatum partner __________________________________________________________________________ 

Contactpersoon __________________________________________________________________________ 

2. Burgerlijke staat en leefsituatie 

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is 

 Gezin, gehuwd of samenwonend  Alleenstaande of alleenstaande ouder 

 Gehuwden//samenwonende in inrichting  Alleenstaande of alleenstaande ouder in inrichting 

 

  

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar info@gemeentehw.nl. 

U kunt het formulier ook per post sturen naar Gemeente Hoeksche 

Waard t.a.v. team Inkomen, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 140186 of  

klantmanagerpw@gemeentehw.nl 

B0929 
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3. Gezinsinkomen 

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is (bewijsstuk gezinsinkomen meesturen; als u een bijstandsuitkering 

ontvangt dan hoeft u hiervan geen specificatie in te sturen) 

De hoogte van uw gezinsinkomen is bepalend of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming 

“Regeling tegemoetkomingen zorgkosten Hoeksche Waard” (zie inkomenstabel in de toelichting van dit 

formulier). 

 

Bent u 21 jaar of ouder maar jonger dan de AOW leeftijd? 

 ja  nee, ik ben jonger dan 21 jaar  nee, ik ben ouder dan de AOW leeftijd 

 

U ontvangt inkomsten uit:  

 Arbeid  Alimentatie  Belastingdienst  Pensioen (lijfrente etc.) 

 Uitkering bijstandsuitkering*  Uitkering overige  Overige 

 

Uw gezinsinkomen is netto exclusief vakantiegeld € ___________________ netto per maand 

 

4. Specificatie van uw aanvraag 

Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing is (kopie polis aanvullende zorgverzekering meesturen) 

U vraagt om: 

 Tegemoetkoming in de premie voor een aanvullende zorgverzekering niet zijnde de collectieve 

    zorgverzekering Het Rotterdampakket/Hoeksche Waard van VGZ.  

 

U sluit uw polis en een recent betaalbewijs van de premie voor de aanvullende zorgverzekering bij 

dit formulier. De aanvraag geldt alleen voor het kalenderjaar waarin u de aanvraag doet. 

 

5. Verklaring en ondertekening 

Ik verklaar/wij verklaren hiermee van bovengenoemde informatie kennis te hebben genomen en het formulier 

naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Datum: ______________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening cliënt: ______________________________________________________________________ 

 

 

Handtekening partner: ______________________________________________________________________ 

 

Voor een vlottere en correcte afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle vragen naar waarheid 

beantwoordt, het formulier ondertekent en de gevraagde bewijsstukken bijvoegt. Gemeente Hoeksche Waard 

controleert de gegevens die u heeft ingevuld en registreert deze gegevens in een persoonsregistratie systeem.  Na 

uw toestemming worden eveneens de door u verstrekte en bij derden ingewonnen informatie  toegevoegd aan uw 

dossier. Deze informatie maakt  deel uit van een persoonsregistratie waarop de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.  

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring op de website: 

www.gemeentehw.nl.
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Toelichting Regeling “Tegemoetkomingen zorgkosten Hoeksche Waard 

 

Inleiding 

Gemeente Hoeksche Waard biedt u een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering met hoge 

premiebijdrage van € 40,00. Door de uitgebreide dekking is de zorgverzekering aantrekkelijk voor 

mensen met veel zorgkosten, maar ook voor mensen met een laag inkomen. Want als u ziek bent, wilt 

u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. 

 

Heeft u (nog) geen gebruik gemaakt van de collectieve zorgverzekering, maar heeft u een andere 

aanvullende zorgverzekering? Dan kunt  u een bijdrage van € 16,50 aanvragen voor de premie van de 

aanvullende zorgverzekering. 

 

Voor wie is de regeling Tegemoetkomingen zorgkosten bedoeld? 

De regeling is bedoeld voor álle inwoners van de Hoeksche Waard met een inkomen t/m 130% van de 

bijstandsnorm die geen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de gemeente Hoeksche 

Waard. De inkomensgrenzen vindt u in onderstaande inkomenstabel. Eventueel vermogen, zoals 

spaargeld en/of bezit eigen woning tellen niet mee! 

 

Wat moet u overleggen wanneer u een tegemoetkoming wilt aanvragen. 

• Bewijsstukken van uw gezinsinkomen, zoals salarisstrook of uitkeringsspecificatie. 

• Bewijsstuk dat u voor uw aanvullende zorgverzekering betaalt. 

 

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting, dan kunt u op werkdagen telefonisch contact 

opnemen (088-6471100) met een medewerker van de afdeling Inkomen. 

 

Inkomenstabel juli 2021 

Leefsituatie gezinsinkomen  

excl. vakantiegeld 

gezinsinkomen  

incl. vakantiegeld 

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.010 € 2.116 

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.482 € 1.560 

Gezin of samenwonenden niet AOW gerechtigd € 1.904 € 2.004 

Alleenstaande (ouder),niet AOW gerechtigd € 1.333 € 1.403 

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar €    733 €    767    

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar  €    456 €    479 

 

 


