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Aanvraagformulier 2022 Tegemoetkoming aannemelijke 
zorgkosten  
Onderdeel van de Regeling Tegemoetkomingen zorgkosten gemeente Hoeksche Waard. 

• Lees voor het invullen van het formulier de toelichting op pagina 3. 

• Stuur een kopie van uw geldige ID-kaart of paspoort of verblijfsvergunning mee met dit formulier. 

 

1. Cliënt 

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 __________________________________________________________________________ 

  

2. Specificatie van uw aanvraag 

Geef hieronder uw keuze aan (bewijsstuk zorgkosten meesturen)  

 

U vraagt een tegemoetkoming zorgkosten 2022 aan voor: 

 uzelf  uw minderjarige kind 

 

U toont aan dat u zorgkosten heeft gemaakt in 2022. U heeft: 

 het volledige wettelijk eigen risico van de zorgverzekering ad. € 385,- betaald. 

 een bijdrage betaald in het kader van de WMO of Wlz. 

 een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier. 

 een indicatiebesluit ten behoeve van uw ten laste komend kind voor intensieve ondersteuning bij  

   (dag)behandeling, herstel en/of rehabilitatie vanuit jeugdzorg  

 

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 

klantmanagerpw@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 met ons opnemen via  

14 0186 of klantmanagerpw@gemeentehw.nl. 
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3. Gezinsinkomen 

Geef hieronder uw keuze aan (bewijsstuk gezinsinkomen meesturen) 

 

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

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten (zie inkomenstabel in de toelichting van dit formulier). 

 

Welke situatie is op u van toepassing 

 u bent 18  jaar of ouder maar jonger dan de AOW leeftijd 

 u bent AOW gerechtigd 

 

Welke leefsituatie is op u van toepassing  

 Gezin, gehuwd of samenwonend  Alleenstaande of alleenstaande ouder 

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

 

U ontvangt inkomsten uit   

 Arbeid   Uitkering  Alimentatie 

 Belastingdienst  Pensioen (lijfrente etc)  Overige 

 

Uw maandelijkse gezinsinkomen netto exclusief vakantiegeld 

Gezinsinkomen is € _______________________ netto per maand 

 

LET OP: U kunt een aanvraag voor uw gemaakte zorgkosten 2022 tot uiterlijk 1 juli 2023 

indienen bij gemeente Hoeksche Waard. U komt alleen in aanmerking voor de 

Tegemoetkoming hoge zorgkosten over het jaar 2022 als u:  

- de aanvraag op tijd heeft ingediend;  

- de gevraagde bewijsstukken heeft aangeleverd;  

De afhandeling van uw aanvraag is z.s.m. , maar uiterlijk binnen 8 weken na indiening. 

 

4. 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 Tegemoetkoming hoge zorgkosten  

Onderdeel van de Regeling Tegemoetkomingen zorgkosten. 

 

Inleiding 

Heeft u of één van uw gezinsleden een (chronische) ziekte? Of heeft u over 2021 incidentele hoge zorgkosten? 

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding als u geen gebruik maakt van de collectieve 

zorgverzekering het VGZ Rotterdampakket via de gemeente. 

 

Voor wie is de regeling bedoeld 

• De regeling Tegemoetkomingen bij zorgkosten is bedoeld voor inwoners van de Hoeksche Waard met een 

inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm die te maken hebben met zorgkosten die voor eigen 

rekening blijven. De inkomensgrenzen vindt u in de inkomenstabel. 

• De bijdrage is bedoeld voor inwoners van de Hoeksche Waard die geen gebruik maken van onze 

collectieve zorgverzekering. 

• Uw eventuele vermogen blijft buiten beschouwing.  

• Het in aanmerking te nemen inkomen betreft het maandelijks inkomen over 2022.  

• Wanneer dit inkomen volgens u geen juist beeld geeft, kunt u dit aangeven en wordt u in de gelegenheid 

gesteld aan te tonen dat uw gemiddelde inkomen over 2022 lager is dan de gestelde grens.  

 

Hoogte van de tegemoetkoming zorgkosten 

De tegemoetkoming bedraagt € 300,-.  

 

Hoe toont u aan dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming 

U toont aan dat u in 2022: 

• Een inkomen hebt dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm (zie inkomenstabel); 

• Het volledige eigen risico van de zorgverzekering hebt betaald; of 

• Een bijdrage hebt betaald voor een voorziening in het kader van de WMO (Wet maatschappelijke 

ondersteuning of de Wlz (Wet langdurige zorg) of 

• Een indicatie voor intensieve ondersteuning vanuit Jeugdhulp hebt voor uw ten laste komend kind; of 

• Een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier hebt.    

 

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting, dan kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen (14 

0186 of 088 - 647 36 47) met een medewerker van de afdeling Inkomen. 

 

Inkomenstabel januari 2022 

Leefsituatie gezinsinkomen   

excl. vakantiegeld  

gezinsinkomen   

incl. vakantiegeld  

Gehuwden/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd € 2.029  € 2.136  

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd € 1.499  € 1.577  

Gezin of samenwonenden niet AOW gerechtigd € 1.927  € 2.028  

Alleenstaande (ouder),niet AOW gerechtigd € 1.349  € 1.420  

Gehuwden/samenwonenden in inrichting vanaf 21 jaar €    743  €    778  

Alleenstaande (ouder) in inrichting vanaf 21 jaar  €    461  €    484  

 

 


