Aanvraagformulier bijzondere bijstand
Compensatie Eigen Risico Zorgverzekering t/m 2017
Werkplein Ability
Ubbo J. Mansholtplein 2
9951 BX Winsum
1. Persoonsgegevens
Aanvrager:

Partner:

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
IBAN
Telefoonnummer
Kopie identiteitsbewijs/verblijfsvergunning en bankpas bijvoegen als u GEEN uitkering of andere tegemoetkoming van de gemeente
ontvangt

2. Aanvraag (voor toelichting z.o.z.)
Ondergetekende(n) verzoekt/verzoeken:




bijzondere bijstand voor de Compensatie Eigen Risico voor de aanvrager
bijzondere bijstand voor de Compensatie Eigen Risico voor de partner

3. Heeft u reeds een uitkering levensonderhoud bij de gemeente?



Ja, ga dan verder met vraag 5
Nee, ga dan verder met vraag 4

4. Voorwaarde inkomenstoets voor de vergoeding (voor uw inkomensgrens zie de achterzijde van dit formulier)

Ik ben alleenstaande en mijn inkomen is lager dan de voor mij geldende inkomensgrens

Ik ben alleenstaande ouder en mijn inkomen is lager dan de voor mij geldende inkomensgrens

Ik ben gehuwd (of daarmee gelijkgesteld) en ons gezamenlijk inkomen is lager dan de voor ons geldende inkomensgrens
is uw inkomen hoger, dan heeft u geen recht op compensatie eigen risico

5. Eigen Risico Zorgverzekering
Aanvrager heeft het afgelopen jaar of de afgelopen jaren het eigen risico zorgverzekering volledig verbruikt?

 Nee

 Ja, deze aanvraag betreft het eigen risico jaar of jaren:………………………………………………………. *

Partner heeft het afgelopen jaar of de afgelopen jaren het eigen risico zorgverzekering volledig verbruikt?

 Nee

 Ja, deze aanvraag betreft het eigen risico jaar of jaren:…………………………………………………….… *

*Vergeet niet de overzicht(en) van uw zorgverzekeraar mee te sturen waarop staat aangegeven dat u het eigen risico volledig heeft verbruikt.
indien beantwoord met nee, dan heeft u en/of uw partner geen recht op compensatie eigen risico

6. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren
1
dat de op dit formulier ingevulde gegevens geheel overeenkomstig de waarheid zijn verstrekt en dat hij/zij geen omstandigheden heeft verzwegen ten
gevolge waarvan hem/haar, indien zij bekend zouden zijn, geen bijzondere bijstand Compensatie Eigen Risico Zorgverzekering zou worden verleend;
2
ermee bekend te zijn dat zijn/haar gegevens steekproefsgewijs door de gemeente op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd, dit door
middel van gegevens die bij u zullen worden opgevraagd (bewijsstukken bewaren);
3
er tenslotte mee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Plaats en datum:
Handtekeningen:

Aanvrager:

Partner:

(z.o.z.)

Regeling Compensatie Eigen Risico Zorgverzekering
Eén jaar volledig eigen risico verbruikt : vergoeding 50% van € 385,00.
Twee jaren volledig eigen risico verbruikt: vergoeding 75% van € 385,00.
Drie jaren volledig eigen risico verbruikt: vergoeding 100% van € 385,00.

Overzicht Inkomensgrenzen per 1 januari 2018, exclusief vakantietoeslag
Leefsituatie en leeftijd

Netto inkomensgrens voor de
bijzondere bijstand

Personen van 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen
Alleenstaande

€

279,20

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€

558,39

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€

1.087,07

Alleenstaande

€

279,20

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€

881,54

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€

1.410,21

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen

€

1.131,02

Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€

1.615,74

€

1.271,65

€

1.739,00

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

396,87

Gehuwden

€

649,36

Personen van 18, 19 of 20 jaar, met kinderen

Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen
Gehuwden, die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning
hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
Personen in een instelling

•
•
•

Aan de hierboven aangehaalde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij gehuwden wordt ook bedoeld leefsituaties die daaraan zijn gelijkgesteld.
Hierboven zijn de leefsituaties aangegeven die het meest voorkomen. Het voert echter te ver om de normen van elke leefsituatie te
vermelden. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met Werkplein Ability op telefoonnummer 0595-750300.

Draagkracht
In een enkel geval is het mogelijk dat u voor een gedeeltelijke toekenning in aanmerking komt indien uw inkomen een paar euro’s boven de
inkomensgrens is. Is dit bij u het geval, dan kunt u contact opnemen met Werkplein Ability, locatie Winsum op telefoonnummer 0595-750300.

