Aanvraagformulier compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten 2021
Persoonlijke gegevens aanvrager
Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer (BSN):
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:
E-mailadres
IBAN rekeningnummer

06-

Persoonlijke gegevens partner (indien van toepassing en indien uw partner ook onder de doelgroep valt)
Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer (BSN):
Netto Inkomen ( zonder vakantiegeld)
Netto inkomen per maand

Aanvrager

Arbeid
Uitkering
Pensioen
Alimentatie
Heffingskortingen Belastingdienst
Overig inkomen

€
€
€
€
€
€

Partner
(indien van toepassing)
€
€
€
€
€
€

Betaalperiode
Per 4 wk/mnd

De volgende bewijsstukken bijvoegen:
•
Kopieën van uw netto-inkomen in januari 2021. Dit geldt ook voor alimentatie, freelance inkomsten,
heffingskortingen etc.
ja, ik maak geen gebruik van de collectieve zorgverzekering van Menzis via de Gemeente.

Datum:
Naam
Aanvrager

Handtekening

Partner (indien van toepassing)

Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken bij te voegen van alle aanvragers. Uw aanvraag kan anders niet in behandeling worden
genomen.
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Checklist bewijsstukken: voeg bij:
Inkomensgegevens: loonspecificaties, uitkeringsspecificatie van de maand januari 2021
kopie van de polis van uw zorgverzekering
Bewijs betaling eigen risico van het betreffende jaar waarover u de compensatieregeling aanvraagt
Toelichting
Compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten
Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak verborgen kosten die verband houden met hun situatie. Als u of uw minderjarige kind
in de peilmaand januari tot deze doelgroep behoort en aan de voorwaarden voldoet, kunt u jaarlijks in aanmerking komen voor een
bijdrage van maximaal € 75,00 per persoon. Het inkomen mag dan niet hoger zijn dan de inkomensgrens van 120%. Het vermogen telt
voor deze regeling niet mee.
Deze regeling geldt alleen voor personen die niet verzekerd zijn via de collectieve aanvullende verzekering van de gemeente Zevenaar.
Inkomensgrenzen per 1 januari 2021
Onder inkomen wordt verstaan het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) uit o.a. werk, uitkering en pensioen, alimentatie,
teruggave van de belastingdienst i.v.m. heffingskortingen en alle andere inkomsten die niet bedoeld zijn als onkostenvergoeding.
Huurtoeslag, zorgtoeslag of kindertoeslag van de Belastingdienst is geen inkomen. Als u in een inrichting verblijft of als u jonger bent
dan 21 jaar, gelden mogelijk lagere inkomensgrenzen. Er gelden ook andere grenzen bij gehuwden waarvan 1 partner jonger is dan de
pensioengerechtigde leeftijd. Uw inkomen wordt vergeleken met de van toepassing zijnde bijstandsnorm afhankelijk van uw
woonsituatie en uw leeftijd.
Inkomensgrens 120%
21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande ( alleenwonend)
Alleenstaande ouder (alleenwonend)
Gehuwden/samenwonenden

€ 1.226,00
€ 1.226,00
€ 1.751,42

Pensioengerechtigde leeftijd en ouder
Alleenstaande (alleenwonend)
Alleenstaande ouder (alleenwonend)
Gehuwden/samenwonenden

€ 1.363,40
€ 1.363,40
€ 1.847,64
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