AANVRAAGFORMULIER EIGEN RISICO ZORGVERZEKERING 2019
Aanvrager

Partner

Naam:
BSN:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN rekeningnummer voor uitbetaling:
Op naam van:
Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt:
Soort inkomen:
Netto per maand:
€
Hoogte eigen risico:
Bedrag:

€

€

Voor welk jaar (2018 of 2019)
Voor welk gezinslid:
In te leveren bewijsstukken:
Altijd in te leveren:
Polis van uw zorgverzekering
Betaalbewijs en afrekening eigen
risico

Extra inleveren wanneer u géén bijstandsuitkering
ontvangt:
Bankafschriften betaal- en spaarrekeningen over de
laatste 3 maanden
Geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart).
Bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden
(bv. loonstroken, uitkeringsspecificaties, voorlopige aanslag Belastingdienst
IB/PVV 2019)

LET OP! Heeft u een collectieve verzekering van de gemeente met de aanvullende verzekering AV- BAR
Top ( DSW) of Gemeente extra uitgebreid (CZ)?
Dan komt u niet in aanmerking voor deze vergoeding. Bij deze collectieve aanvullende verzekering heeft de
gemeente namelijk al 50% van deze kosten voorgeschoten in de premie.

Hierbij verklaar ik / verklaren wij dit formulier naar waarheid ingevuld is.
Datum

: …………………………

Handtekening : …………………………

Handtekening partner

: …………………………

Bezoekadres : Binnenhof 1 – 2991 AA Barendrecht - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Informatie over de regels
Welke voorwaarden zijn er?
Om de bijstand te kunnen krijgen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:









u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie*;
uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
wanneer uw inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm wordt alles boven deze 120% geheel als
draagkracht aangemerkt;
uw vermogen is lager dan de vermogensgrens;
de vergoeding kan één keer per jaar worden aangevraagd;
u vraagt de bijstand aan omdat het eigen risico 2018/ 2019 geheel in rekening is gebracht of omdat u geen
zorgkosten meer verwacht voor 2019;
u stuurt de betalingsbewijzen en de afrekening van het eigen risico 2018/ 2019 mee met de aanvraag;
aanvragen kunnen worden ingediend tot maximaal één jaar nadat de zorg is ontvangen.

* Omdat ouders tot 21 jaar onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen geldt voor de bijzondere bijstand dat een
jongmeerderjarige eerst een beroep moet doen op zijn ouder(s).
Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De normen die hieronder staan
gelden vanaf 1 juli 2019 en zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = maximaal € 1.030,42 x 120% = € 1.236,50
Gehuwden en samenwonenden = maximaal € 1.472,03 x 120% = € 1.766,44

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = € 1.154,03 x 120%= € 1.384,84
Gehuwden en samenwonenden = € 1.571,50 x 120% = € 1.885,80

Vermogen
Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de Participatiewet. Het vermogen van de eventuele
gezinsleden wordt ook meegenomen. Dit is/zijn, indien van toepassing, de partner en de inwonende minderjarige
kinderen. Met vermogen in de woning wordt geen rekening gehouden.

De vermogensgrens in 2019 is:
Echtpaar / alleenstaande ouder:
Alleenstaande:

€ 12.240,€ 6.120,-

Hoe hoog is de bijdrage?

De hoogte van de bijdrage is 50% van het in rekening gebracht eigen risico.
Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen).
Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Barendrecht
Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Bezoekadres : Binnenhof 1 – 2991 AA Barendrecht - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

