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Tegemoetkoming 1:

Langdurige
indicatie

Aanvraag tegemoetkoming meerkosten 2015. Vraag deze aan vóór 1 juni 2016!
U vraagt een tegemoetkoming aan omdat:
- U heeft bijvoorbeeld een rolstoel of hulp bij het
huishouden.
- Uw gegevens zijn bekend bij ROGplus.


U meer dan 6 maanden een indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening én

uw gezamenlijk inkomen beneden de inkomensgrens ligt (zie tabel vraag 4) óf

- U krijgt intensieve en/of langdurige zorg. Stuur
een kopie van uw WLZ- of AWBZ-indicatie mee.


U meer dan 6 maanden een indicatie heeft voor langdurige zorg of AWBZ
én uw gezamenlijk inkomen beneden de inkomensgrens ligt (zie tabel vraag 4)

1. Gegevens aanvrager
- A lleen met een correct ingevuld burgerservicenummer kan ROGplus uw
aanvraag in behandeling nemen.

burgerservicenummer (BSN)		

dossiernummer (indien bekend)

voornamen (1ste naam voluit)		

 man

 vrouw			

achternaam
					
					
geboortedatum		
nationaliteit
				
				
burgerlijke staat					
 gehuwd
 weduwe/weduwnaar
 samenwonend		
 ongehuwd
 gescheiden 		
 geregistreerd partnerschap
heeft u kinderen? (meerdere opties mogelijk)					
 thuiswonend  uitwonend
 leeftijd tot 18 jaar			
- Voeg een kopie van een rekeningafschrift bij
zodat wij het bedrag naar de juiste persoon
kunnen overmaken.

IBAN-rekeningnummer		
ten name van							

2. gegevens partner (indien getrouwd/samenwonend)
- A lleen met een correct ingevuld burgerservicenummer kan ROGplus uw
aanvraag in behandeling nemen.

burgerservicenummer (BSN)		

dossiernummer (indien bekend)

voornamen (1ste naam voluit)		

 man

 vrouw			

achternaam
					
					
geboortedatum		
nationaliteit

3. Adres- en contactgegevens
straatnaam en huisnummer			
			
postcode			
woonplaats:  Maassluis
					
 Vlaardingen
					
 Schiedam
telefoonnummer			
e-mailadres		
			
			
Wilt u post op een ander adres ontvangen? Vul hier de adresgegevens in. 		
straatnaam en huisnummer			
			
postcode			
woonplaats:  Maassluis
					
 Vlaardingen
					
 Schiedam
z.o.z.
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4. W
 at is het gezamenlijk inkomen van u en
uw eventuele partner over 2013?
- H et bruto jaarinkomen is te vinden op uw inkomensverklaring 2013 van de Belastingdienst.
U kunt deze gegevens gratis opvragen bij de
Belastingdienst. Bel 0800-0543.
- G een jaaropgave of loonspecificaties
aanleveren!

Wat was uw bruto jaarinkomen in 2013?

Wat was het bruto jaarinkomen van uw partner in 2013? 2

Gezamenlijk bruto jaarinkomen.
(Tel bedragen bij elkaar op.)

- Om in aanmerking te komen voor een
tegemoetkoming mag uw inkomen niet
meer zijn dan aangegeven in deze tabel.

2

+
2

Uw gezamenlijk inkomen is minder dan:
Alleenstaand & jonger dan 65 				

2 18.915,00

Alleenstaand & ouder dan 65				

2 17.152,00

Eenoudergezin & jonger dan 65 				

2 23.621,00

Eenoudergezin & ouder dan 65 				

2 21.656,00

U woont met één of meerdere volwassen. Tenminste één is jonger dan 65		

2 24.570,00

U woont met één of meerdere volwassen. Allen ouder dan 65		

2 23.608,00

5. Wat stuurt u mee met dit aanvraagformulier?
- H eeft u Tegemoetkoming 2: Eigen risico al
aangevraagd? Dan hoeft u bij deze aanvraag
alleen een kopie van uw WLZ-, AWNZ-indicatie
mee te sturen. De andere gegevens zijn al bij
ROGplus bekend.

• Een kopie van uw legitimatie.
• Een kopie van uw verblijfsvergunning als u niet Nederlands bent.
• B ankafschrift met persoonsgegevens en IBAN-rekeningnummer.
(De financiële gegevens mag u onzichtbaar maken.)
• Inkomensgegevens van u en uw eventuele partner over 2013.
• Kopie van uw WLZ-, AWBZ-indicatie.

6. Ondertekening
- G emachtigde: stuur een bewijs
van machtiging mee.

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik machtig ROGplus deze gegevens te controleren bij derden
zoals de belastingdienst en de zorgverzekering.

handtekening
aanvrager of gemachtigde

datum		

naam in blokletters

