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Voor wie?
De tegemoetkoming is voor mensen vanaf 18 jaar 
met een laag inkomen, die:

1.  het eigen risico van de zorgverzekering volledig 
hebben verbruikt

2.  en/of gedurende 6 maanden of langer 
een indicatie hebben voor een Wmo-
maatwerkvoorziening of Wlz indicatie. 

Heeft u een langdurige indicatie?  
En/of is uw volledige eigen risico 
verbruikt?

ja   Vul het aanvraagformulier in.
nee   U kunt geen tegemoetkoming 

aanvragen.

Als uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u per 
aangevraagde tegemoetkoming:
€ 200,- als u in Maassluis woont
€ 100,- als u in Vlaardingen of Schiedam woont

U bent 18 jaar of ouder en inwoner van Maassluis, 
Vlaardingen of Schiedam.

U heeft dit jaar 6 maanden of 
langer een indicatie voor een  
Wmo-maatwerk-voorziening.

U heeft dit jaar 6 maanden of  
langer een indicatie voor 
langdurige zorg (Wlz-indicatie).

U heeft het eigen risico van de 
zorgverzekering dit jaar volledig 
verbruikt.

U kunt geen tegemoetkoming aanvragen.nee

neenee

nee

Maassluis of 
Vlaardingen

Schiedam

ja

ja ja ja

verzamel-
inkomen

verzamel-
inkomen

• 18 t/m 64 jaar
• Alleenstaand
•  Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 18 jaar

maximaal
€ 19.290

maximaal
€ 17.806

• 18 t/m 64 jaar
•  Gezamenlijk huishouden: u woont met één of meerdere volwassenen 

samen. Tenminste één van deze volwassenen is jonger dan 65

maximaal
€ 27.557

maximaal
€ 25.437

• 65 jaar en ouder
• Alleenstaand
•   Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 18 jaar

maximaal
€17.152

maximaal
€14.619

• 65 jaar en ouder
•   Gezamenlijk huishouden: u woont met één of meerdere volwassenen 

samen. Iedereen is ouder dan 65

maximaal
€ 23.608

maximaal
€ 20.884

Bekijk welke inkomensgrens bij uw persoonlijke situatie hoort. Heeft u 
een hoger gezamenlijk inkomen? Dan ontvangt u geen vergoeding(en).

ja ja

Kijk hier of u de tegemoetkoming(en) kunt aanvragen

Valt u binnen de inkomensgrens van uw gemeente? Dan kunt u de tegemoetkoming(en) aanvragen.
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Veelgestelde vragen

Kan ik samen met mijn partner 
op één formulier een aanvraag 
indienen?
Nee, u vult per persoon een 
aanvraagformulier in.

Welke inkomensgegevens moet ik 
meesturen?
U stuurt ons een kopie van 
uw laatste definitieve aanslag 
inkomstenbelasting van de 
Belastingdienst. En van uw 
partner als u die heeft. Als u 
met meerdere volwassenen 
samenwoont, bijvoorbeeld met 
uw broer of zus, dan stuurt u 
ook hun definitieve aanslag 
mee. Dit hoeft u niet te doen bij 
inwonende (volwassen) kinderen 
en/of uw ouders. 

Hoe lang duurt het om mijn 
aanvraag in behandeling te 
nemen? 
Na ontvangst van uw aanvraag, 
krijgt u binnen 6 tot 8 weken 
een brief waarin staat of uw 
aanvraag is goedgekeurd. Als u 
niet alle benodigde bijlagen heeft 
meegestuurd, dan ontvangt u 
een brief waarin wij u om de 
ontbrekende bewijsstukken 
vragen.

Wanneer ontvang ik de 
tegemoetkoming?
Zodra u de brief met goedkeuring 
heeft ontvangen, krijgt u binnen 
vier weken uitbetaald. 

Wanneer kan ik de  
tegemoetkoming aanvragen?
U kunt de tegemoetkoming 
aanvragen vanaf 1 april dit jaar 
tót 1 juni volgend jaar.

Aanvragen
Het aanvraagformulier kunt u opvragen 
bij Rogplus (via de website, per mail of 
per post). U kunt het ook ophalen bij een 
van de wijkteams in uw gemeente. Het 
aanvraagformulier stuurt u naar ons op. 

Stuur altijd deze bijlagen mee:

•  Een kopie van een bankafschrift waarop 
het IBAN-rekeningnummer en de naam 
van de rekeninghouder zichtbaar is. U 
mag de financiële gegevens weglaten.

•  Kopie van uw laatste definitieve aanslag 
inkomstenbelasting 2019 van u en uw 
(eventuele) partner/meerderjarige 
huisgenoten (geen ouders of kinderen).

•  Als u geen cliënt bent bij Rogplus, dan 
stuurt u een kopie mee van uw Wlz-
indicatie. Dit is het besluit van het CIZ 
dat u zorg in een instelling nodig heeft.
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Hulp bij het invullen
Heeft u moeite met invullen van het aanvraagformulier? Ga dan 
naar het dichtstbijzijnde wijkteam, de formulierenbrigade in uw 
woonplaats of Rogplus. 

blad 1/2

Alleen met een correct ingevuld 
burgerservicenummer neemt Rogplus uw aanvraag 
in behandeling.

  

Uw inkomensgegevens zijn te vinden  
op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 
van de Belastingdienst. U kunt deze gegevens gratis 
opvragen bij de Belastingdienst.  
Bel 0800-0543.

Aanvraag tegemoetkoming 
1. Meerkosten langdurige indicatie 2021

2. Meerkosten eigen risico 2021

+

2. Wat is het gezamenlijke inkomen van u en uw (eventuele) fiscale partner over 2019?

U doet een aanvraag voor:

Stop 1. Tegemoetkoming Meerkosten langdurige indicatie 2021 
 U kunt een aanvraag indienen als:  
 • U 18 jaar of ouder bent 
 •  U in 2021 meer dan 6 maanden een indicatie heeft voor een Wmo-maatwerkvoorziening én 

uw gezamenlijk inkomen onder de inkomensgrens ligt (zie vraag 2) óf
 •  U in 2021 meer dan 6 maanden een indicatie heeft voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) én 

uw gezamenlijk inkomen onder de inkomensgrens ligt (zie vraag 2)

Stop 2. Tegemoetkoming Meerkosten eigen risico 2021 
 U kunt een aanvraag indienen als: 
 •  U het volledige eigen risico van uw ziektekosten in 2021 verbruikt heeft én uw gezamenlijk 

inkomen onder de inkomensgrens ligt (zie vraag 2)

burgerservicenummer (BSN)    cliëntnummer (indien bekend) 
 

voornamen (1e naam voluit)                      Stop man        Stop vrouw  
  

achternaam
     
     
geboortedatum      nationaliteit

straatnaam en huisnummer   
   

postcode       woonplaats Stop Maassluis
         Stop Vlaardingen
         Stop Schiedam
telefoonnummer   

    
burgerlijke staat      
Stop gehuwd*   Stop weduwe/weduwnaar* Stop samenwonend*  
Stop ongehuwd   Stop gescheiden*   Stop geregistreerd partnerschap*  
 
* Dit is uw burgerlijke staat sinds

betaalgegevens: IBAN-rekeningnummer  

op naam van

Wat was uw verzamelinkomen in 2019?    €

 
Wat was het verzamelinkomen van uw fiscale partner/
meerderjarige huisgenoten in 2019?   €

 

Het gezamenlijk inkomen (= bedragen bij elkaar opgeteld).  €

  

1. Gegevens cliënt

en / of

Wijkteams in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam



Afdeling Tegemoetkoming 
Meerkosten

telefoon
010 870 11 05
Werkdagen 09:00 - 10:30

e-mail
financieel@rogplus.nl

Rogplus

telefoon
010 870 11 11
Werkdagen 08:30 - 14:00

bezoekadres 
Westlandseweg 1
Maassluis
Ma t/m do: 8:30 tot 16:00 
Vr 08:30 tot 12:00

www.rogplus.nl




