Aanvraag tegemoetkoming 2022

Tegemoetkoming
meerkosten

Ik doe een aanvraag voor:

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?
1

2

Heeft u gecheckt of u een tegemoetkoming
kunt aanvragen? Stuur dan het
aanvraagformulier naar ons op.

Ik ben 18 jaar of ouder en woon in Maassluis of Schiedam.
JA
NEE

Ga door naar de volgende vraag.
U kunt geen tegemoetkoming krijgen.

In 2022 heb ik 6 maanden of langer een Wmo-indicatie of een Wlz-indicatie.
en/of
In 2022 heb ik het eigen risico van mijn zorgverzekering volledig gebruikt.
JA
NEE

3

Aanvragen

Kijk in de tabel hieronder welke inkomensgrens bij uw situatie hoort.
U kunt geen tegemoetkoming krijgen.

Ik woon in Maassluis
Ik ben ouder dan 18 jaar en jonger dan
de pensioenleeftijd.

Ik woon in Schiedam
Ik ben ouder dan 18 jaar en jonger dan de
pensioenleeftijd.

• Ik ben alleenstaand, alleenstaande
ouder of ik woon alleen met mijn
ouder(s). Mijn inkomen is minder dan
€ 19.814 per jaar.

• Ik ben alleenstaand, alleenstaande
ouder of ik woon alleen met mijn
ouder(s). Mijn inkomen is minder dan
€ 18.290 per jaar.

• Ik woon met een partner, familie of
vrienden. Ons verzamelinkomen is
minder dan € 28.305 per jaar. Het
inkomen van uw ouders of kinderen
telt u niet mee.

• Ik woon met een partner, familie of
vrienden. Ons verzamelinkomen is
minder dan € 26.128 per jaar. Het
inkomen van uw ouders of kinderen
telt u niet mee.

Ik heb de pensioenleeftijd bereikt.

Ik heb de pensioenleeftijd bereikt.

• Ik ben alleenstaand, alleenstaande
ouder of ik woon alleen met mijn
ouder(s). Mijn inkomen is minder dan
€ 17.152 per jaar.

• Ik ben alleenstaand, alleenstaande
ouder of ik woon alleen met mijn
ouder(s). Mijn inkomen is minder dan
€ 15.016 per jaar.

• Ik woon met een partner, familie of
vrienden, die ook de pensioenleeftijd
heeft/hebben bereikt. Ons
verzamelinkomen is minder dan
€ 23.608 per jaar. Het inkomen van uw
ouders of kinderen telt u niet mee.

• Ik woon met een partner, familie of
vrienden, die ook de pensioenleeftijd
heeft/ hebben bereikt. Ons
verzamelinkomen is minder dan
€ 21.451 per jaar. Het inkomen van uw
ouders of kinderen telt u niet mee.

Stuur deze bijlagen mee

• Een kopie van een bankafschrift. Hierop
staat het IBAN-rekeningnummer en de
naam van de rekeninghouder. U mag
de financiële gegevens weglaten.
• Inkomensverklaring 2020 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 Wlzindicatie. Dit is het besluit van het CIZ
dat u zorg in een instelling krijgt.

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

Hoelang 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 u
de tegemoetkoming krijgt.
Als u niet alle bijlagen heeft
meegestuurd, dan ontvangt u
een brief waarin staat wat u nog
moet toesturen.

en / of

JA
Mijn verzamelinkomen is lager:
NEE Mijn verzamelinkomen is hoger:

IK KAN EEN TEGEMOETKOMING AANVRAGEN.
IK KAN GEEN TEGEMOETKOMING AANVRAGEN.

 Tegemoetkoming meerkosten eigen risico 2022, omdat:
het eigen risico van mijn ziektekosten volledig is verbruikt in 2022
Kijk bij punt 2 of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.

1. Gegevens cliënt
Alleen met een juist ingevuld
burgerservicenummer neemt Rogplus uw
aanvraag in behandeling. U kunt dit nummer
vinden op uw zorgpas, rijbewijs of paspoort.

burgerservicenummer (BSN)

cliëntnummer (indien bekend)

voornamen (1e naam voluit)

 man

 vrouw

achternaam

geboortedatum

nationaliteit

straatnaam en huisnummer

postcode

woonplaats

 Maassluis
 Schiedam

telefoonnummer

Hulp bij het invullen

Heeft u moeite met invullen van het aanvraagformulier? Kom bij ons
langs. Of ga naar de formulierenbrigade in uw woonplaats:
Maassluis
Gemeentehuis Maassluis
Koningshoek 93.050
Schiedam
Stroomopwaarts
Broersvest 110
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2

Wanneer ontvang ik de
tegemoetkoming?
Binnen 4 weken, nadat u een
brief van ons heeft ontvangen
waarin staat dat u de
tegemoetkoming krijgt.

burgerlijke staat
 gehuwd*
 ongehuwd

 weduwe/weduwnaar*  samenwonend*
 gescheiden*
 geregistreerd partnerschap*

* Dit is uw burgerlijke staat sinds
Uw IBAN-rekeningnummer bestaat uit
18 tekens. U vindt het op uw bankpasje.
Voorbeeld: NL20INGB0001234567

Wanneer kan ik de
tegemoetkoming 2022
aanvragen?
Vanaf 1 april 2022 tót 1 juni
2023.

IBAN-rekeningnummer
N
L
Naam op uw bankpas

2. Wat is uw situatie? Kruis aan.

Kruis uw situatie aan. Twijfelt u?
Neem dan eerst contact met ons op.
Inwoners van Maassluis ontvangen
€ 200 per tegemoetkoming in 2022.
Inwoners van Schiedam ontvangen
€ 100 per tegemoetkoming in 2022.

WOT Groenoord
Van Beethovenplein 162
WOT Schiedam
Oost Boerhaavelaan 79

4

 Tegemoetkoming meerkosten langdurige indicatie 2022, omdat:
• ik 18 jaar of ouder ben
• ik meer dan 6 maanden een Wmo-indicatie heb in 2022, of
• ik meer dan 6 maanden een Wlz-indicatie heb in 2022

Kruis aan wat u wilt
aanvragen.

WOT Noordrand
Stockholm 8
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Maassluis

Schiedam

 Ik ben ouder dan 18 jaar en jonger dan
de pensioenleeftijd. Ik ben alleenstaand,
alleenstaande ouder of ik woon alleen met
mijn ouder(s). Mijn verzamelinkomen is
minder dan € 19.814 per jaar.

 Ik ben ouder dan 18 jaar en jonger dan
de pensioenleeftijd. Ik ben alleenstaand,
alleenstaande ouder of ik woon alleen met
mijn ouder(s). Mijn verzamelinkomen is
minder dan € 18.290 per jaar.

 Ik ben ouder dan 18 jaar en jonger dan de
pensioenleeftijd. Ik woon met een partner,
familie of vrienden. Ons verzamelinkomen is
minder dan € 28.305 per jaar. Het inkomen
van uw ouders of kinderen telt u niet mee.

 Ik ben ouder dan 18 jaar en jonger dan de
pensioenleeftijd. Ik woon met een partner,
familie of vrienden. Ons verzamelinkomen is
minder dan € 26.128 per jaar. Het inkomen
van uw ouders of kinderen telt u niet mee.

 Ik heb de pensioenleeftijd bereikt. Ik ben
alleenstaand, alleenstaande ouder of ik woon
alleen met mijn ouder(s). Mijn verzamelinkomen
is minder dan € 17.152 per jaar.

 Ik heb de pensioenleeftijd bereikt. Ik ben
alleenstaand, alleenstaande ouder of ik woon
alleen met mijn ouder(s). Mijn verzamelinkomen
is minder dan € 15.016 per jaar.

 Ik heb de pensioenleeftijd bereikt. Ik woon
met een partner, familie of vrienden, die ook
de pensioenleeftijd heeft/hebben bereikt.
Ons verzamelinkomen is minder dan € 23.608
per jaar. Het inkomen van uw ouders of
kinderen telt u niet mee.

 Ik heb de pensioenleeftijd bereikt. Ik woon met
een partner, familie of vrienden, die ook de
pensioenleeftijd heeft/hebben bereikt.
Ons verzamelinkomen is minder dan € 21.451
per jaar. Het inkomen van uw ouders of
kinderen telt u niet mee.

3. Wat is het verzamelinkomen van u en uw (eventuele) fiscale partner over 2020?
Uw inkomensgegevens zijn te vinden
op uw inkomensverklaring 2020 van
de Belastingdienst. U kunt deze gratis
opvragen via 0800-0543 of online via
www.mijnbelastingdienst.nl

Wat was uw verzamelinkomen in 2020?

€

Wat was het verzamelinkomen van uw
meerderjarige huisgenoten in 2020?

€

+
Het verzamelinkomen (bedragen bij elkaar opgeteld).

€

4. Stuur mee met deze aanvraag:
Alleen een inkomensverklaring van de
Belastingdienst telt. Ontbreken er
papieren bij de aanvraag? Dan kunnen
we uw aanvraag niet in behandeling
nemen.

1. Tegemoetkoming Meerkosten langdurige indicatie 2022
• Kopie van een recent bankafschrift, waarop uw IBAN-rekeningnummer, naam en adres duidelijk zichtbaar zijn.
De financiële gegevens mag u onleesbaar maken.
• Inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst van u en uw fiscale partner/meerderjarige huisgenoten.
• Als u nog geen cliënt bent bij Rogplus, dan moet u een kopie van uw Wlz-indicatie meesturen.

Bij bewindvoering stuurt u een
beschikking van de rechtbank mee.

2. Tegemoetkoming Meerkosten eigen risico 2022
• Kopie van een recent bankafschrift, waarop uw IBAN-rekeningnummer, naam en adres duidelijk zichtbaar zijn.
De financiële gegevens mag u onleesbaar maken.
• Inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst van u en uw meerderjarige huisgenoten.
• Kopie bewijs van uw zorgverzekeraar dat uw eigen risico 2022 volledig is verbruikt.

5. Ondertekening
Vul het formulier helemaal in. Als u iets
weglaat, kunnen wij uw aanvraag niet in
behandeling nemen.
Uitzondering: als u in 2022 cliënt bent bij de
GGZ, kunt u het formulier alvast opsturen.
Het overzicht van uw eigen risico stuurt u
dan later op.

Ik verklaar dat ik:
• dit formulier naar waarheid en volledig heb ingevuld;
• geen informatie heb achtergehouden;
• Rogplus toestemming geef om de door mij verstrekte gegevens te bewaren;
• Rogplus toestemming geef om deze gegevens te gebruiken voor de afhandeling van de aanvraag;
• ermee bekend ben dat Rogplus de juistheid van deze gegevens kan controleren bij mij of bij derden en
dat ik daarvoor toestemming verleen;
• onderteken namens de aanvrager.
naam (of naam gemachtigde)

datum (dag, maand, jaartal)

plaats

handtekening (aanvrager of gemachtigde)

Afdeling Tegemoetkoming
Meerkosten
telefoon
010 870 11 05
Werkdagen 09.00 - 10.30
e-mail
tegemoetkomingmeerkosten
@rogplus.nl

6. Gegevens contactpersoon/gemachtigde (indien van toepassing)
Voeg een kopie bij van de machtiging/
beschikking als u namens uw cliënt de
aanvraag indient.
Privacy
Op de verwerking van uw gegevens
is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van
toepassing.

naam

telefoonnummer

relatie tot cliënt

Stuur het formulier ondertekend en met
bijlagen in een envelop met postzegel naar:

Rogplus

Of stuur per e-mail naar
tegemoetkomingmeerkosten@rogplus.nl

Postbus 234
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Tegemoetkoming meerkosten
3140 AE Maassluis

Rogplus
telefoon
010 870 11 11
Werkdagen 08.30 - 14.00

Tegemoetkoming
meerkosten

bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis
Ma t/m do 8.30 tot 16.00
Vr 08.30 tot 12.00

Voor inwoners van Maassluis en Schiedam

www.rogplus.nl
2022/05

2022

