Balie

Aanvraagformulier 2021
Regeling bijdrage eigen
risico Zorgverzekeringswet
gemeente Brunssum
U kunt van 01-09-2021 tot 1-9-2022 een aanvraag indienen. Zie achterzijde voor een toelichting.
Heeft u een partner die een aanvraag wil indienen? Hij/zij dient zelf ook een formulier in te vullen.
1

Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
BSN
Geboortedatum

__

-

__

-

____

Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN
Nummer identiteitsbewijs

Geldig tot

__

-

__

-

____

Let op: voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe bij uw aanvraag
2

Uw woonplaats op 1 januari 2021
Ik woonde op 1 januari 2021 in de gemeente Brunssum.

3

Ja

Nee

Ja

Nee

Ik was op 1 januari 2021 gehuwd of samenwonend.

Ja

Nee

Ik had op 1 januari 2021 de volledige zorg voor een (of meer) kind(eren)
jonger dan 18 jaar en ik had voor deze kinderen recht op Kinderbijslag.

Ja

Nee

Ik verbleef op 1 januari 2021 in een inrichting.

Ja

Nee

Verplicht eigen risico
Ik heb het verplichte eigen risico van de zorgverzekering in de jaren 2018,
2019 en 2020 volledig gebruikt.

4

5

Uw leefvorm en woonsituatie op 1 januari 2021

Uw netto inkomen in januari 2021
Het gezamenlijk netto inkomen van mij (en mijn partner) over de maand
januari 2021 bedroeg:

€

Met netto inkomen wordt bedoeld alle netto inkomsten uit uitkering of arbeid zonder vakantiegeld. Ontvangt u
alimentatie of heffingskortingen van de Belastingdienst? Tel die dan bij uw inkomen op. Het netto inkomen van
uw eventuele partner telt ook mee! Let op: bewaar de bewijsstukken tot een half jaar na uw aanvraag.
6

Verklaring en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is en
kan leiden tot terugvordering van een ten onrechte verstrekte tegemoetkoming. Het is mij bekend dat ISD BOL
de aanvragen met steekproeven controleert.
Plaats
Datum

Handtekening
aanvrager
__

-

__

-

____

Inleveren aan de balie van ISD BOL, Lindeplein 1, Brunssum of per post aan ISD BOL, Postbus 114, 6440 AC
Brunssum. Vergeet niet om een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen!

Inleiding
Moet u leven met een handicap of chronische ziekte? Dan kunt u van de gemeente Brunssum extra geld krijgen. Het gaat om een
bedrag van €150 voor inwoners van Brunssum. Het geld is bedoeld voor burgers met een chronische ziekte of beperking en met een
laag inkomen
Partners vragen ieder apart aan!
Bent u gehuwd of samenwonend en allebei chronisch ziek of gehandicapt? Dan moet ieder van u een eigen aanvraag indienen!
Bewijsstukken
U hoeft bij de aanvraag geen bewijsstukken in te leveren. Wij vragen u wel om de bewijsstukken te bewaren tot een half jaar na de
aanvraag. Wij zullen de aanvragen bij wijze van steekproef controleren. Valt u in de steekproef? Dan moet u de bewijsstukken aan
ons laten zien wanneer wij daarom vragen.
Tekst van de regeling
Kijk op www.isdbol.nl voor meer informatie over de regeling.
Peildatum
De peildatum voor deze regeling is 1 januari 2021. Eén van de voorwaarden is dat u op de peildatum (1-1-2021) in de gemeente
Brunssum woonde.
Eigen Risico
Voor deze regeling bent u chronisch ziek of gehandicapt als u in 2018, 2019 en 2020 uw eigen risico (artikel 19 van de
Zorgverzekeringswet) heeft opgemaakt. Wij doen geen aparte toets of medisch onderzoek naar uw chronische ziekte of handicap.
Inrichting
De Participatiewet omschrijft het begrip inrichting als volgt
1.
een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van verpleging of
verzorging aan aldaar verblijvende hulpbehoevenden;
2.
een instelling die zich blijkens haar doelstelling en feitelijke werkzaamheden richt op het bieden van slaapgelegenheid,
waarbij de mogelijkheid van hulpverlening of begeleiding gedurende meer dan de helft van ieder etmaal aanwezig is.
3.
Onder het begrip inrichting vallen: Ziekenhuis, Psychiatrische inrichting (PAAZ), Verzorgingstehuis, Verpleegtehuis,
Opvangtehuis
4.
Geen inrichting zijn: Heugderlicht Landgraaf (alle opvangvormen), Blijf-van-mijn-lijf-huis, Projecten voor begeleid
zelfstandig wonen, Sociaal pension
Wat is de peilmaand voor het inkomen?
Peilmaand is de maand januari 2021. Dat betekent dat wij kijken naar de hoogte van uw inkomen in januari 2021.
Mijn inkomen is na januari plotseling fors gedaald. Wordt daar rekening mee gehouden?
Nee. De peilmaand voor het inkomen blijft januari. Ook wanneer daarna sprake is van een forse terugval in inkomen, bijvoorbeeld
door een echtscheiding of werkloosheid.
Telt het inkomen van mijn kind ook mee?
Nee. Inkomsten van het kind (bijvoorbeeld een krantenwijk of een weekendbaantje) tellen niet mee.
Gaat het om netto of bruto inkomen?
Netto! U telt alle netto-inkomsten over de maand januari 2021 bij elkaar op. Ook het inkomen van uw eventuele partner.
Telt vakantiegeld ook mee?
Nee. U hoeft geen vakantiegeld bij uw inkomen te tellen.
Tellen inhoudingen en doorbetalingen ook mee?
Het bedrag dat op uw bankrekening wordt bijgeschreven is niet per se gelijk aan uw inkomen. Bedragen die op uw inkomen worden
ingehouden, bijvoorbeeld contributie voor een personeelsvereniging of de inhouding van bestuursrechtelijke zorgpremie die wordt
doorbetaald aan het Zorginstituut Nederland, horen ook bij uw inkomen.
Ligt er executoriaal beslag op uw inkomen, of is er sprake van een andere rechtens afdwingbare verrekening? Trek dat bedrag dan
af van uw inkomen. Alleen wat overblijft, telt u mee als inkomen.
Welke heffingskortingen tellen mee bij het inkomen?
De volgende heffingskortingen tellen mee bij het inkomen: algemene heffingskorting minstverdienende partner,
inkomensafhankelijke combinatiekorting, jonggehandicaptenkorting indien u jonger bent dan 27 jaar, korting groene beleggingen
LET OP: Het maakt niet uit of u de heffingskorting daadwerkelijk ontvangt (via voorlopige teruggaaf of verrekening bij het loon). Wat
telt is of u er recht op heeft! Ontvangt u één van bovengenoemde heffingskortingen niet, maar u heeft er wel recht op? Tel ze dan
mee bij het inkomen! Dat geldt ook indien u de heffingskorting door een verrekening met schulden aan de Belastingdienst niet of niet
volledig ontvangt!
Ik verblijf in een inrichting. Mag ik de eigen bijdrage aftrekken van het inkomen?
Ja. De eigen bijdrage voor zorg met verblijf trekt u af van het inkomen. Het inkomen dat dan overblijft, vergelijkt u met de
inkomensgrens (zak- en kleedgeldnorm) die het e-formulier laat zien.
Uw bankrekeningnummer (IBAN)
Het IBAN van Nederlandse bankrekeningnummers bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters):
2 letters voor het land (NL), 2 cijfers voor een controle getal, 4 letters voor de bank en 10 cijfers voor het huidige rekeningnummer.
Meer hulp nodig? Bel dan met het algemene telefoonnummer van ISDBOL: 045 – 5253747 Wij zijn bereikbaar op maandag tot
en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur. En op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
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