Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten 2020
Uw minderjarige kind heeft een chronische ziekte en/of handicap
U kunt deze aanvraag uiterlijk voor 1 december 2020 indienen!

1. Wat vraagt u aan?
Ik vraag een tegemoetkoming aan omdat:
☐ Mijn minderjarige kind een chronische ziekte en/of handicap heeft
én
Mijn inkomen onder de grens valt:
☐ Het gezamenlijke jaarinkomen van beide ouders/verzorgers van het kind was in 2019 bruto maximaal € 36.044,☐ Het inkomen van de alleenstaande ouder/verzorger van het kind was in 2019 bruto maximaal € 23.438,Let op: Minimaal één van de ouders/verzorgers én het minderjarige kind met een chronische ziekte en/of handicap
moet ingeschreven staan in de gemeente Lopik. Er wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen van het
huishouden waar het kind ingeschreven staat (te zeggen: beide ouders/verzorgers of één ouder/verzorger met
eventuele fiscale partner)

2. Gegevens minderjarige kind
Voornaam(en)

………………………………………………………………………………………………….

Achternaam

…………………………………………………………………………………………………

Burgerservicenummer (BSN)

…………………………………………………………..

Geboortedatum

………………………………

Adres en huisnummer

…………………………………………………………..…………………………………

Postcode en woonplaats

…………………………………………………………………………………………….

Geslacht

☐Meisje ☐Jongen ☐Anders

3. Gegevens ouder/verzorger
Voornaam(en)

………………………………………………………………………………………………….

Achternaam

…………………………………………………………………………………………………

Burgerservicenummer (BSN)

…………………………………………………………..

Geboortedatum

……………………………

IBAN Rekeningnummer

………………………………………………………………………………………………….

Naam rekeninghouder

………………………………………………………………………………………………….

Adres en huisnummer

…………………………………………………………..………………………

Postcode en woonplaats

………………………………………………………….………………………

Emailadres

…………………………………………………………. (in blokletters a.u.b.)

Telefoonnummer

…………………………………………………………

Geslacht

☐Man ☐Vrouw ☐Anders
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4. Inkomensverklaring
U kunt alleen een tegemoetkoming aanvragen als het (gezamenlijke) inkomen van de ouder(s)/verzorger(s) in 2019
niet hoger was dan het normbedrag dat door het College is vastgesteld. U stuurt hiervoor een kopie van een
Inkomensverklaring over 2019 op. U stuurt altijd de inkomensverklaring van uzelf en indien van toepassing ook die
van uw eventuele fiscale partner.
U krijgt een Inkomensverklaring door te bellen naar de Belasting Telefoon 0800-0543. U vraagt uw
Inkomensverklaring op over het jaar 2019. U kunt GEEN jaaropgave, belastingaanslag of salarisstrookje opsturen.

5. Bewijs chronische ziekte en/of handicap
Uw minderjarige kind heeft een chronische ziekte en/of handicap. Om dat aan te tonen moet u één van de volgende
bewijsstukken opsturen. Kruis aan welk bewijsstuk u meestuurt:
☐ Een kopie van een beschikking voor een Wmo-indicatie voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, of
een woningaanpassing. De voorziening moet zijn toegekend voor een jaar of langer en in 2019 geldig zijn
geweest.
Heeft u geen kopie? Geef ons dan toestemming om in ons systeem te controleren of uw kind een
beschikking heeft op grond van de Wmo.
☐ Ik geef toestemming om dit te controleren.
☐ Een kopie van een geldige passagiers-gehandicaptenparkeerkaart voor uw kind.
☐ Een kopie van een brief waaruit blijkt dat u in 2019 een tegemoetkoming kreeg voor uw minderjarige kind
vanuit de regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG).
☐ Een kopie van brieven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waaruit blijkt dat u in 2019 minimaal twee
maanden kinderbijslag vanwege thuiswonende gehandicapte kinderen heeft gekregen.
☐ Kunt u geen van deze bewijsstukken aanleveren, maar heeft uw kind wel een chronische ziekte? Als de
ziekte van uw minderjarige kind op de lijst met chronische ziekten van het Nationaal Kompas
Volksgezondheid staat, kunt u een aanvraag doen. Check hiervoor de lijst via:
www.volksgezondheidenzorg.info/selectie-van-ziekten
Staat de ziekte op de lijst, neemt u dan contact op met het Breed Sociaal Loket van de gemeente Lopik via
0348 – 55 99 55

6. Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en geef de gemeente toestemming om deze gegevens te
controleren.
Handtekening ouder:

Naam

………………………………………..

Datum ……………………………………….
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7. Checklist
Controleer voordat u het aanvraagformulier opstuurt of:
☐ Alle vragen zijn ingevuld.
☐ De inkomensverklaring van u als ouder(s)/verzorger(s)/ fiscale partner is toegevoegd
☐ Een bewijs van chronische ziekte of handicap van mijn minderjarige kind is toegevoegd.
☐ De aanvraag is ondertekend.

Versturen van uw aanvraag:
1. U kunt het formulier en de bewijsstukken scannen en mailen naar bslmidoffice@lopik.nl
2. U kunt het formulier en de bewijsstukken opsturen naar de gemeente Lopik:
Gemeente Lopik
t.a.v. Breed Sociaal Loket
Postbus 50, 3410 CB Lopik
3. U kunt uw aanvraag afgeven bij de receptie van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in
Lopik.

Uiterlijke termijn voor inzending aanvraagformulier
Uw aanvraag moet samen met de inkomensverklaring(en) uiterlijk vóór 1 december 2020 bij de gemeente
zijn. Als wij de aanvraag of de inkomensverklaring niet voor 1 december 2020 ontvangen hebben, wordt de
aanvraag buiten behandeling gesteld en komt u NIET in aanmerking voor de regeling.
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