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Uitvoeringswijze tegemoetkoming meerkosten beperking of chronische
problemen in 2017

Criteria voor het vaststellen van het recht
Aanvrager heeft recht op een tegemoetkoming als:
het belastbaar inkomen over 2016 lager is dan of gelijk is aan de geldende inkomensgrens als
A.
genoemd onder 1 en
aanvrager over 2014, 2015 en 2016 het wettelijke eigen risico voor de basisverzekering voor
B.
ziektekosten volledig heeft uitgegeven of tegen een verhoging van de premie bij de verzekeraar
is afgekocht.
voor aanvragers die op 1 januari 2017 nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt geldt een
C.
verminderde jaren-eis voor wat betreft het benutten van het wettelijk eigen risico.
de inwoner die op 1 januari 2017 de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt en behoort tot de
•
doelgroep van deze regeling geldt een termijn van 1 jaar
de inwoner die op 1 januari 2017 de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt en behoort tot de
•
doelgroep van deze regeling geldt een termijn van 2 jaren.

Uitvoeringswijze
1
1.
Voor het inkomenscriterium (A) geldt dat het belastbaar inkomen over 2016 lager of gelijk is aan:
•
•
•
•

meerpersoonshuishoudens (één van beiden of beiden jonger dan 65 jaar), niet AOW-gerechtigd € 30.525,08
meerpersoonshuishoudens (één van beiden 65 jaar of ouder), AOW-gerechtigd.
€ 25.321,38
alleenstaande tot 65 jaar € 24.359,83
alleenstaande vanaf 65 jaar € 18.294,25

2.

Voor het vaststellen van de identiteit van aanvrager het paspoort, rijbewijs en identiteitskaart als
een geldig legitimatiebewijs. Ook een inmiddels verlopen legitimatiebewijs kan hiertoe dienen.
Dit ter beoordeling aan de behandelend medewerker van Larikslaan2.

3.

Voor de wijze waarop het recht wordt vastgesteld geldt:
dat primair wordt uitgegaan van de juistheid van de door de inwoner versterkte gegevens
•
en bewijsstukken
de inwoner die ook in 2016 een tegemoetkoming heeft ontvangen en verklaard dat de gege•
vens ten aanzien van woonsituatie, hoogte inkomen en benutting van het wettelijk eigen
risico niet zijn gewijzigd heeft ook in 2017 recht op de tegemoetkoming
de inwoner verstrekt de benodigde gegevens met behulp van een daartoe bestemd formulier
•
alleen als de gegevens volledig zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen. Dit vereiste
•
wordt op het aanvraagformulier kenbaar gemaakt.
de aanvrager verstrekt naast NAW-gegevens de volgende informatie;
•
de hoogte van het belastbaar inkomen aan de hand van:
○
de jaaropgave van werkgever en/of uitkeringsinstantie over 2016 of
■
de belastingaangifte over 2016 of
■
de aanslag inkomstenbelasting over 2016.
■
○

4.

volledig benutten wettelijk eigen risico over 2014, 2015 en 2016 aan de hand van:
bewijsstuk uit eigen administratie
■
een daartoe door de verzekeraar op verzoek van aanvrager afgegeven bewijsstuk
■

Alvorens de tegemoetkoming toe te kennen wordt de opgegeven woonsituatie vergeleken met
de inschrijving in het GBA. Indien de verstrekt gegevens niet met deze inschrijving overeenstemmen
wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de feitelijke woonsituatie en de inschrijving in de
GBA met elkaar in overeenstemming te brengen. De behandelend medewerker van Larikslaan2

1) Zijn afgeleid van de Wmo norminkomens die worden gebruikt voor berekenen van de eigen bijdrage Wmo.
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stelt hiervoor schriftelijk een termijn. Na verstrijken van deze termijn wordt de aanvraag opnieuw
beoordeeld.

2

5.

Indien een aanvraag wordt gehonoreerd wordt het besluit tot toekenning, mondeling, telefonisch,
per brief of per mail aan aanvrager kenbaar gemaakt. Hiervan wordt een besluitenlijst bijgehouden.
Andersluidende besluiten worden per beschikking aan aanvrager kenbaar gemaakt. Deze manier
van werken maakt de regeling eenvoudiger uitvoerbaar, zonder de rechtszekerheid van aanvrager
in gevaar te brengen. Op verzoek ontvangt de aanvrager ook bij een toekenning een beschikking.

6.

De tegemoetkoming wordt betaalbaar gesteld op een door de aanvrager opgegeven bankrekeningnummer, nadat aanvrager de juistheid van de bankrekening heeft aangetoond door middel
van een kopie bankpas, een kopie van een recent bankafschrift (minder dan drie maanden oud)
of een bewijsstuk van een bewindvoerder.
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