
       INGEKOMEN 

 

AANVRAAG VGZ€10   2023 

HULP NODIG? 045-525  37 47 
ma | di | wo | do | – van 9:00 tot 16:00 en vr – van 09:00 tot 12:00 

→ 

Ik wil geld voor de premie van het VGZ Zuid-Limburgpakket 
 
 

Persoonsgegevens 
 

BSN (8 of 9 cijfers)  

Naam en voorletters 

 

  

Geboortedatum          

Geslacht M V 

Mijn e-mailadres 

 

Mijn telefoonnummer 

 

Adres 

 

Postcode 

 

Plaats 

 

 
 

 

1 – Ik ben gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend 
 Ja → ga door naar vraag 2 

 Nee → ga door naar vraag 3 
 

2 - Geboortedatum van mijn echtgeno(o)t(e)/partner 

         
→ ga door naar vraag 3 

 

3 - Ik zorg / wij zorgen voor één of meer (eigen of stief-) kind(eren) tot 18 jaar 

en krijg(en) voor dit kind of deze kinderen Kinderbijslag 
 Ja → ga door naar vraag 4 

 Nee → ga door naar vraag 4 
 

4 - Ik/wij zijn verzekerd via het VGZ Zuid Limburgpakket 
 Ja → ga door naar vraag 5 

 Nee → U hoeft het formulier niet verder in te vullen. Om recht te hebben op het geld moet u 

verzekerd zijn via het Zuid Limburgpakket van VGZ Uitgebreid. Dit is het VGZ Zuid-Limburgpakket 

Uitgebreid. Dit houdt in dat u de basisverzekering met een aanvullende verzekering heeft van het VGZ. 
 



AANVRAAG VGZ€10   2023 

HULP NODIG? 045-525  37 47 
ma | di | wo | do – van 9:00 tot 16:00 en vr – van 09:00 tot 12:00 

     → 

5 – Mijn zorgverzekering kost per maand  

€  

 

6 - In januari 2023 had ik/hadden wij een bijstandsuitkering van ISD BOL (om 

de kosten van eten, kleding, huur en dergelijke te betalen) 
 Ja → ga door naar vraag 11 

 Nee → ga door naar vraag 6 
 

7 - Maximaal vermogen 
 

 
 

Kruis de situatie aan die bij u past en beantwoord dan de vraag over het vermogen 

 ik ben niet getrouwd of woon niet samen met een (geregistreerd) partner. Ik zorg niet voor eigen 

of stiefkinderen tot 18 jaar voor wie ik Kinderbijslag krijg. 

 

Mijn vermogen is op 1 januari 2023 hoger dan € 7.605 
 Ja 

 Nee 

 

 ik ben niet getrouwd of woon niet samen met een (geregistreerd) partner. Ik zorg wel voor een of 

meer eigen of stiefkinderen tot 18 jaar voor wie ik Kinderbijslag krijg 

 

Het vermogen van mijzelf en van mijn kind(eren) jonger dan 18 jaar was bij elkaar 

opgeteld op 1 januari 2023 hoger dan € 15.210 

 Ja 

 Nee 

 

 ik ben getrouwd of woon samen met een (geregistreerd) partner. 

 

Het vermogen van mijzelf, van mijn echtgeno(o)t(e)/partner en van al onze kind(eren) 

jonger dan 18 jaar was bij elkaar opgeteld op 1 januari 2023 hoger dan € 15.210 

 Ja 

 Nee 

Wat is vermogen? 

• contant geld van uzelf, uw partner/echtgenoot en van uw kind(eren) 
jonger dan 18 jaar 

• geld op bank- en spaarrekeningen van uzelf, uw partner/echtgenoot en 
van uw kind(eren) jonger dan 18 jaar 

• auto's (bepaal de waarde met de koerslijsten van de ANWB (gemiddelde 
van de inruil-/verkoopprijzen) en trek daar €908 vanaf) 

• contante waarde van beleggings- of verzekeringspolissen 

• spullen die veel geld waard zijn (taxatiewaarde) 
Wat telt niet mee? 

• eigen woning, motorfiets, caravan 



       INGEKOMEN 

 

AANVRAAG VGZ€10   2023 

HULP NODIG? 045-525  37 47 
ma | di | wo | do | – van 9:00 tot 16:00 en vr – van 09:00 tot 12:00 

→ 

8 - Ik verbleef op 1 januari 2023 in een inrichting 
 Ja 

 Nee 

 

9 - Mijn echtgeno(o)t(e) / partner verbleef op 1 januari 2023 in een inrichting 
 Ja 

 Nee 

 

10 - Op 1 januari 2023 woonden ik/wij in de gemeente 
 Brunssum 

 Landgraaf 

 

11 - Het gezamenlijk netto-inkomen (zonder vakantiegeld) van mij (en mijn 

partner) over de maand januari 2023 bedroeg 

 
 

12 – IBAN-nummer 

IBAN 
(18 tekens)        

  

Ondertekening 
Ik heb alle vragen eerlijk en naar waarheid ingevuld. Ik weet dat ik strafbaar ben als ik willens en wetens 

verkeerde of onjuiste informatie verstrek met de bedoeling om geld te krijgen waarop ik geen recht heb. 

Ik moet dat geld dan terugbetalen. ISD BOL controleert de aanvragen met een steekproef. 

 

Plaats      Datum 

  - -  

 

Handtekening       Handtekening partner 

 

 
 

 
 
Omdat u een papieren aanvraagformulier gebruikt, moet u langer op het geld wachten: tot wel 8 weken. 

€ 
 



AANVRAAG VGZ€10   2023 

Postadres: Postbus 114 | 6440 AC Brunssum 
Bezoekadres: Lindeplein 1 Brunssum | Sweelinckplein 1 Landgraaf 

      

Aanvragen met DigiD is makkelijk en snel. Bovendien krijgt u dan sneller uw geld. Vaak al de volgende 
werkdag. Misschien wilt u toch liever met DigiD aanvragen? Ga dan naar ‘Extra geld en hulp’ op 

www.isdbol.nl 
 

 
 

 


