
 

 

  

  

  

                          

 
 

Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming mantelzorgers 2022  
 
Met dit formulier vraagt u als mantelzorger een financiële tegemoetkoming voor 2022 aan. Het formulier moet door 
zowel mantelzorger als zorgontvanger ondertekend worden. Wij nemen alleen volledig ingevulde en ondertekende 
formulieren in behandeling. U kunt dit formulier inleveren tot en met 31 december 2022.  
 

1. Gegevens van de mantelzorger        

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Emailadres:  

Burgerservicenummer:  

 

 

2. Gegevens van de zorgontvanger (degene voor wie u zorgt) 

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Geslacht: ❑ Man ❑ Vrouw 

Burgerlijke staat:  

 
 

3. Extra hoge kosten mantelzorger 

Om voor de voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet u als mantelzorger aantoonbaar, hoge kosten 
hebben in verband met het verlenen van de mantelzorg. Bijvoorbeeld hoge reiskosten of telefoonkosten. 
 
Heeft u als mantelzorger extra hoge kosten door het verlenen van de mantelzorg? 
 

  Ja, ik heb extra hoge kosten, namelijk: ______________________________________________________                

 

  Nee, ik heb geen extra hoge kosten          

                     

  

4. Laag inkomen 

Om van de regeling gebruik te maken, mag het inkomen van de mantelzorger niet hoger zijn dan 120% van het 
sociaal minimum (bijstandsnorm).  
 



Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkoming Mantelzorgers 2022 
 

4.1 Heeft u een uitkering van de Sociale Dienst (Bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ)? 

  Ja           u kunt verder gaan met vraag 5          

 

  Nee        u kunt verder gaan met vraag 4.2 

 

 

4.2 Heeft u in 2022 recht op kwijtschelding van de gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting?  

  Ja           u kunt verder gaan met vraag 5         

 

  Nee        u kunt verder gaan met vraag 4.3 

 
 

4.3 Wat zijn de maandelijkse inkomsten? 

 
Vul hieronder uw netto maandelijkse inkomsten in (bijvoorbeeld loon, uitkering WAO, WIA,  

Wajong, alimentatie enz.)? 

Soort inkomsten Netto bedrag (excl. vakantietoeslag) Werkgever en/of uitkeringsinstantie 

______________________ € _______________________ ______________________________________ 

______________________ € _______________________ ______________________________________ 

 
 

Indien u een partner heeft; wat zijn de netto maandelijkse inkomsten van uw partner? 

Soort inkomsten Netto bedrag (excl. vakantietoeslag) Werkgever en/of uitkeringsinstantie 

______________________ € _______________________ _____________________________________ 

______________________ € _______________________ _____________________________________ 

 
 
Heeft u in 2022 recht op heffingskortingen en/of een voorlopige aanslag van de belastingdienst? 

  Nee   Ja Soort heffingskorting/voorlopige aanslag Bedrag 

    _______________________________________________ € _______________ 

      

Heeft uw eventuele partner in 2022 recht op heffingskortingen en/of een voorlopige aanslag van de 
belastingdienst? 
 

  Nee   Ja Soort heffingskorting/voorlopige aanslag Bedrag 

    _______________________________________________ € _______________ 

      

 
 

4. Uitbetaling Financiële Tegemoetkoming Mantelzorgers 

De tegemoetkoming wordt op het IBAN rekeningnummer van de mantelzorger gestort.  
 
 

  

Het IBAN rekeningnummer waarop wij de tegemoetkoming kunnen storten is: ____________________________ 
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5. In te leveren bewijsstukken 

Wij hebben de volgende bewijsstukken van u nodig: 
 

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf 
- een afschrift van de maandelijkse inkomsten van uzelf en eventueel uw partner 
- een kopie van de bankpas van het rekeningnummer waarop de tegemoetkoming gestort kan worden 

 
Lever de gevraagde bewijsstukken tegelijk met het aanvraagformulier in. 
 
 

6. Niet kunnen inleveren bewijsstukken 

Bij dit aanvraagformulier worden bewijsstukken gevraagd. Als u alle gevraagde bewijsstukken inlevert kunnen wij uw 
aanvraag sneller afhandelen. Het kan zijn dat u bepaalde gevraagde bewijsstukken niet kunt inleveren. Geef hieronder 
aan welk bewijsstuk u niet kunt inleveren en waarom. 
 
Gevraagd bewijsstuk    Reden dat u dit bewijsstuk niet in kunt inleveren 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

_______________________________ ______________________________________________________________ 

 

 

8. Verklaring en ondertekening  

Als u een partner heeft, dan legt u de verklaring ook namens uw partner af en moet uw partner dit formulier ook 
ondertekenen. 
 
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is 
en kan leiden tot het weigeren van de Financiële Tegemoetkoming Mantelzorgers 2022.  
Ik weet, dat mijn gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd bij andere instanties en personen op 
grond van de Participatiewet en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie. 

 
Plaats 

 
Datum:  

 
___________________________________________ 

 
__________________________________________ 

 

 
Handtekening mantelzorger: 

 
Handtekening partner van mantelzorger (indien van 
toepassing): 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 

 
Handtekening zorgontvanger: 

 
___________________________________________ 

 
 
 

Inleveradres bij de Sociale Dorpsteams 
Lever het aanvraagformulier in bij de Sociale Dorpsteams. Dit kan tot en met 31 december 2022. Het Sociaal 
Dorpsteam controleert uw aanvraag. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Sociaal Dorpsteam bij u in de buurt voor 
een gesprek. Neem het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken mee naar het gesprek. Openingstijden: 
https://www.samenopdeheuvelrug.nl/contact  
 
Heeft al contact met een consulent van het Sociaal Dorpsteam? Dan kunt u dit formulier ook bij diegene inleveren.  
 
  

https://www.samenopdeheuvelrug.nl/contact
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In te vullen door de consulent van het Sociaal Dorpsteam  

 

Aanvraagformulier gecontroleerd:                                           Ja   Nee 

 

Mantelzorger heeft extra hoge kosten::   Ja   Nee  >   geen recht 

 

Inkomen hoger dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm:   Nee   Ja     >   geen recht 

 
 

Toekennen Tegemoetkoming Mantelzorgers:                                           Nee   Ja   € 100,00  uitbetalen 

 
 
 

Naam medewerker: ______________________________  Paraaf: ___________ 

   
 

 

 


