Aanvraagformulier toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona
Heeft u thuis vervangende en/of extra zorg nodig als gevolg van de coronacrisis? Dan heeft u recht op vergoeding van deze vervangende en/of extra zorg.
U mag voor deze zorg professionele en niet-professionele zorgverleners inzetten. Let op: een niet-professionele zorgverlener mag maximaal 40 uur per week
werken.
Levert uw zorgverlener nog wel zorg, maar op een andere manier dan u gewend was? Dan mag u deze kosten niet opnemen in onderstaand overzicht.
De aangevraagde toeslag geldt tot 1 juni 2020. Verlenging van deze termijn is mogelijk als de Rijksoverheid verlenging van de pgb maatregelen aankondigt.
Naam budgethouder:

_______________________________________________________

BSN:

_______________________________________________________

Ingangsdatum extra kosten: _______________________________________________________
Naam zorgverlener

Extra
of
vervangende
zorg

Bestaande
of
nieuwe
zorgverlener

Professionele
of
niet-professionele
zorgverlener

Benodigde extra
In te zetten
uren zorg per week functie*
t.o.v. reguliere
weken
(dit zijn uren bovenop
huidige zorg)

Totale extra weekkosten

Uurtarief** Totaal bedrag
(benodigde
extra uren
per week
x
uurtarief)

€

*Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel, begeleiding groep, vervoer van en naar dagbesteding, huishoudelijke hulp, logeeropvang
**Voor professionele zorgverleners geldt een maximumtarief van €63,- per uur of €58,- per dagdeel. Voor niet-professionele zorgverleners geldt een maximumtarief van €20,- per uur.
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Waarom houdt deze extra/vervangende zorg verband met corona?

Waarom is de aangevraagde zorg noodzakelijk?

Welke zorg wordt vervangen?

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en gecontroleerd.
Datum (dd/mm/jjjj): _______________________________________________________________________________________________________________
Naam budgethouder/gewaarborgde hulp/wettelijk vertegenwoordiger: ____________________________________________________________________
Handtekening budgethouder/gewaarborgde hulp/wettelijk vertegenwoordiger:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Stuur dit formulier op naar [IN TE VULLEN DOOR ZORGKANTOOR]
Wat gebeurt er nadat u dit formulier naar het zorgkantoor heeft gestuurd?
- Het zorgkantoor beoordeelt uw aanvraag Extra Kosten als gevolg van Corona. Het zorgkantoor kan hierbij contact met u opnemen voor
aanvullende informatie.
Het zorgkantoor laat u zo spoedig mogelijk weten of de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona wordt toegekend.
Wat vragen wij van u nadat het zorgkantoor de toeslag Extra Kosten als gevolg van Corona heeft toegekend?
- Verlenen bestaande zorgverleners de extra zorg? U hoeft geen wijzigingsformulier in te sturen bij een wijziging in uren bij contracten op
uurloonbasis. Heeft u een vast maandloon afgesproken? Geef dan via het wijzigingsformulier door hoeveel uren er extra worden gewerkt.
- Wordt er door een bestaande zorgverlener andere zorg verleend dan u gewend bent? Vul dan een zorgbeschrijving in en stuur deze op naar het
zorgkantoor.
- Wordt de extra zorg verleend door een nieuwe zorgverlener? Stuur dan een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op naar het
zorgkantoor. De zorgovereenkomst vindt u op www.svb.nl. De zorgbeschrijving vindt u op [INVULLEN DOOR ZORGKANTOOR].
- De zorgovereenkomst en (waar nodig) zorgbeschrijving moeten binnen twee weken na ontvangst van de toekenningsbeschikking naar het
zorgkantoor worden gestuurd.

