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Tot wanneer kunt u een vergoeding aanvragen? 
Tot één jaar na het ontslag uit het ziekenhuis kunt u vragen om 
een vergoeding. Is de donatie niet doorgegaan? Dan is dat tot 
één jaar nadat u de eerste kosten maakte. Hebt u eerder al een 
aanvraag bij ons gedaan? En blijkt dat u meer onkosten had? 
Dan kunt u ons opnieuw om een vergoeding vragen.  
 
U kunt ook de vergoeding in twee delen uit laten betalen.  
Dit is handig als u vanwege omstandigheden het eerste deel 
van de vergoeding snel nodig hebt. Als u dit wilt kunt u dat 
aangeven op de volgende pagina. Let wel op dat u dan het 
aanvraagformulier twee keer moet invullen in plaats van één 
keer.

Hebt u een nier of een deel van de lever gedoneerd en hebt
u daardoor onkosten gemaakt?  
Dan kunt u bij ons een vergoeding vragen voor de onkosten.
Ook als de donatie niet is doorgegaan. Het gaat om nood-
zakelijke en redelijke kosten die geen andere partij vergoedt.
Dit kunnen kosten zijn die u hebt gemaakt voor, tijdens of
na de donatie. Bij een nierdonatie gaat het om kosten
gemaakt tot en met 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis.
Bij een leverdonatie is dat tot en met 26 weken na ontslag.
 
Indien u ZZP’er bent en geen arbeidsongeschiktheids- 
verzekering heeft, kunt u na ontslag uit het ziekenhuis een
medische verklaring krijgen van de arts dat de operatie heeft
plaatsgevonden. U kunt de medische verklaring, een ingevuld 
aanvraagformulieronkostenvergoeding Donatie bij leven en 
de aangifte van de inkomstenbelasting van het jaar voor de 
donatie naar de NTS sturen om vergoeding van inkomsten-
derving aan te vragen voor een periode van 6 weken na  
ontslag uit het ziekenhuis. Mocht uw hersteltijd langer zijn 
dan de aangenomen 6 weken dan kan voor de resterende 
periode (max. 13 weken bij nierdonatie, max. 26 weken bij  
leverdonatie) na herstel nog een aanvullende aanvraag voor 
vergoeding van de inkomstenderving worden aangevraagd  
bij de NTS.

Tip! U vraagt de onkostenvergoeding voor donatie bij leven op grond
van de Subsidieregeling donatie bij leven. Wilt u meer weten over
deze regeling? Ga dan naar www.donatiebijleven.nl. 

Wat vergoeden wij zoal? 
Wij betalen een vast bedrag voor kleine uitgaven die vaak 
nodig blijken bij een ziekenhuisopname. Wij vergoeden ook 
uw extra kosten als u tijdelijke opvang moet regelen voor uw 
kinderen, (huis)dieren, uw hulpbehoevende partner of ouders. 
Staat iemand u bij tijdens de donatie, dan kan die persoon 
een vast bedrag krijgen voor reis- en verblijfkosten. Ook voor 
misgelopen inkomsten kunt u van ons een vergoeding krijgen. 
U leest hier meer over in de Toelichting Onkostenvergoeding 
donatie bij leven.

Welke voorwaarden stellen wij aan een vergoeding? 
Voor een vergoeding moet u in elk geval rekening houden met 
de volgende voorwaarden: 
• De ontvanger van het orgaan is verzekerd volgens de  

Zorgverzekeringswet.
• De kosten zijn noodzakelijk én zijn rechtstreeks het gevolg 

van de voorbereiding op de donatie, de donatie zelf of het 
herstel van de donor na donatie.

• Er is geen andere partij die deze kosten betaalt óf moet 
betalen. 

Wat moet u doen om een vergoeding te krijgen? 
U vult dit aanvraagformulier in en verzamelt de mee te sturen 
documenten. Welke dat zijn, hangt af van de vergoeding die u 

Hulp nodig bij het invullen? 
Hebt u vragen over het formulier of over de regeling?Of  
hebt u hulp nodig bij het invullen? Vraag uw maatschappelijk 
werker in het ziekenhuis. Hij of zij helpt u graag verder.  
U kunt ook de NTS bellen. Het nummer is: 071 57 95 777.
Of mailen: donatiebijleven@transplantatiestichting.nl. 

Waar stuurt u het formulier en de documenten naar toe?
De documenten en het ondertekende formulier stuurt u
samen in een envelop op. Een postzegel is niet nodig.
Het adres is:

NTS 
T.a.v. Donatie bij Leven 
Antwoordnummer 12080 
2300 VC Leiden 

U kunt het formulier ook scannen en e-mailen naar: 
donatiebijleven@transplantatiestichting.nl.
 
Tip! Maak vóór u alles verstuurt een kopie van de aanvraag
voor uw eigen administratie.

Wanneer hoort u iets van ons?
Nadat wij uw formulier en de documenten hebben  
ontvangen, krijgt u binnen 2 weken van ons een  
ontvangstbevestiging. 

Binnen 13 weken hoort u van ons of u de vergoeding krijgt. 
Om vast te stellen of wij de vergoeding uitbetalen, hebben we 
soms nog extra informatie van u nodig. Ook dan nemen we 
contact met u op. 

vraagt. Meer informatie hierover vindt u op bladzijde 7 van dit 
formulier. Samen met deze documenten stuurt u het formulier 
op naar de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).  
De NTS verwerkt uw aanvraag namens het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Komt u voor een  
vergoeding in aanmerking? Dan maken wij het bedrag  
over op uw bankrekening.  

https://www.transplantatiestichting.nl/donatie-transplantatie
mailto:donatiebijleven%40transplantatiestichting.nl?subject=
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1 Gegevens van de donor

 Voorletters en naam

  |

 Geboortedatum               Telefoonnummer

	 	 |            n  man  n	 vrouw         |             

 Huisnummer    Straat

  |         |
 
 Postcode      Woonplaats          Land, als u buiten Nederland woont

  |         |                  |
 
 E-mailadres

  |

2 Een eenmalige vergoeding voor extra uitgaven 

Voor een donatie, of het herstel daarvan, maakt u als donor onkosten. 
Zoals artikelen die u aanschaft voor een ziekenhuisopname. 
Denk ook aan de huur van telefoon of televisie in het ziekenhuis. 
En, als u herstellend bent: de kosten voor een boodschappenservice. 
Of kleine zorgkosten zoals paracetamol, ontstekingsremmers, etc. 
Voor deze extra uitgaven vergoeden wij één keer een vast bedrag.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw situatie. 
Zo kunt u bij een nierdonatie een vergoeding van € 345 krijgen.

Bij een leverdonatie is het bedrag € 385. Als u wel in het ziekenhuis 
lag, maar uw donatie op het laatste moment niet doorging, kunt u 
een vergoeding van € 100 krijgen. Als de donatie uiteindelijk dan  
toch doorgaat zal dit bedrag worden aangevuld met € 245 in geval 
van een nierdonatie en € 285 in geval van een leverdonatie. U leest 
hier meer over in de Toelichting Onkostenvergoeding donatie bij 
leven.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 7 welke documenten u mee moet sturen.

2.1. Wilt u eenmalig de vaste vergoeding ontvangen? Kruis de vergoeding  
aan waarvoor u in aanmerking komt. 

  n	 € 345 voor een nierdonatie                 
 
  n € 385 voor een leverdonatie 

  n € 100 bij opname in het ziekenhuis zonder donatie

2.2. Hebt u vanwege omstandigheden dit vaste bedrag  
snel nodig? 
Dan kunt u hieronder aangeven dat de eenmalige  
vergoeding snel wordt vergoed.  
Let op: Als u daarna andere vergoedingen wilt aanvragen  
dan moet u het aanvraagformulier nog een keer invullen.

 
  n	 ik wil de eenmalige vergoeding versneld ontvangen                 

3 Diverse vergoedingen voor reis- en verblijfkosten als u niet in Nederland woont

Woont u niet in Nederland en moet u naar Nederland komen om te 
doneren? Dan kunt u voor elke dag dat u in Nederland verblijft een 
vaste vergoeding van € 8 krijgen. Dat wil zeggen: voor de dagen dat 
u niet in het ziekenhuis ligt. De periode in het ziekenhuis vergoedt de 
zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan.
 
Omdat het voor u als buitenlandse donor niet altijd makkelijk is om 
een verblijfsplaats te regelen, krijgt u van ons maximaal 5 nachten 
hotel vergoed. De vergoeding staat vast op € 50 per nacht ongeacht 
de daadwerkelijk gemaakte kosten. U moet wel de factuur van het 
hotel meesturen. U leest hier meer over in de Toelichting Onkosten-
vergoeding donatie bij leven.

Woont u buiten Europa? Dan kunt u één keer een extra vergoeding 
van ons krijgen, omdat u te maken hebt met extra kosten. Dit is een 
vast bedrag van € 100. Waren uw kosten hoger dan € 100 door de 
kosten voor reisdocumenten? Dan vergoeden we ook de kosten voor 
die reisdocumenten.

De zorgverzekeraar van de ontvanger vergoedt de reiskosten naar en 
van Nederland. Soms is een extra reis van de donor noodzakelijk. 
De zorgverzekeraar vergoedt een extra reis niet altijd. 
In zo’n geval kunt u ons om een vergoeding vragen. Wij betalen de 
heen- en terugreis per boot, vliegtuig, trein of bus en dan alleen in de 
laagste klasse. Komt u met een ander vervoermiddel? Dan baseren 
we de vergoeding op de kosten voor het openbaar vervoer in de 
laagste klasse.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 7 welke documenten u mee moet sturen.
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3.1. Hoeveel dagen verbleef u in Nederland voor de donatie en het herstel van de operatie? 
Let op! De dagen in het ziekenhuis niet meetellen        |                 dagen

3.2. Hoeveel overnachtingen hebt u voor of na uw ziekenhuisopname in een hotel doorgebracht? 
Let op! Maximaal 5 hotelnachten worden vergoed à € 50 per nacht  |                 nachten

3.3. Wilt u eenmalig de vaste vergoeding ontvangen voor onkosten omdat u buiten  
Europa woont? En een vergoeding ontvangen voor eventuele extra kosten van  
reisdocumenten? Kruis dan hieronder aan.

  € 100 voor extra onkosten omdat de donor buiten Europa woont

   eventuele kosten van reisdocumenten, boven het vaste bedrag van € 100    | €

3.3. Als een extra reis naar en van Nederland noodzakelijk was, vermeld de vervoerskosten   | €

Leg uit waarom deze extra reis noodzakelijk was

  |

  |

  |

  |

4 Een vaste vergoeding voor reis- en verblijfkosten in Nederland voor degene die u bijstaat

Heeft iemand u bij de donatie bijgestaan? Dan kunt u een vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten krijgen voor die persoon. Het gaat om de 
kosten van één persoon. En alleen om de reis- en verblijfkosten  
gedurende uw opname in het ziekenhuis. De vergoeding is een vast 
bedrag per dag, en staat los van de werkelijke uitgaven van deze 
persoon. 
 
 
 

Als de persoon die u bijstond in Nederland woont, dan hangt de 
hoogte van de vergoeding af van de afstand tussen het ziekenhuis 
en de woonplaats. Als de persoon buiten Nederland woont, dan gaat 
het om de afstand tussen het ziekenhuis en de verblijfplaats van die 
persoon in Nederland. De hoogte van het bedrag hangt niet af van 
het soort vervoer of van het soort verblijf. U leest hier meer over in  
de Toelichting Onkostenvergoeding donatie bij leven.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 7 welke documenten u mee moet sturen.

4.1. Voorletters en naam van de persoon die u heeft bijgestaan 
 

  |

 Huisnummer    Straat 

  |         |
 
 Postcode      Woon- of verblijfplaats in Nederland 

  |         |

4.2. Kruis de enkele reisafstand aan tussen het ziekenhuis en de  
woon- of verblijfplaats van degene die u heeft bijgestaan.  
Als degene die u heeft bijgestaan in een hotel verblijft kies de laatste  
optie en de afstand van de woonplaats in Nederland naar het hotel.  
Hotelovernachtingen worden alleen vergoed voor de nachten dat de  
donor in het ziekenhuis lag.

  n Minder dan 10 km. Bij deze afstand is de vergoeding € 6,50     	
	
	 	 n 10 tot 50 km. Bij deze afstand is de vergoeding € 20 per dag

  n 50 tot 100 km. Bij deze afstand is de vergoeding € 32 per dag
 
  n 100 tot 150 km. Bij deze afstand is de vergoeding € 42 per dag

  n 150 km of meer. Bij deze afstand is de vergoeding € 48 per dag

  n De persoon die u bijstaat maakt gebruik van een hotel. De vergoeding is € 56,50 per nacht en één keer de vergoeding voor de afstand van 
   het hotel naar de woonplaats binnen Nederland.
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Heeft iemand u bij de donatie bijgestaan? En woont die persoon niet 
in Nederland? Dan kunt u voor die persoon een vergoeding voor de 
reiskosten krijgen. Het gaat om de kosten van één persoon. En alleen 
om de kosten van de reis en de noodzakelijke reisdocumenten van 
het woonland naar Nederland en terug.
 

We betalen de reis per boot, vliegtuig, trein of bus en dan alleen in
de laagste klasse. Komt de persoon met een ander vervoermiddel? 
Dan baseren we de vergoeding op de kosten voor het openbaar 
vervoer in de laagste klasse. U leest hier meer over in de Toelichting 
Onkostenvergoeding donatie bij leven.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 7 welke documenten u mee moet sturen.

5.1. Voorletters en naam van de persoon die u heeft bijgestaan 
 

  |

 Huisnummer    Straat 

  |         |
 
 Postcode      Woonplaats       Land 

  |         |            |

5.2. Als iemand u heeft bijgestaan bij de donatie en die persoon woont niet in Nederland, vermeld  
de vervoerskosten en de kosten voor reisdocumenten van die persoon naar en van Nederland   | €

6 Vergoeding van extra zorgkosten 

Als u om medische redenen extra zorg nodig had, in de eerste  
13 weken na de donatie, betaalt de zorgverzekeraar van de ontvanger 
van het orgaan deze kosten. Let op dat alle facturen van het  
ziekenhuis en apotheken naar de zorgverzekering van de ontvanger 
gaan en niet naar uw eigen zorgverzekeraar.

Als u huishoudelijke hulp nodig hebt tijdens het herstel in de periode 
van 13 weken na de donatie, dan wordt er maximaal € 300 vergoed 

na het overleggen van facturen van de instantie voor huishoudelijke 
hulp. 

Als u recht hebt op Wmo kunt u deze aanvragen bij de gemeente, uw 
eigen bijdrage krijgt u dan vergoed van ons. U leest hier meer over in 
de Toelichting Onkostenvergoeding donatie bij leven.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 7 welke documenten u mee moet sturen.

6.1. De kosten omdat u een eigen risico hebt bij uw zorgverzekeraar    | €

6.2. Overige medische kosten die niet worden vergoed 
Let op! De medische noodzaak van de zorg moet u kunnen aantonen  |  €

6.3. Kosten voor huishoudelijke hulp via een officiële instantie geregeld  | €

6.4. Uw eigen bijdrage voor de Wmo             | €

7 Vergoeding van extra kosten van tijdelijke opvang van een naaste of huisdier

7.1. De kosten voor tijdelijke opvang van naasten         | €

7.2. Gaat het om extra opvang van kinderen? Vermeld de leeftijd van elk kind  |     |     |     |     

7.3. De kosten voor tijdelijke opvang van huisdieren        | €

Bent u als donor verantwoordelijk voor de verzorging van naasten, 
zoals kinderen, een partner of ouders? Of hebt u huisdieren?  
Door de donatie kunt u extra kosten hebben omdat u tijdelijk  
opvang moet regelen.
Bijvoorbeeld tijdens uw opname in het ziekenhuis.  
 

In zo’n situatie kunt u voor deze extra kosten een vergoeding krijgen.  
Let op! Het gaat hier niet om mantelzorg of om opvang waar u  
zonder donatie ook al gebruik van zou maken. U leest hier meer over 
in de Toelichting Onkostenvergoeding donatie bij leven.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 8 welke documenten u mee moet sturen.

5 Een reiskostenvergoeding voor degene die u bijstaat als deze niet in Nederland woont
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8 Een vergoeding voor de donor die inkomsten misliep

Bent u werkzaam als zelfstandige en liep u door de donatie inkomsten 
mis tijdens het vooronderzoek, tijdens de opname in het ziekenhuis 
en in de herstelperiode? Als u geen arbeidsongeschiktheids  
verzekering hebt die deze misgelopen inkomsten vergoedt, dan kunt 
u ons om een vergoeding vragen. Wij baseren de vergoeding op de 
gemiddelde inkomsten per week, met een minimumvergoeding van 
80% van het minimum brutoloon. Dit bedrag staat ongeveer gelijk 
aan het minimum nettoloon. U hoeft hier geen belasting over te 
betalen.
 
Wij vergoeden 6 weken van deze misgelopen inkomsten na ontslag 
uit het ziekenhuis. Indien u meer inkomsten bent misgelopen, kunt 
u dit na de herstelperiode aan ons laten weten door een schriftelijke 
verklaring met datum van herstel toe te sturen. 

Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan vergoeden wij 
dat deel van de onkosten dat de verzekeraar niet vergoedt.

Om te beoordelen hoeveel inkomsten u bent misgelopen, vragen  
we naar uw eerdere inkomsten. Bijvoorbeeld uw loonstroken en/ 
of uw belastbare winst uit onderneming in het peiljaar, het jaar  
voorafgaand aan het jaar van de donatie. Waren uw inkomsten in  
het peiljaar lager dan de jaren ervoor? Dan kunnen we kijken naar  
uw gemiddelde inkomsten over een langere periode.  
U leest hier meer over in de Toelichting Onkostenvergoeding  
donatie bij leven. Hebt u hulp nodig bij deze vraag? Belt u ons dan  
op telefoonnummer 071 57 95 777. We helpen u graag.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 8 welke documenten u mee moet sturen.

8.1. Wilt een vergoeding voor misgelopen inkomsten? Kruis aan  
of u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt.  
 
n	 Verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Vermeld de uitkering die u van de verzekeraar ontvangt  | €  

 
  n	  Niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid 

8.2.  Hoeveel werkdagen hebt u gemist door de donatie?        |                werkdagen

8.3. Belastbare winst uit onderneming in het peiljaar        | €  

9 Een vergoeding als u onbetaald meewerkt in de onderneming van uw partner

9.1. Wilt een vergoeding voor misgelopen inkomsten? Kruis aan  
of u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt.  
 
n U en uw partner zijn gehuwd 

	
	 	 n U en uw partner zijn als partners geregistreerd 

  n U en uw partner hebben een notarieel samenlevingscontract

9.2   Hoeveel uren hebt u niet mee kunnen werken in de onderneming?   |              gemiste werkuren
 
9.3   De kosten (voor vervanging) omdat u onbetaald meewerkt in de onderneming van uw partner?   | €

U werkt onbetaald mee in de onderneming van uw levenspartner. 
U staat dus niet op de loonlijst van de onderneming van uw partner. 
De onderneming kan dan extra kosten maken. Bijvoorbeeld  
omdat de onderneming een arbeidskracht inhuurt om tijdens de  
ziekenhuisopname en herstelperiode uw werkzaamheden op te  
vangen. Als de vervanging via een uitzendbureau plaatsvindt of 

een gelijksoortige organisatie, dan kunt u een vergoeding voor  
deze kosten vragen. U en uw partner moeten wel gehuwd zijn, 
geregistreerd zijn als partners of een notarieel samenlevingscontract 
hebben. U leest hier meer over in de Toelichting Onkostenvergoeding 
donatie bij leven.
> Kijk in de Checklist op bladzijde 8 welke documenten u mee moet sturen.
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Soms hebben wij meer informatie nodig over de donatie.
Als dat nodig blijkt, zouden we contact willen opnemen met uw 
maatschappelijk werker of een andere persoon in het ziekenhuis 
die uw belangen behartigt rondom de donatie.

Wij hebben hiervoor uw toestemming nodig. Gaat u akkoord? 
Vul dan naam en telefoonnummer in van deze contactpersoon  
in het ziekenhuis. Hebt u dit liever niet? Sla dan de vragen 11.1  
en 11.2 over.

11.1. Contactpersoon in het ziekenhuis 

Naam                    Telefoonnummer 
 
|                     |

11.2. Als u wilt dat uw contactpersoon in het ziekenhuis een kopie ontvangt 
van de beslissing op deze aanvraag, kruis dan aan 
 
n Ja, stuur een kopie van de beslissing naar de contactpersoon in het ziekhuis

11  Informatie navragen in het ziekenhuis

12 Ondertekening donor

Als u het formulier ondertekent, verklaart u het formulier juist en 
volledig te hebben ingevuld. En dat de documenten bij het formulier 
juist en volledig zijn. Bovendien verklaart u geen andere vergoeding 
te hebben gekregen, te kunnen krijgen of nog te krijgen voor de 
opgegeven kosten. 

U geeft ons aanvullende informatie, als dat nodig blijkt voor de 
behandeling van uw aanvraag. En u stelt ons op de hoogte als u zelf 
nieuwe informatie hebt die voor de beoordeling van uw aanvraag 
relevant is. 

 Datum       Handtekening > En ga daarna verder met de Checklist op bladzijde 7 

  
  |            |

10 Op welke rekening kunnen we de vergoeding overmaken?

N L

10.1. Nummer bankrekening (IBAN) 
  
                     

10.2. Als de bankrekening op naam van iemand anders staat 

Naam rekeninghouder                Woonplaats 
 
|                     |

10.3. Als het om een buitenlandse bankrekening gaat, hebben we meer  
gegevens van uw bank nodig  

Nummer bankrekening (IBAN)              BIC 
 
|                     |

Naam van de bank                 Plaats

  |                     |
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 Altijd meesturen

  n Een schriftelijke verklaring van het ziekenhuis waarin staat welk orgaan u hebt gedoneerd, 
   wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen / uit het ziekenhuis bent ontslagen en wanneer 
   bent geopereerd. Ging de donatie niet door? Dan een schriftelijke verklaring van het ziekenhuis 
   waarin staat dat u zich als donor hebt gemeld. Vraag de verklaring aan uw arts of aan iemand 
   die namens uw arts mag handelen.

 Bij vraag 3.1

  n  Een schriftelijke verklaring met de datum van herstel. Vraag de verklaring aan uw arts of aan iemand die namens uw arts mag handelen

 Bij vraag 3.2

  n Een factuur van het hotel als u in een hotel overnacht hebt

 Bij vraag 3.3

   Betalingsbewijs/facturen van de kosten voor reisdocumenten (bijvoorbeeld Machtiging Voorlopig Verblijf) als deze  
   boven de € 100 uitkomen

 Bij vraag 3.4

  n Schriftelijke verklaring van de zorgverzekeraar van de ontvanger van uw orgaan, waarom deze de kosten van uw extra reis niet vergoedt
   
  n Vervoerbewijzen van trein, bus, vliegtuig of boot naar Nederland. Als u geen vervoerbewijzen hebt, baseren we de vergoeding op de  
   kosten voor het openbaar vervoer in de laagste klasse

 Bij vraag 4.2

  n Een factuur van het hotel als de persoon die u bijstaat in een hotel overnacht heeft

 Bij vraag 5.2
  
	 	 n Vervoerbewijzen van trein, bus, vliegtuig of boot naar Nederland van degene die u bijstaat. Als u geen vervoerbewijzen hebt,  
   baseren we de vergoeding op de kosten voor het openbaar vervoer in de laagste klasse
   
  n Betalingsbewijs/facturen van de kosten voor reisdocumenten van degene die u bijstaat (bijvoorbeeld Machtiging Voorlopig Verblijf)

 Bij vraag 6.1
	 	 	 	
  n Schriftelijke verklaring van uw zorgverzekeraar met uw eigen risico. En een specificatie van de zorg
   
  n Schriftelijke verklaring van uw arts dat de zorg voor de donatie medisch noodzakelijk was 

 Bij vraag 6.2
	 	 	
  n Schriftelijke verklaring van de zorgverzekeraar dat deze de extra zorg niet vergoedt
   
  n Schriftelijke verklaring van uw arts dat de zorg voor de donatie medisch noodzakelijk was 

 Bij vraag 6.3

  n Een factuur van de kosten van de huishoudelijke instantie

 Bij vraag 6.4
	 	 	 	
  n Indicatiebesluit met de eigen bijdrage voor de Wmo en de factuur 

Doorloop de checklist om na te gaan welke documenten u mee moet 
sturen met het aanvraagformulier. Bij elke vraag die u eerder hebt 
ingevuld, vinkt u de documenten aan. Deze stuurt u mee.

Met deze documenten toont u aan dat u deze kosten daadwerkelijk 
hebt gemaakt. En dat die kosten noodzakelijk en onoverkomelijk 
waren. 

✓
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Checklist

 Bij vraag 7.1
	 	 	 	
  n Een factuur van het kinderdagverblijf of het gastouderbureau. Of een verklaring van de informele oppas, voorzien van naam, 
   adres en handtekening, waarin staat dat hij /zij heeft opgepast, gedurende welke periode en wat de vergoeding was
   
  n Een factuur voor de zorgkosten van uw naaste en een medische verklaring van de noodzaak van deze opvang 

 Bij vraag 7.3
	 	 	 	
  n Een factuur van de dierenopvang / het honden- of kattenpension

  Bij vraag 8.2  
                                           
  n Een schriftelijke verklaring met de datum van herstel indien uw herstelperiode langer is dan 6 weken. Vraag de verklaring aan uw arts of  
   aan iemand die namens uw arts mag handelen 
   
  n Een overzicht van de afspraken die u in het ziekenhuis hebt gehad met betrekking tot de donatie 

 Bij vraag 8.3
 
 U bent ZZP’er

  n Een verklaring van uw accountant of een (kopie van uw) bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   
  n De definitieve aangifte inkomstenbelasting van het jaar vóór donatie (het peiljaar) of de aangiftes inkomstenbelasting van 
   de 5 jaar voor het jaar van donatie. Hierop moet uw belastbare winst uit onderneming vermeld staann
 
  n Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt: een kopie van de brief van uw verzekeraar met de vergoeding van  
   misgelopen inkomsten

 U bent DGA’er

  n Een verklaring van uw accountant of een (kopie van uw) bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
   
  n Een recente loonstrook
 
  n Een bewijs van winstderving
 
  n Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt: een kopie van de brief van uw verzekeraar met de vergoeding van  
   misgelopen inkomsten

 Bij vraag 9.2

  n Een schriftelijke verklaring met de datum van herstel. Vraag de verklaring aan uw arts of aan iemand die namens uw arts mag handelen
   
  n Een overzicht van de afspraken die u in het ziekenhuis hebt gehad met betrekking tot de donatie

 Bij vraag 9.3

  n Een accountantsverklaring dat u onbetaald meewerkt in het bedrijf van uw partner
   
  n Rekeningen van de uitzendorganisatie met de aard en periode van de werkzaamheden en een urenspecificatie
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