
Immigratie
Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg - Aanvragen
Nederlands Deens
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom
voor gehandicaptenzorg?

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få
invalidepension?

Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg

Is de uitkering belastingvrij? Er understøttelsen skattefri?
Vragen of de uitkering belastbaar is

Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg? Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers
Nederlands Deens
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te
komen voor een zorgtoeslag?

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til
at få plejebistand?

Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen

Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik
voor zorg?

Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig
af for at modtage plejebistanden?

Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen
voor de zorgtoeslag

Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de
persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor
een zorgtoeslag?

Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage
mig af personen for at kunne søge om plejebistand?

Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een
zorgtoeslag

Is de zorgtoeslag belastbaar? Er plejebistanden skattepligtig?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is

Welke voordelen zal ik ontvangen? Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vragen welke voordelen u zal krijgen

Heeft de toeslag invloed op andere
ondersteunende diensten?

Påvirker understøttelsen andre fordele?

Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
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Immigratie
Gehandicaptenzorg
Kan mijn toeslag invloed hebben op de
ondersteunende diensten van de persoon
waarvoor ik zorg draag?

Kan min understøttelse påvirke de fordele min
plejeperson har?

Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt

Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing? Kan jeg appellere en beslutning?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing

Wat moet ik doen als mijn omstandigheden
veranderen?

Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?

Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen
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