
 

 

 

Toelichting R-formulier  

Aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2021’ 

Vraag 1: Ik vraag de tegemoetkoming aan voor:  
Kruis aan voor wie u de aanvraag doet. 
1. Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uzelf, vul dan in bij 
    a. uw gegevens en bij b. gegevens van uw partner (indien van toepassing). 
2. Vraagt u de tegemoetkoming aan voor uw kind, vul dan in bij 
    a. uw gegevens en bij b. gegevens van uw partner en bij c. gegevens van uw minderjarig kind. 
3. Vraagt u de tegemoetkoming aan namens uw cliënt (kan ook een minderjarig kind zijn), vul dan in bij 
    a. gegevens cliënt of ouder/verzorger en bij b. gegevens van de partner (indien van toepassing)  
    c. gegevens minderjarig kind en bij d. uw eigen gegevens. 

Let op:  
Situatie op 31 december 2020: 
U moet de gegevens invullen zoals de samenstelling van uw huishouden op deze datum is. 
Als uw huishouden in 2020 is veranderd, dan kunnen wij hierover later nog gegevens opvragen.  

Degene voor wie de tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet in de gemeente Groningen wonen op het 
moment van indiening.  
 

Vraag 2: Inkomensverklaring 2020 van de belastingdienst 
Lever een kopie van uw inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst (en die van uw eventuele partner) in.  
Als u in 2020 het hele jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Groningen hebt ontvangen, hoeft dit niet. 

Aanvragen van de inkomensverklaring 2020 bij de Belastingdienst: 

• U kunt de Belastingtelefoon bellen (0800-0543) voor de inkomensverklaring 2020. Zoek eerst uw 
Burgerservicenummer op. Dit hebt u nodig als u belt. U vindt het Burgerservicenummer op uw 
paspoort, rijbewijs of loonstrook. De inkomensverklaring krijgt u binnen een week. 
OF:  

• U kunt de inkomensverklaring zelf downloaden en/of afdrukken bij de Belastingdienst. Houd hiervoor 
uw inloggegevens van uw DigiD bij de hand en volg onderstaande instructies: 
1. Log in op Mijn belastingdienst via www.belastingdienst.nl. Bovenin de blauwe balk aan de 

rechterkant staat dat u kunt inloggen. Er volgt een menu met o.a. ‘Mijn Belastingdienst’. Klik dit 
aan. Hierna kunt u inloggen op ‘Mijn Belastingdienst’ met uw DigiD. 

2. Na het inloggen klikt u linksboven op het menu met de streepjes en klikt hier ‘mijn gegevens’ aan. 
3. Daar staat dan ‘inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken’ klik hierop. 
4. U moet het jaar 2020 hebben, tik dit aan en klik daarna op ‘inkomensverklaring opvragen’. 
5. De inkomensverklaring wordt nu gedownload.  
6. U kunt de inkomensverklaring nu opslaan en/of afdrukken. 

Let op:  
De inkomensverklaring 2020 staat na een week na de aangifte in ‘Mijn Belastingdienst’. Als u geen aangifte 
hoeft te doen, dan is dit in juni beschikbaar.  

 
U kunt de aanvraag pas indienen als u de inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst hebt. Jaaropgaven 
van uw werkgever(s) van 2020 zijn onvoldoende en kunnen wij niet gebruiken.  

http://www.belastingdienst.nl/


Vraag 3: Indicaties 2020 
Kruis één van de genoemde indicaties op het aanvraagformulier aan. Op het aanvraagformulier staat 
aangegeven of u wel of niet een kopie als bewijs moet inleveren.  
Het formulier voor het invullen van de verklaring van uw huisarts of medisch specialist kunt u downloaden op 
de website https://gemeente.groningen.nl/compensatieregelingen-voor-extra-ziektekosten of is op te halen bij 
uw WIJ-team. Let op: in verband met coronamaatregelen zijn de WIJ-teams beperkt open. Wilt u bij uw WIJ-
team langs, maakt u dan eerst een afspraak via telefoonnummer (050) 367 4200. 

Overzichten van uw medicijngebruik van de apotheek kunnen wij niet gebruiken. U hoeft deze dus niet op te 
sturen. 

Vraag 4: Verplicht eigen risico zorgverzekering 2020 
4a. Is bij u het verplicht eigen risico zorgverzekering 2020 (€ 385,-) volledig in rekening gebracht? 
       Kruis hier ja of nee aan. 
       Ja: Lever een kopie in dat het verplicht eigen risico 2020 (€ 385,-) volledig in rekening is gebracht. Op deze       
       kopie moet uw naam en uw geboortedatum staan. 
       Nee: ga dan naar vraag 4b. 

4b.  Hebt u in 2020 uw eigen risico niet of niet volledig verbruikt, maar wel extra kosten gemaakt    
        voor uw chronische ziekte of beperking? Stuur dan uw eventuele verbruikte eigen risico en nota’s 
        van 2020 op. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft er geen eigen risico te worden betaald. Lever  
        daarom nota’s in, in verband met de chronische ziekte of beperking. De totale kosten moeten  
        € 385,- of meer zijn. 

Als u andere kosten hebt gemaakt in verband met uw chronische ziekte of beperking, dan kunt u een 
overzicht van deze kosten met de aanvraag indienen. Bij het behandelen van de aanvraag wordt gekeken of 
deze kosten onder de regeling vallen. 
Let op:  
Deze kosten mogen niet vergoed worden door een andere instantie.  

Vraag 5: Wat moet u doen?  
U moet het aanvraagformulier volledig invullen. U kunt de aanvraag zelf uploaden via ‘Mijn loket’ van de 
gemeente Groningen. Houd hiervoor uw DigiD bij de hand.  

1. Ga naar de website van de gemeente Groningen: https://gemeente.groningen.nl/ 
2. Klik op Compensatieregeling voor extra ziektekosten (Meerkostenregeling).  
3. Op deze pagina vindt u informatie van de regeling. Onder het kopje ‘Aanvraagformulier’ vindt u de link 

waar u de aanvraag in kunt dienen. 
4. Klik op deze link. En kies aan de rechterkant op inloggen ‘Mijn loket’. Hierna kunt u inloggen met uw 

DigiD. 
5. U komt in het overzicht van de digitale aanvraag. 
6. Klik daarna op de aanvraag die u thuis hebt ontvangen. Indien u geen aanvraagformulier hebt 

ontvangen, dan kiest u voor ‘Ik heb geen aanvraag ontvangen’. 

Lukt digitaal aanvragen niet en u hebt niemand om u daarbij te helpen? Dan kunt u het formulier met bijlage(n) 
gratis opsturen naar:   Gemeente Groningen 

     Wmo: Meerkostenregeling 

     Locatie Kreupelstraat 

     Antwoordnummer 606 

     9700 VB Groningen 

Vraag 6: Ondertekening 
Lees de verklaring op het aanvraagformulier en vergeet de aanvraag niet te ondertekenen. 
 

https://gemeente.groningen.nl/


Let op:  
Als u geen Nederlandse nationaliteit hebt, moeten wij bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden 
dat u een tegemoetkoming bij de gemeente krijgt. Dat wij dit moeten doen staat in artikel 1.2.2. van de Wmo. 
 
Meer weten?  
Uitgebreide informatie over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en beperkten 2021 vindt u op de 
website: https://gemeente.groningen.nl/compensatieregelingen-voor-extra-ziektekosten.  
 
Vragen?  
Mocht u verder nog vragen hebben die u niet kon vinden op de WIJ website. Bel dan naar ons klant contact 
centrum (KCC) op nummer: 050 367 5000. 


