
                                                                                                            R-formulier 

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

 
Lees eerst de toelichting bij het aanvraagformulier 

 

1. Ik vraag de tegemoetkoming aan voor: 

 mijzelf 

 mijn minderjarig kind (als hij/zij jonger dan 18 jaar is op 31 december 

2020)  mijn cliënt (indien u door de rechter bent gemachtigd)* 

 

a. gegevens aanvrager:    b.  gegevens partner (situatie op 31 december 2020): 

burgerservicenummer     burgerservicenummer    

voornamen (1e naam voluit)     voornamen (1e naam voluit)     

tussenvoegsel(s) en achternaam     tussenvoegsel(s) en 

achternaam     straatnaam en huisnummer    

 geboortedatum    postcode en woonplaats   

 documentnummer identiteitsbewijs***    geboortedatum     

telefoonnummer    

e-mail   

IBAN (bankrekeningnummer)**    

documentnummer identiteitsbewijs***        

 
 

c.  gegevens minderjarig kind:  d.  gegevens bewindvoerder:  
burgerservicenummer    naam bedrijf    

voornamen (1e naam voluit)    contactpersoon    

tussenvoegsel(s) en achternaam    telefoonnummer    

geboortedatum    e-mail    
 

documentnummer identiteitsbewijs***    
 

* Lever een kopie van de beschikking van de rechtbank in als u voor de eerste keer namens uw cliënt een aanvraag indient. 
** Lever een kopie van de voor- en achterkant van uw bankpas in met deze aanvraag, als u voor de eerste keer een aanvraag indient of 

bij wijziging van uw bankrekeningnummer. Dit geldt niet als u een betaling van de gemeente Groningen ontvangt. 
*** Lever een kopie van de voor- en achterkant van alle identiteitsbewijzen of verblijfstitels in met deze aanvraag. 

 
 
Gemeente Groningen 
DMO – Uitvoering & Services 
Meerkostenregeling 

t 050 367 50 00 
i wij.groningen.nl 
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LET OP: 
• Eén formulier per persoon. Als u gehuwd bent of samenwoont, moet u elk apart een aanvraag invullen. Ook voor uw kind(eren) moet 

een apart formulier worden ingevuld. 
 

• Het aanvraagformulier moet uiterlijk 30 november 2021 bij de administratie van de gemeente Groningen binnen zijn. 
Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen.  

Relatienummer Werkprocesnummer 
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2. Inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst 

Op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat het bruto jaarloon gebaseerd op uw uitkering, pensioen of loon uit 

loondienst. Daarnaast kan het gebaseerd zijn op uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Op uw aanslag heet dit inkomen 

verzamelinkomen. Als u een zelfstandige bent, neem het inkomen dan over van uw voorlopige of definitieve aanslag 2020. 

 

Hoogte inkomen van de inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst: 

van mijzelf €    

van mijn partner €  + 

Totaal gezamenlijk inkomen in 2019 €    

 
Stuur een kopie mee van de inkomensverklaring 2020 van de Belastingdienst van uzelf (en van uw eventuele partner) met deze 

aanvraag.  Als u in 2020 het hele jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen, hoeft dit niet. 

 

U had in 2020 een bruto jaarinkomen dat niet meer was dan 120% van het minimuminkomen (bruto): 

Gezinssituatie  Bruto jaarinkomen 

Alleenstaande (ouder) 
zonder pensioen € 18.127 

met pensioen € 20.270 

Gehuwd / samenwonend 
zonder pensioen € 25.897 

met pensioen € 27.505 

Had u een hoger inkomen? Lever het formulier dan niet in. U hebt dan namelijk geen recht op de tegemoetkoming. 

 

3. Indicaties in 2020 

Kruis aan wat op u van toepassing is: 

 aanvrager In 2020 heb ik ten minste zes maanden aaneengesloten gebruik gemaakt van één of 

meerdere  minderjarig kind voorziening(en) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. 

• U hoeft alleen een kopie van de geldige beschikking in te leveren als u de voorziening van 

een andere gemeente hebt gekregen. 

 
 aanvrager In 2020 heb ik ten minste zes maanden aaneengesloten gebruik gemaakt van één of 

meerdere  minderjarig kind voorziening(en) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

• Lever een kopie van de geldige toekenningsbeschikking in met deze aanvraag. 
 
 

 aanvrager In 2020 had ik ten minste zes maanden aaneengesloten een geldige 

  minderjarig kind gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder of passagier. 

• U hoeft alleen een kopie van de geldige toekenningsbeschikking in te leveren als u de 

voorziening van een andere gemeente hebt gekregen. 
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 aanvrager In 2020 heb ik ten minste zes maanden aaneengesloten bijzondere bijstand ontvangen 

voor  minderjarig kind bewassing, kledingslijtage, stookkosten en/of maaltijdvoorziening. 

• U hoeft alleen een kopie van de geldige toekenningsbeschikking in te leveren als u de 

voorziening van een andere gemeente hebt gekregen. 

 
 aanvrager  In 2020 had ik een collectieve aanvullende zorgverzekering Garant Verzorgd 3 of Extra Verzorgd 3 

bij Menzis. 

• Lever een kopie van de geldige zorgpolis in 2020 in met deze aanvraag. 
 
 

 aanvrager  In 2020 had ik een aanvullende zorgverzekering met de meest uitgebreide dekking bij een 

andere zorgverzekeraar. 

• Lever een kopie van de geldige zorgpolis in 2020 in met deze aanvraag. 
 
 

 aanvrager In 2020 had ik minimaal een half jaar een chronische ziekte of beperking. 

 minderjarig kind •   Lever een door uw huisarts of medisch specialist  ingevulde verklaring voor chronische ziekte 

of beperking in met deze aanvraag. Gebruik hiervoor het document “Aanvraag medische 

gegevens door patient”. 

• Hebt u bij uw aanvraag van 2020 een verklaring van uw huisarts of medisch specialist 

ingeleverd, dan hoeft u deze niet opnieuw in te leveren. 

 

4. Verplicht eigen risico zorgverzekering 2020 

4a. Is bij u het verplicht eigen risico zorgverzekering 2020 (€ 385,-) volledig in rekening gebracht? 

 Ja; lever een kopie in dat het verplicht eigen risico 2020 van € 385,- volledig in rekening is 

gebracht. (ga verder met vraag 5) 

 Nee;  vult u dan vraag 4b in. 
 
 

4b. Hebt u in 2020 voor uzelf of uw minderjarig kind extra kosten gemaakt (€ 385,- of meer) vanwege een chronische ziekte of 

beperking? 

 Ja; stuur dan een overzicht en kopie van nota’s mee dat u in 2020 per aanvrager minimaal € 385,- aan extra kosten had 

voor uw chronische ziekte of beperking. 

 Nee;  u hebt geen recht op de tegemoetkoming. 
 
 

5. Wat moet u doen? 

Dit formulier volledig invullen, ondertekenen en opsturen met alle bijbehorende bewijsstukken. Uw aanvraag wordt dan sneller 

afgehandeld. Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van uw gegevens zoals deze op de datum van ontvangst bij de 

gemeente Groningen bekend zijn. 

 
 
 

Let op! 

ondertekenen op de volgende bladzijde. 
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6. Ondertekening 

Ik verklaar dat ik (als gemachtigde): 

- dit formulier naar waarheid en volledig heb ingevuld; 

- de toelichting op het formulier en de bijbehorende bijlage heb gelezen; 
 

- weet dat de tegemoetkoming in zijn geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd, als onjuiste of onvolledige  

gegevens zijn verstrekt en als hierdoor ten onrechte een tegemoetkoming is verleend; 

- onderteken namens de aanvrager. 
 

 
Plaats en datum Handtekening van uzelf/uw gemachtigde 

 
 
 
 
 

 
 
Kopie identiteitsbewijs/verblijfsdocument en inhoudelijke medische gegevens worden vernietigd. 

 

 
Privacy 

Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Zie Rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens 
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