Aanvraag voor tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten

‼ Heeft u in 2017 al een tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar
2018 geen aanvraag in te dienen. Het bedrag wordt dan automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Waarom dit formulier?

- Om aan te tonen dat u chronisch ziek of
gehandicapt bent: een WMO-of CIZ indicatie
dan wel een ander bewijsstuk dat u chronisch
ziek of gehandicapt bent.
- Van een geldig legitimatiebewijs, GEEN
rijbewijs.
- Van een afschrift of bankpas waarop duidelijk
het IBAN nummer en uw naam zijn
opgenomen.

Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming
voor chronisch zieken en gehandicapten
aanvragen op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wat moet u doen?
Als u chronisch ziek of gehandicapt bent kunt u
1x per jaar een financiële tegemoetkoming
aanvragen van € 385,-. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:

Als u vragen hebt
Belt u dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur met het Startpunt Wageningen, telefoon
(0317) 41 01 60. Of loop binnen, maandag t/m
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en vrijdag van
09.00 tot 13.00 uur, Rooseveltweg 408a (in ’t
Palet).

1. De hoogte van het inkomen mag max. 130% van
de toepasselijke bijstandsnorm excl. vakantiegeld
bedragen, enkele voorbeelden zijn:
Voor personen tussen de 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd:
- Voor alleenstaand
€1.225,- p/mnd
- Voor alleenstaande ouder
€ 1.575,- p/mnd
- Voor echtpaar/samenwonend €1.750,- p/mnd
Voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd
hebben bereikt gelden de volgende normen:
- Voor alleenstaande
€ 1.378,- p/mnd
- Voor alleenstaande ouder
€ 1.696,- p/mnd
- Voor echtpaar/samenwonend € 1.884,- p/mnd
Het gaat hier om netto bedragen. Van alle
inkomensbronnen moeten bij de aanvraag
bewijsstukken worden overlegd.
U kunt ook in aanmerking komen als uw inkomen
weliswaar hoger is dan 130% van de toepasselijke
bijstandsnorm, maar u door omstandigheden toch
moeilijk rond kunt komen. Dit kan bijvoorbeeld het
gevolg zijn van verplichtingen uit schulden.

Hoe gaat het verder?
Als uw aanvraag compleet is, wordt deze in
behandeling genomen en gaan wij uw gegevens
controleren. Daarvoor vragen wij inlichtingen bij
instanties en personen die verplicht zijn deze
gegevens aan ons te verstrekken. Uw gegevens
worden opgenomen in een persoonsregistratie
zoals beschreven in de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
U ontvangt als het onderzoek is gedaan een brief,
meestal binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag
hebben ontvangen. Deze brief noemen we een
beschikking. Hierin staat of u recht heeft op een
tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten. Voldoet u aan de gestelde
voorwaarden dan ontvangt u van ons € 385,-.
Per persoon kan per jaar één aanvraag worden
ingediend.

2. U moet kunnen aantonen dat u chronisch ziek of
gehandicapt bent.

Vul het formulier duidelijk in. Vergeet niet dit
aanvraagformulier te ondertekenen.

Afwijking van de termijn van 8 weken is mogelijk
indien er onvoldoende gegevens zijn om uw
aanvraag te beoordelen. In die gevallen kan de
termijn worden verlengd. U ontvangt hiervan
tijdig bericht. Indien u nalatig blijft de
noodzakelijke gegevens te verstrekken nadat u
schriftelijk een termijn is gesteld om deze aan te
leveren, wordt besloten de aanvraag niet in
behandeling te nemen.

Bewijsstukken meesturen
Voeg een kopie van de volgende bewijsstukken
toe:
- Van alle inkomensbronnen (loon, uitkering,
heffingskorting, alimentatie e.d.).
- Van al uw schulden.
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Niet in te vullen door aanvrager
Datum uitreiking:
Nummer werkproces:
Cliëntnummer:
Cliëntnummer partner:
Datum ontvangst:

Ondergetekende(n) verzoekt aan hemzelf/haarzelf een tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten te verlenen op grond van de bepalingen van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) .

Persoonsgegevens
Voorletters + achternaam

…………………………………………… ......................................................
 man  vrouw

Geslacht

……………………………………………………………………………………………..

Straat en huisnummer
Postcode / woonplaats

………………….. / ………………………………

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………………
………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………..
…………………………………………………………………………………………….

E-mailadres
Geboortedatum
BSN nummer
Heeft u de Nederlandse nationaliteit? *
Zo nee, heeft u een verblijfsvergunning? *

………………………………………………………………………………………………
……………………………..
 ja
 nee, nl
………………………………………………………………………………………………

nee  ja
……………………………..

Stuurt u de volgende bijlage mee
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs/paspoort/verblijfsvergunning van uzelf, uw partner. Een
rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.

Inkomen
Ik heb, samen met mijn partner / echtgeno(o)te, de volgende inkomsten:
Op naam van

Soort inkomen

Bedrag *
€
€
€
€
€
€

Ontvangen sinds
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€

*exclusief vakantiegeld

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Kopieën van de bewijsstukken van het inkomen (loon, alimentatie, uitkering) van u en
(eventueel) uw partner (zoals loonstrook of uitkeringsspecificatie) en voorlopige aanslagen
2017 van de Belastingdienst.

Schulden
Ik heb, samen met mijn partner / echtgeno(o)t(e), de volgende schulden:
Op naam van

Naam schuldeiser

bedrag
€

Verplichting
tot
terugbetaling
 nee  ja

€

 nee  ja

€

 nee  ja

€

 nee  ja

€

 nee  ja

€

 nee  ja

Stuurt u de volgende bijlagen mee

Bewijsstukken van vermelde schulden

Indicatie
Stuurt u de volgende bijlage mee:
Een kopie van een WMO of CIZ indicatie toe, waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt
bent dan wel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent.
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Ondertekening

 Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig

verstrekken van gegevens welke van belang zijn voor het recht op een tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten kan leiden tot terugvordering van de tegemoetkoming en mogelijk
strafvervolging).
 Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en
worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Datum

Handtekening aanvrager

Hoe wilt u het geld ontvangen?
Als de aanvraag aan u is toegekend, maken we het over op onderstaande rekening.
Als bewijs verzoeken wij u een kopie van een afschrift of bankpas mee te sturen waarop duidelijk
het IBAN nummer en uw naam zijn opgenomen .

Vul het rekeningnummer in
IBAN nummer

Ten name van

Machtiging. Alleen invullen als u iemand anders machtigt om de
aanvraag te doen.
Aanvrager machtigt
Naam en voorletters :

.......................................................................................................................

Geboortedatum :

.......................................................................................................................

Straat en huisnummer :

.......................................................................................................................

Postcode en plaats :

.......................................................................................................................

Telefoonnummer Aanvrager: .......................................................................................................................
Handtekening gemachtigde,

Om de aanvraag namens aanvrager te doen..

