Aanvraagformulier
Bijdrage extra kosten bij chronische ziekte of beperking

Let op: lees eerst de toelichting bij dit formulier.
U krijgt geen bijdrage als u gebruik maakt van de uitgebreide collectieve zorgverzekering voor
minima (de uitgebreide verzekering is de verzekering die ook uw eigen risico afdekt).
Vul het formulier in en stuur het op naar: Gemeente Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Vergeet u niet een postzegel op de enveloppe te plakken?
Gegevens aanvrager
Registratienummer
Naam
Geboren op
Adres
Postcode en plaats
BSN-nummer
IBAN (bank)
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gegevens partner
Naam
Geboren op
BSN

:
:
:

Aanvraag
Voor wie vraagt u de bijdrage aan? (maximaal één aankruisen)
Mijzelf
Als u voor uw kind aanvraagt, vul dan hieronder de persoonsgegevens in:
Naam
: __________________________________________
Geboren op

: _________________

BSN-nummer

: _________________________

Kind

Extra kosten door chronische ziekte of beperking
1. Is er sprake van een chronische ziekte of een beperking?

Ja

Nee

2. Welke van de volgende situaties is van toepassing?
Er is sprake van langdurige thuiszorg
Er is sprake van arbeidsongeschiktheid van 80 - 100% die al langer dan een jaar duurt
Er is sprake van een voorziening op grond van de Wmo (hulpmiddelen wonen/werken,
vervoer, lopen/rolstoel) waarvoor u een eigen bijdrage moet betalen.
Anders, namelijk (Voeg een bewijsstuk bij waaruit dit blijkt)
________________________________________________________________________
3. Hebt u door deze chronische ziekte of beperking extra kosten?

Ja

Nee

Inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
4. Ontvangt u een uitkering vanuit de Participatiewet?
Ja
Nee
Als u “Ja” invult, dan kunt u de rest van de vragen overslaan en door naar ondertekening.
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5. Vul hieronder de inkomens in van u, uw partner en inwonende kinderen.
Persoon

Soort
Inkomen

1

Werkgever/instantie

Netto
Inkomen

Periode3

2

VakantieToeslag

6. Hoe woont u?
Huurwoning - maandelijkse huur is € ________ en huurtoeslag is € ________
Eigen woning 4
Inwonend bij ouders/kostganger/onderhuurder
huur/kostgeld per maand 5 € ________
7. Vul hieronder de gegevens in van andere mensen die bij u inwonen
Naam

Geboortedatum

Relatie
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8. Geef hieronder de waarde van uw bezittingen aan.
 Tegoeden op bankrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen (jonger dan 18)
Rekeningnummer
Ten name van
Saldo

•

7

Waarde overige bezittingen 8

9. Hebt u schulden? 9
Zo ja, geef dan een totaalbedrag aan.
Lukt dat niet, maak dan een schatting.

Ja

Nee

€ ____________

Verklaring en ondertekening
Ik heb alles eerlijk ingevuld. Ik weet, dat als ik dit niet doe, er een boete kan worden opgelegd.
Ook moet ik dan het ontvangen bedrag terugbetalen. Ik weet dat de gemeente Wijchen mijn financiële gegevens bij het UWV, de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer controleert. Ook
kan de gemeente Wijchen achteraf nog gegevens opvragen. Ik ga ermee akkoord, dat de bijdrage wordt overgemaakt op het ingevulde IBAN nummer.
_______________, ____________ Handtekening aanvrager _________________
(plaats)

(datum)

Handtekening partner_________________
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Toelichting aanvraagformulier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bijvoorbeeld: loon, WAO-uitkering, WW-uitkering, pensioen, alimentatie, etc.
Netto inkomsten per maand, exclusief vakantiegeld. Voeg de laatste
inkomensspecificatie(s) bij.
Per week, 4 weken, maand, kwartaal, etc.
Voeg een bewijsstuk bij van uw hypotheekschuld en de aanslag onroerende
zaakbelasting (WOZ).
Voeg een huurcontract of kostgangerovereenkomst en het laatste betalingsbewijs bij.
Met relatie bedoelen wij: (schoon)ouder, broer, zus, vriend(in), kostganger,
onderhuurder, etc.
Voeg het laatste bankafschrift (van alle betaal- en spaarrekeningen) van uzelf, uw
partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar bij waarop het saldo van de rekening(en)
staat.
Bijvoorbeeld: caravan, boot, onroerend goed (woning en grond) of vermogen in het
buitenland. Voeg hiervan een bewijsstuk bij.
De gemeente Wijchen kan eventueel nog om bewijsstukken van uw schuld(en) vragen.
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Toelichting bijdrage extra kosten bij chronische ziekte of beperking
De regeling `extra kosten bij chronische ziekte of beperking’ is voor mensen die een laag inkomen hebben én extra kosten hebben vanwege chronische ziekte of beperking. Zij komen in
aanmerking voor een financiële bijdrage van € 275,- per jaar.
Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen. Daarmee voorkomt u vertraging. De bijdrage kan
ieder kalenderjaar worden aangevraagd. Dien uw aanvraag in vóór 31 december.
De voorwaarden zijn:


Voorwaarde 1: extra kosten
U hebt extra kosten gemaakt door een chronische ziekte en/of beperking. Denk hierbij aan:
eigen bijdragen voor medische hulp, verzorging, hulpmiddelen, dieetkosten, medicijnen, geneeskundige hulp, bezorgkosten van boodschappen, waskosten, beddengoed, reiskosten,
kleding of energiekosten.



Voorwaarde 2: zorgverzekering voor minima
U maakt geen gebruik van de uitgebreide Collectieve Zorgverzekering voor minima (CZM)
van de gemeente Wijchen (de uitgebreide verzekering is de verzekering die ook uw eigen risico afdekt). Als u hier wél gebruik van maakt dan heeft u al een bijdrage in de kosten ontvangen omdat de gemeente meebetaalt aan uw premie.



Voorwaarde 3: laag inkomen en vermogen
Uw gemiddelde inkomen moet minder dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm zijn.
Op www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/, kunt u de actuele bijstandsnormen zien.
Ook mag uw (gezamenlijke, als u een partner heeft) vermogen niet meer bedragen dan de
bijstand toelaat.
Op https://wijchen.antwoordop.nl/bijstand/459902#uw-vermogen-is-niet-hoger-dantoegestaan, kunt u de actuele bedragen zien.

