
Aanvraagformulier Tegemoetkoming chronisch zieken 
en mensen met een beperking gemeente Harderwijk 
en Zeewolde 2022/2023

Meerinzicht
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk Gemeente Ermelo T (0341) 567321
E contact@meerinzicht.nl Gemeente Harderwijk T (0341) 411911
I www.meerinzicht.nl Gemeente Zeewolde T (036) 5229522

Wanneer heeft u recht op deze regeling?
Met dit formulier kunt u bij Meerinzicht een tegemoetkoming in de extra kosten aanvragen 
omdat u chronisch ziek bent of een beperking heeft. Kijk voor alle voorwaarden van deze 
regeling op www.meerinzicht.nl/chronischziek.

Inleveren
Stuur dit formulier, volledig ingevuld en voorzien van uw handtekening en de gevraagde 
bewijsstukken naar: Meerinzicht, T.a.v. Domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 
3840 VB Harderwijk (postzegel is niet nodig).

Andere vragen?
Heeft u andere vragen die te maken hebben met zorg en ondersteuning en/of werk en inkomen? 
Wij helpen u graag bij alle zaken die u nu en in de toekomst nodig heeft. Neem dan contact op met 
het Klantcontactcentrum van uw gemeente of vul het contactformulier in op www.meerinzicht.nl. 
Als u een klantmanager heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw klantmanager.

1.  Persoonsgegevens Aanvrager Partner

 Voorletter(s)      

 Achternaam     

 Geslacht o Man       o Vrouw                                o Man       o Vrouw                              

 Geboortedatum    

 Burgerservicenummer    

 Adres    

 Postcode/Woonplaats     

 Bankrekeningnummer (IBAN)    

 Telefoonnummer    

 E-mailadres    

2.  Voor welk kalenderjaar vraagt u de tegemoetkoming aan?            

 o  2022 U moet bewijsstukken met betrekking tot het volledig verbruik van het eigen risico over de 

   voorgaande 3 jaren (2019, 2020 en 2021) bijvoegen. 

 o  2023 U moet bewijsstukken met betrekking tot het volledig verbruik van het eigen risico over de 

   voorgaande 3 jaren (2020, 2021 en 2022) bijvoegen. 
  

   (Als u 19 of 20 jaar bent, dan moet u het volledig verbruik van respectievelijk 1 of 2 van de voorgaande 
   jaren van het eigen risico bijvoegen).

Meerinzicht is de
samenwerking van de

gemeenten Ermelo,
Harderwijk en Zeewolde



2

3.  Ontving u op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt een 
 bijstandsuitkering?
 Let op: als u een IOAW of IOAZ-uitkering ontvangt moet u deze vraag met nee beantwoorden

	 o Ja  Dit formulier invullen is voldoende.

	 o Nee  U moet ook het inlichtingenformulier invullen en alle bewijsstukken meesturen. U moet het 
    inlichtingenformulier invullen met alle gegevens die gelden op basis van uw situatie van 
    1 januari van het kalenderjaar waarvoor u de tegemoetkoming aanvraagt. Het inlichtingen-
    formulier kunt u vinden op www.meerinzicht.nl/inlichtingenformulier.

4.  Ondertekening
 Hierbij verklaar ik/verklaren wij ermee bekend te zijn dat Meerinzicht de verstrekte gegevens op grond van de 
 wet moet controleren op juistheid en volledigheid en daarvoor inlichtingen vraagt bij personen en instanties die 
 op grond van de wetgeving verplicht zijn deze te verstrekken. Het is mij/ons bekend dat de gegevens worden 
 opgenomen in een persoonsregistratie en dat onjuiste en onvolledige opgaven kan leiden tot intrekking van de 
 bijstand en tot strafvervolging.

 Plaats:   

 Datum:  

 Handtekening aanvrager:   Handtekening partner:

                   

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor het doel 
vermeld op dit formulier. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer bewaard dan het doel 
waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van  
Meerinzicht.


