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Aanvraagformulier compensatie eigen risico 2022 
 

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk  

voor regeling Compensatie Eigen risico en de zorgvuldige verwer- 

king van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

 

U komt in aanmerking voor compensatie eigen risico als uw gezins-

inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstands- 

norm en als het volledige eigen risico is benut.  De hoogte voor 2022 

bedraagt eenmalig € 192,50.  

 

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Staphorst ontvangt, hoeft u alleen bewijsstukken in te 

dienen van de gemaakte kosten waarvoor een vergoeding aanvraagt. 

 

 

1. Persoonlijke gegevens 

 
      Aanvrager   Partner * 

Naam + voorletter(s)        : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Straat + huisnummer              : ………………………………….………………. 

Postcode + woonplaats : ………………………………….………………. 

Bankrekeningnummer           : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Telefoonnummer            : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

E-mailadres            : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Burgerlijke staat             :  Echtpaar / samenwonend 

       Eenoudergezin 

       Alleenstaande 

 

*) Onder partner wordt ook verstaan de echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner of degene waarmee u een 

gezamenlijke huishouding voert.  

 

 
2. Netto inkomen 

 
      Aanvrager   Partner 

Netto maandinkomen        : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Heffingskorting Belastingdienst     : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

Netto studiefinanciering/toeslag   : ………………………………….………………. …………….…………………………………. 

 

  

In te vullen door de gemeente: 

Datum melding  : ………………… 

Cliëntnummer  : ………………… 

Procesnummer  : ………………… 

Datum ontvangst : ………………… 
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3. Verklaring en ondertekening 

 
Plaats : ………………………………………   ……………………………………………  

Datum : ………………………………………   …………………………………………… 

 

Handtekening van de aanvrager/gemachtigde:  Handtekening van de partner: 

 

 

 

 

 

 

Betrokkene(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn, dat zijn/haar/hun gegevens door de gemeente op 

juistheid en volledigheid worden gecontroleerd en dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een 

persoonsregistratie. 

 

 

 

Het ingevulde formulier en de bewijsstukken kunt u vóór 1 maart 2023 inleveren bij of opsturen  

naar de gemeente Staphorst.  

 

Vergeet niet om bijlagen mee te sturen! 

▪ Gegevens waaruit blijkt dat eigen risico (€ 385,-) volledig is benut 

▪ Gegevens inkomen (uitkering, loon) 

▪ Een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort, geen rijbewijs)  

en wanneer u een partner heeft, ook een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs 


