
 
Aanvraagformulier  
GEMEENTELIJKE ZORGTOELAGE 2023 
 
Deze aanvraag heeft betrekking op het subsidiereglement ‘reglement inzake gemeentelijke zorgtoelage’, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2021. U vindt dit reglement op de website 
van Brecht. Begunstigden van de zorgtoelage moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister van gemeente Brecht op 1 januari van het jaar waarop de zorgtoelage betrekking 
heeft.  
 
Ik, ondergetekende,  
 

Kleef hier uw klever van de mutualiteit >>  
 
 
 
 
rekeningnummer  BE .  .    .  .  .  .    .  .  .  .    .  .  .  .  
op naam van   
telefoonnummer  
e-mailadres  

 
vraag hierbij de zorgtoelage aan (kruis aan – meerdere antwoorden mogelijk):  

95 euro  

 sociale correctie Diftar  

Hierbij bezorg ik: 
- ondertekend aanvraagformulier ‘gemeentelijke zorgtoelage’ EN  
- bevestiging van mijn behandelend arts of specialist waaruit blijkt dat ik omwille van medische, 

therapeutische reden of palliatieve zorg, verbanden en/of verzorgingsmateriaal nodig heb 

Handtekening / stempel behandelend arts of specialist  

 

 

 

 

 

250 euro  

 inkomensvervangende tegemoetkoming >> ga naar 1 

 integratietegemoetkoming >> ga naar 1 

 zorgbudget voor ouderen met een zorgnood >> ga naar 2 

 zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte >> ga naar 3  

 ziekte- en invaliditeitsuitkering >> ga naar 4 

 uitkering van het Fonds van Arbeidsongevallen of het Fonds van Beroepsziekten >> ga naar 5 

 

z.o.z.  

 



 

 

1. Hierbij bezorg ik: 
- ondertekend aanvraagformulier ‘gemeentelijke zorgtoelage’ EN  
- betalingsbewijs van FOD: uittreksel van de bank op datum van 2023 EN 
- erkenning of beslissing van FOD  

 
2. Hierbij bezorg ik: 

- ondertekend aanvraagformulier ‘gemeentelijke zorgtoelage’ EN  
- betalingsbewijs van de Vlaamse Zorgverzekering: uittreksel van de bank op datum van 2023 EN   
- erkenning of beslissing van FOD  

 
3. Hierbij bezorg ik: 

- ondertekend aanvraagformulier ‘gemeentelijke zorgtoelage’ EN  
- erkenning of beslissing van het Groeipakket met melding ‘specifieke ondersteuningsbehoefte’  

 
4. Hierbij bezorg ik:  

- ondertekend aanvraagformulier ‘gemeentelijke zorgtoelage’ EN  
- beslissingsattest van (minstens) 66 % werkongeschiktheid afgeleverd door de mutualiteit EN 
- betalingsbewijs van de uitkering op datum van 2023 EN 
- aanslagbiljet van 2 kalenderjaren terug (uw bruto belastbaar inkomen is gelijk of lager dan het 

geïndexeerde bedrag van de Europese armoedegrens: zie *)  
 

5. Hierbij bezorg ik:  
- ondertekend aanvraagformulier ‘gemeentelijke zorgtoelage’ EN  
- beslissingsattest van (minstens) 33 % werkongeschiktheid afgeleverd door het Fonds EN 
- betalingsbewijs van de uitkering op datum van 2023 EN 
- aanslagbiljet van 2 kalenderjaren terug (uw bruto belastbaar inkomen is gelijk of lager dan het 

geïndexeerde bedrag van de Europese armoedegrens: zie *)  

U bezorgt dit aanvraagformulier, ondertekend en samen met de noodzakelijk toe te voegen bewijstukken 

die overeenkomstig zijn, voor 30 september 2023 aan: 

- welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of  
- dienstencentrum Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of  
- administratief centrum, Kerklei 2, 2960 Sint-Job-In-‘t-Goor 

Handtekening / datum  

 

* Om te weten of je recht hebt op de zorgtoelage, kijk je naar je gezamenlijk belastbaar 
gezinsinkomen op je meest recente aanslagbiljet in personenbelasting. Het inkomen deel je door 12 
(maanden). Vervolgens kijk je naar je gezinssamenstelling: het maandelijks inkomen (op het 
aanslagbiljet in personenbelasting) mag niet hoger zijn dan:  

BRON: Statbel (2022)  

Huishouden bestaat uit Inkomen per maand 
Alleenstaande zonder kinderen 1293 euro  
Alleenstaande met 1 kind 1681 euro  
Alleenstaande met 2 kinderen  2068 euro  
Koppel zonder kinderen 1939 euro  
Koppel met 1 kind  2327 euro  
Koppel met 2 kinderen  2715 euro  
Per extra gezinslid ouder dan 14 jaar  + 647 euro  
Per extra gezinslid jonger dan 14 jaar + 388 euro  

 

 

 


