Aanvraagformulier sociale medische toelage 2020
VOORWAARDEN
De persoon met een handicap moet
*ingeschreven zijn op 1 januari 2020 in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht;
*de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft;
*één van de onderstaande erkenningen bekomen hebben en een attest kunnen voorleggen >>
1. Een erkenning en een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid inzake de vermindering
van het verdienvermogen tot één derde of minder, overeenstemmend met een ongeschiktheid van
minstens 66% (attest FOD Sociale Zekerheid – of kopie van de toekenningsbeslissing) =
inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming
OF
2. Een erkenning van de FOD Sociale Zekerheid betreffende de vermindering van de
zelfredzaamheid van minstens 7 punten (= categorie 1) inzake de toekenning van de
tegemoetkoming vanuit de Vlaamse sociale bescherming, zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood (vroeger de tegemoetkoming hulp aan bejaarden) - kopie beslissing zorgkas.
OF
3. Minstens 66% werkongeschikt verklaard zijn en van een uitkering genieten in het kader van de
ziekte- en invaliditeitsverzekering en dit gedurende ten minste 1 jaar. Dit jaar dient bereikt te zijn
op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd (attest – welk jaarlijks vernieuwd
dient te worden – afgeleverd door de mutualiteit)
OF
4. Minstens 66% bestendig werkongeschikt verklaard zijn en een uitkering genieten in het kader van
de wetgeving op het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten (attest af te
leveren door het fonds voor arbeidsongevallen en/of beroepsziekten)

Ik, ondergetekende,
naam: ____________________________________________________________________
adres: ____________________________________________________________________
geboortedatum: ____________________________________________________________
rekeningnummer: BE . .

. . . .

. . . .

. . . .

op naam van: ______________________________________________________________
tel. of GSM nummer: ________________________________________________________

vraag hierbij de sociale medische toelage aan en bezorg eveneens
a) dit ondertekende aanvraagformulier;
b) het betalingsbewijs van mijn invaliditeitsuitkering OF tegemoetkoming;
c) het attest van handicap of invaliditeit,

voor 15 juni 2020 aan welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11,
2960 Brecht OF administratief centrum, Kerklei 2, Sint-Job-in-‘t-Goor.
Handtekening + datum

Aanvraagformulieren die later toekomen (ten laatste 1 december 2020), worden uitbetaald in januari 2021.

PRIVACY
Bovenvermelde persoonsgegevens worden slechts gebruikt en bewaard binnen het vooropgestelde doel van deze
aanvraag. Zij worden in principe niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden tenzij u hiervoor
een expliciete toestemming geeft of de wet ons hiertoe verplicht.
Het privacy beleid wordt samengevat in de gemeentelijke privacyverklaring (https://www.brecht.be/privacy).
Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van uw gegevens, uw gegevens willen wissen of verbeteren of
uitleg willen over deze verwerking, dan kan u hiervoor contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming van de gemeente en het ocmw (privacy@brecht.be). Indien u hiermee niet akkoord gaat
dan kan u tevens in beroep gaan bij de gegevensbeschermingsautoriteit
(www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
BIJKOMENDE INFO EN ANDERE INITIATIEVEN
Naast de sociale medische toelage heeft de gemeente nog talrijke andere initiatieven voor doelgroepen zoals
ouderen, personen met een beperking, … Zij communiceert hierover via de gemeentelijke website
(https://www.brecht.be/leven/welzijn-gezondheid) en het gemeentelijk infoblad. Voor meer informatie kan u contact
opnemen met dienst welzijn (Sociaal Huis, welzijnscampus, 03 330 11 20, kris.vandijck@brecht.be) of met dienst
vrije tijd (Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30).
Indien u graag ook via brief of e-mail geïnformeerd wordt, dan vragen wij uw contactgegevens na te laten en één
van volgende opties aan te duiden.
󠄃 de gemeente mag mij via e-mail informeren over toekomstige activiteiten op volgend e-mailadres:
……………………………………………………………………………………………………………….
󠄃 de gemeente mag mij via brief informeren over toekomstige activiteiten op volgend adres:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

