2017
AANVRAAG SOCIALE TOELAGE
50 EURO - INKOMENSGARANTIE

Vul de onderstaande gegevens in:
Naam:
Geboortedatum:

……………………………………………………………..

Adres:
Telefoon:
Rekeningnummer:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

/

/

B E

Voeg volgend attest bij deze aanvraag
Attest inkomensgarantie van de Rijksdienst voor Pensioenen

Ondertekening
Ik geef toestemming aan het OCMW om ontbrekende gegevens rechtstreeks op te
vragen aan de bevoegde instanties (FOD, mut., RVP,…).
Ik bevestig dat ik:
- alle gegevens in dit formulier naar waarheid heb ingevuld;
- over geen eigendommen beschik, behalve een eigen woning, met eventueel
aanpalende tuin of boomgaard;
- gedomicilieerd ben in Oosterzele (toestand van domicilie op 31 december van
het aanvraagjaar) en er ook woon.
Datum:

/

/

Handtekening
Stuur dit formulier vóór 31 december 2017 op naar het
OCMW, ter attentie van de Voorzitter, Gootje 2, 9860 Oosterzele.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sociale toelagen.
Zij kunnen ten allen tijde gecontroleerd of verbeterd worden op eenvoudige vraag.
Op de keerzijde vindt u de tekst van het OCMW-raadsbesluit.

Tel. 09 / 362 40 30

Alle briefwisseling te richten aan OCMW, Gootje 2, 9860 Oosterzele
Rekeningnummer: BE84 0910 0094 3959

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD D.D. 15/12/2015
Inkomensgarantie
Art. 1 - Met ingang van 1 januari 2015 wordt jaarlijks ten laste van het OCMW budget, een
forfaitaire toelage verleend aan de inwoners van de gemeente Oosterzele die in de
gemeente zijn gedomicilieerd (toestand van domicilie op 31 december van het
aanvraagjaar) en er ook wonen en die bovendien aan de volgende voorwaarden
voldoen:
- gepensioneerd zijn en begunstigd met een inkomensgarantie;
- over geen eigendom beschikken, behalve een eigen woning met eventueel
aanpalende tuin of boomgaard.
Art. 2 - Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 50 euro.
De toelage is per jaar en per persoon. Een echtpaar of levenspartners kunnen
slechts één premie ontvangen. Bij overlijden van de aanvrager, in het
desbetreffende jaar, wordt de premie niet meer uitbetaald.
Art. 3 - De aanvraag dient gestaafd met de nodige bewijsstukken:
- attest inkomensgarantie van de Rijksdienst voor Pensioenen.
Art. 4 - De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, bij het OCMW, t.a.v. de Voorzitter, Gootje 2,
9860 Oosterzele, voor 31 december, met uitzondering voor het jaar 2015 uiterlijk
op 30 april 2016.
Art. 5 - Het BCSD beslist over het toekennen van de toelage.
Art. 6 - Voor de uitvoering van deze beslissing worden de nodige budgetten voorzien.

