2021
AANVRAAG SOCIALE TOELAGE
50 EURO VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Vul de onderstaande gegevens in:
Naam:
Geboortedatum:

……………………………………………………………..

Adres:
Telefoon:
Rekeningnummer:

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

/

/

B E

Voeg volgend attest bij deze aanvraag:
Attest van Federale Overheidsdienst Sociale Zaken 66% of
met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid

Ondertekening
Ik geef toestemming aan het OCMW om ontbrekende gegevens rechtstreeks op te
vragen aan de bevoegde instanties (FOD, mutualiteit., RVP,…).
Ik bevestig dat ik:
- alle gegevens in dit formulier naar waarheid heb ingevuld;
- recht heb op een verhoogde tegemoetkoming;
- gedomicilieerd ben in Oosterzele (toestand van domicilie op 31 december van
het aanvraagjaar) en er ook woon.
Datum:
/

/

klever mutualiteit

Handtekening

8Stuur dit formulier vóór 31 december 2021 op naar het
OCMW, ter attentie van de Voorzitter BCSD (Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst), Gootje 2, 9860 Oosterzele.
Op de keerzijde vindt u de tekst van het OCMW-raadsbesluit.
Het OCMW Oosterzele behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. We
volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u terug op onze website www.ocmwoosterzele.be (rubriek actueel) of
u kunt een exemplaar van de privacyverklaring opvragen.

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
Sociale toelage voor personen met een handicap

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 :
- minstens 66 % gehandicapt zijn;
- recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
Art. 2 - Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 50 euro.
De toelage is per jaar en per persoon. 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:
- Het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken met minstens 7
punten op de schaal van zelfredzaamheid of vermelding van 66% invaliditeit.
Art. 4- De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, bij het OCMW, t.a.v. de Voorzitter, Gootje 2,
9860 Oosterzele, voor 31 december.
Art. 5 - Het BCSD beslist over het toekennen van de toelage.
Art. 6 - Voor de uitvoering van deze beslissing worden de nodige budgetten voorzien.

