Aanvraagformulier premie thuiszorg
Volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager (zorgbehoevende) of de wettelijke
vertegenwoordiger, samen met de bewijsstukken indienen bij het Sociaal Huis, Vercruysse de
Solartstraat 22 te 8540 Deerlijk.
Zorgbehoevenden die in het verleden al een gemeentelijke thuiszorgpremie ontvingen, moeten het
formulier indienen tussen 15 augustus en 1 november van het jaar waarin de premie wordt
aangevraagd.
Zorgbehoevenden die in het verleden nog geen gemeentelijke thuiszorgpremie ontvangen hebben of
die in het verleden al een gemeentelijke thuiszorgpremie hebben ontvangen maar een herziening
hebben aangevraagd bij de bevoegde instanties, moeten het aanvraagformulier indienen binnen drie
maanden na ontvangst van de positieve beslissing van de bevoegde instantie.
De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

AANVRAGER – GEGEVENS HULPBEHOEVENDE
Naam: …………………… ……………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Bovenvermeld adres sedert: …………………………………………………………………………..
Geboorteplaats: ………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………...
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………..
Telefoon/GSM: ………………………………………………………………………………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer: BE...………………………………………………………………………………...
BIJKOMENDE GEGEVENS
Naam wettelijk vertegenwoordiger: …………………………………………………………………...
(enkel in te vullen indien de zorgbehoevende persoon de aanvraag niet meer zelf kan doen)

Jaar waarvoor de premie aangevraagd wordt: ……………………………………………………...

BIJ TE VOEGEN:
een officieel attest dat de aanvrager ten gevolge van ziekte, handicap, ongeval of
gevorderde leeftijd, geniet van één van de volgende tegemoetkomingen:
 verhoogde kinderbijslag op basis van 80 % invaliditeit of op basis van een
erkenning van 6 punten in pijler 1;
 een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming van de federale
overheidsdienst Sociale Zekerheid, categorie 3, 4 of 5 (vermindering van de
zelfredzaamheid van minstens 12 punten);
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een tegemoetkoming hulp aan bejaarden van de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid, categorie 3, 4 of 5 (vermindering van de zelfredzaamheid
van minstens 12 punten);
 een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, mits bijkomend
inkomstenonderzoek (inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming
ziekteverzekering).
een recente kopie van een rekeninguittreksel waaruit blijkt dat de aanvrager effectief
geniet van één van de volgende tegemoetkomingen:
 verhoogde kinderbijslag (uitbetaald door het bevoegd kinderbijslagfonds);
 een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, categorie 3, 4 of 5
(uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid);
 een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, categorie 3, 4 of 5 (uitbetaald door
de FOD Sociale Zekerheid);
 een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, mits bijkomend
onderzoek (uitbetaald door het Fonds voor Arbeidsongevallen of Fonds voor
Beroepsziekten).

Datum aanvraag: ………………………………………………………………………………………..

Handtekening:
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