Aanvraag toelage nutsvoorzieningen refertejaar 2022

Welzijnshuis
Schakelstraat 41, 8790 WAREGEM
056 62 97 37
toelagen@welzijn.waregem.be
welzijn.waregem.be

Openingsuren
Maandag tot vrijdag: van 9.00u. tot 12.00u. en van 13.30u. tot 16.30u.
Gesloten op donderdag namiddag.

Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden?
(Opgesteld volgens het reglement sociaal pedagogische toelage goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van 4 februari 2020).
Je kan de toelage aanvragen als:
Je op 1 januari 2022 gedomicilieerd bent in Waregem.
Het kadastraal inkomen van 2020 bedraagt niet meer dan € 1240. Dit bedrag is niet geïndexeerd.
Het netto-belastbaar gezinsinkomen van 2020 mag niet hoger zijn dan het bedrag om recht te hebben op een
studietoelage voor het hoger onderwijs. Je kan dit bedrag navragen bij de sociale dienst.
Op 1 januari 2022 zijn er minstens 4 kinderen die recht hebben op kinderbijslag. Kinderen met een handicap
van minstens 66% tellen dubbel.
Wie vraagt deze toelage aan?
Iedere Waregemnaar die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, kan deze toelage aanvragen.
Hoeveel bedraagt deze toelage?
De toelage nutsvoorzieningen bedraagt € 65.
Wanneer bezorg je deze toelage?
Je bezorgt dit formulier ten laatste op 30 september 2022. Je dient de aanvraag elk jaar te vernieuwen.
Wanneer gebeurt de uitbetaling?
De uitbetaling van de toelage gebeurt voor 31 maart 2023.

In te vullen door de aanvrager
1. Vul hieronder jouw persoonlijke gegevens in.
voornaam en naam
adres
gemeente

postnummer

telefoonnummer
gsm-nummer
e-mail
geboortedatum dag

maand

jaar

rijksregisternummer
IBAN

Schakelstraat 41
8790 Waregem
welzijn.waregem.be

056 62 98 11
info@welzijn.waregem.be

Bankrekening
BIC GKCCBEBB
IBAN BE59 0910 0093 0926

Bij te voegen documenten
2. Kruis de bijgevoegde documenten aan.
kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting betreffende de inkomsten
de kopie van het aanslagbiljet voldoet aan de volgende voorwaarden:
Samenwonenden dienen de beide aanslagbiljetten bij te voegen.
Het aanslagbiljet handelt over de inkomsten van 2020
Bijvoorbeeld: refertejaar 2022, dan heb je het aanslagbiljet van het aanslagjaar 2021 nodig dat handelt
over de inkomsten van het jaar 2020.
Geldig attest van verhoogde kinderbijslag, afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid of de kas voor
kinderbijslagen.

Bij te voegen stukken door de sociale dienst
samenstelling van het gezin, afgeleverd door een bevoegde stadsdienst.

Ondertekening
3. Vul de volgende verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.
voornaam en naam
datum dag

maand

jaar

handtekening

Hoe gaat het nu verder met jouw formulier?
Je bezorgt dit formulier aan het Welzijnshuis. Je wordt op de hoogte gebracht van een negatieve beslissing.

privacywaarborg
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze worden gebruikt voor de behandeling van jouw
dossier en kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. Je
hebt het recht om kennis te krijgen van jouw gegevens in dit bestand en zo nodig de verbetering ervan aanvragen.

FRM
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