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GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS! 

 

Gegevens aanvrager 
 
Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………... 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteplaats:…………………………………………………………………………………………………... 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………… 

GSMnummer:…………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer
1
:……………………………………………………………………………………………….. 

 

Voorwaarden en bedrag premie 
 
Zie tekst op de achterzijde 
 

Bijlagen 
 
Als bijlage zitten kopies van volgende documenten: 

o Afschrift van officiële toekenning van de graad van invaliditeit of een ander bewijs – attest 
ziekenfonds, verklaring kinderbijslagfonds e.a. 

o Ingevulde verklaring van verblijf. 
 

Verklaring op eer 
 
Ondergetekende verklaart op woord van eer dat hij / zij sedert . . / . . / . . . . meer dan 66 % werkongeschikt 
is en geen normale beroepsactiviteit kan uitoefenen. 
 
Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .  
 
Handtekening aanvrager, 
 
 
 
 
 

Voorbehouden voor de administratie 
 
Formulier ontvangen op: . . / . . / . . . .  
 
Gezien en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van: . . / . . / . . . .  
 

NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
 

De Secretaris,         De Burgemeester, 
 
 

                                            
1
 Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald. 
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Vakantietoelage aan langdurig zieken en mindervaliden. 
 
A. Wie komt in aanmerking? 
Langdurig zieke of mindervalide inwoners van de gemeente getroffen door een vermindering van 
lichamelijke of geestelijke geschiktheid van minimum 66 %, alsook personen met het genot van een 
anciënniteitspensioen, of van een rust- of overlevingspensioen die voldoen aan de B/C/C+ score van de 
KATZ schaal. Invaliden of langdurig zieken die een normale beroepsactiviteit uitoefenen, komen niet in 
aanmerking voor deze premie.  
 
B. Welke voorwaarden worden gesteld ? 
De vakantietoelage wordt toegekend voor een vakantieperiode die minimum vier overnachtingen moet 
tellen per kalenderjaar in een aangepast vakantieverblijf dat door een sociale vereniging of erkend 
ziekenfonds in het bijzonder voor hen wordt ingericht in het binnen- of buitenland 
 
C. Hoe en wanneer aanvragen ? 
De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden binnen de drie maanden 
volgend op het einde van het vakantieverblijf en uiterlijk tegen 31 december. 
 
De aanvrager moet bij de aanvraag voor tussenkomst de vermindering van lichamelijke of geestelijke 
geschiktheid doen blijken door voorlegging van een document uitgereikt door het organisme dat de 
invaliditeit vaststelt. Dit document kan zijn: lidboekje ziekenfonds met vignet invalide, beslissing verhoogde 
kinderbijslag, toekenningsbeslissing fonds mindervaliden, AO, BZ, oorlogsfeit, de toewijzing van de score 
op de KATZ schaal. 
 
D. Bedrag en uitbetaling van de toelage. 
Maximum 75 euro beperkt tot het bedrag dat belanghebbende aan de inrichtende vereniging heeft moeten 
betalen. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde. 
 
E. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen. 
Financiële dienst (tel. 051/33.63.03 – e-mail : hilde.buyck@lendelede.be). 
 
 
 


