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GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS! 

 

Gegevens aanvrager 
 

Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………….. 

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

Functie:…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Gegevens van de instelling / vereniging 
 

Naam:…………………...………………………………………………………………………………………….. 

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

Rekeningnummer
1
 instelling / vereniging:……………..……………………………………………………… 

 

Voorwaarden en bedrag premie 
 
Zie tekst op achterzijde 
 

Bijlagen 
 
Als bijlage zitten kopies van volgende documenten: 
o Een lijst van de mindervalide personen met een invaliditeitspercentage van minimum 66% en 

woonachtig te Lendelede op 1 januari van het dienstjaar. 
 

Verklaring op eer 
 

1. De aanvrager bevestigt dat de toelage aan de vereniging toegekend volledig zal gebruikt 
worden voor de werking van de vereniging of instelling. 

2. De aanvrager verbindt er zich toe de betreffende toelage terug te betalen, indien deze 
toelage niet voor het aangeduide doel wordt aangewend. Er wordt toelating verleend aan 
de door het Schepencollege aangestelde ambtenaar, om het gebruik van de toelage te 
controleren door nazicht van alle nuttige bescheiden. 

 

 
Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .  
 
Handtekening aanvrager, 

  

                                            
1
 Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald. 
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Premie aan instellingen voor mindervaliden. 
 
A. Wie komt in aanmerking? 
Alle instellingen die mindervaliden woonachtig te Lendelede opvangen. 
 
B. Welke voorwaarden worden gesteld? 

• De mindervalide moet op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen (ingeschreven zijn in 
het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister). 

• De mindervalide moet een invaliditeitspercentage hebben van tenminste 66%. 
 
C. Hoe en wanneer aanvragen? 
De betrokken instellingen moeten een lijst indienen bij het gemeentebestuur waarop vermeld staat welke 
minder-valide personen op 1 januari van het betrokken dienstjaar worden opgevangen in hun instelling. De 
aanvragen moeten jaarlijks worden hernieuwd en moeten uiterlijk op 1 september van ieder jaar bij het 
gemeentebestuur worden ingediend. 
 
D. Bedrag en uitbetaling van de toelage. 
De toelage bedraagt jaarlijks 25 euro per mindervalide opgevangen in de instelling.  
 
F. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen. 
Financiële dienst (tel. 051/33.63.03 – e-mail : hilde.buyck@lendelede.be). 
 
 


