AANVRAAG
SOCIALE CORRECTIE DIFTAR

Wie komt in aanmerking voor deze sociale maatregel ?
Inwoners uit Huldenberg, die thuis verzorgd worden voor volgende medische aandoeningen: incontinentie,
stomapatiënten en buikvliesdialyse (peritoneale dialyse) of nierdialyse, …
Personen opgenomen in een rust- of verzorgingsinstelling komen niet in aanmerking.
Waaruit bestaat deze sociale maatregel ?
Bij goedkeuring geeft deze maatregel recht op 100 euro per persoon per jaar. Deze tegemoetkoming is niet
inruilbaar. Deze tegemoetkoming wordt voor 40 euro op de DifTar afvalrekening gestort en 60 euro in
bonnen lokale handelaars.
Als referentiedatum geldt 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag geldt.
Hoe bekom je deze tegemoetkoming ?
Het volledig en correct ingevulde formulier bezorg je aan de dienst financiën of verzend je naar Dienst
Financiën, Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg. Bij goedkeuring wordt de tegemoetkoming gestort op je
DifTar-rekening en worden er 60 euro bonnen lokale handelaars bezorgd via de post.
Bijkomende informatie ?
Meer informatie over deze regeling vind je terug op onze website www.huldenberg.be of je kan bellen naar
02 302 43 12. Op de website kan je het volledige reglement vinden (Gemeenteraadsbesluit toekenning
geboortepremie, premie huwelijken, toelage NT2 cursisten, attenties jubilarissen, nieuwe inwoners,
honderdjarigen en sociale 2020 – 2025).
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GEGEVENS AANVRAGER

Naam: ………………………………………………………………………………………………...........................
E-mail: ………………….……………………………...........................................................................
Gsm/tel.: ………………………………………………………………………………………………………………......
Adres: ………………….…………………………….............................................................................
………………….……………………………........................................................................................
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………………………………

VERKLARING BEHANDELENDE ARTS

Ik, dokter in de geneeskunde / huisarts
Naam: ………………………………………………………………………………………………...........................
E-mail: ………………….……………………………...........................................................................
Gsm/tel.: ………………………………………………………………………………………………………………......
Adres: ………………….…………………………….............................................................................
………………….……………………………........................................................................................

Verklaar hierbij dat Dhr./Mevr. : ……………………………………………………………………
in aanmerking komt voor de sociale maatregel naar aanleiding van de medische aandoening
incontinentie, stomapatiënten en buikvliesdialyse (peritoneale dialyse) of nierdialyse waarbij de
patiënt thuis verzorgd wordt. Referentiedatum hiervoor is 1 januari van het aangevraagde jaar.
 Dit attest moet niet jaarlijks hernieuwd worden. De diagnose is permanent.

Stempel :

……………………………………………………………………….

Datum en handtekening:

………………………………………………………………………..
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VERKLARING AANVRAGER

 Ik verklaar op eer geen zorg te ontvangen in een rust en/of verzorgingstehuis. Ik woon nog thuis.
Vakje aankruisen aub.

Het lokaal bestuur Huldenberg verwerkt je persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gebruikt die alleen voor het doel waarvoor ze worden ingezameld. Je
gegevens worden niet doorgegeven voor commerciële doeleinden. Het AVG verleent je een aantal rechten.

 Ik geef toelating om mijn gegevens te verwerken volgens de bepalingen die opgenomen zijn in de
privacyverklaring van Huldenberg: www.huldenberg.be/PrivacyverklaringHuldenberg

Datum en handtekening:

……………………………………………………………………….
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