Aanvraagformulier schooltoelage studenten secundair of hoger onderwijs
Gegevens van de aanvrager/ouder:
Naam: .......................................................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................................
8880 Ledegem
Telefoonnummer/GSM-nummer: ........................................................................................................
Rijksregisternummer: .....................................................................................................................

Kind/jongere voor wie de toelage wordt gevraagd:
Naam: .......................................................................................................................................
Geboorteplaats en datum: ...............................................................................................................
Naam school/instelling: ..................................................................................................................
ALGEMENE VOORWAARDEN
Kruis de vakjes aan.

 Ik ben gedomicilieerd in Ledegem
 Mijn kind is ingeschreven in het secundair onderwijs / voltijds hoger onderwijs (schrappen wat niet past)
INKOMENSVOORWAARDE
Kruis één van onderstaande vakjes aan.

 Mijn bruto belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2019 is niet hoger dan:
-

Voor een alleenstaande ouder: € 25.317,00 verhoogd met € 2.123,00 per persoon ten laste
Voor een gezin: € 37.974,00 verhoogd met € 2.123,00 per persoon ten laste

 Ik ben in budgetbeheer / budgetbegeleiding / collectieve schuldenregeling
 Ik ben akkoord dat er een financieel onderzoek gebeurt op basis van mijn huidig inkomen in 2020
BEWIJSSTUKKEN
Ik voeg volgende stukken bij mijn aanvraag.

 Inschrijvingsbewijs
 Aanslagbiljet 2019 OF attest budgetbeheer / budgetbegeleiding / collectieve schuldenregeling
Voor waar en echt verklaard,
Opgemaakt te .......................................... op .............................................
Handtekening aanvrager:
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Ontvangstbewijs privacyverklaring
Toestemming gebruik persoonsgegevens inzake dienstverlening
Persoonsgegevens
Naam kind:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam ouder:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8880 Ledegem

 Ik geef toestemming dat het gemeentebestuur en het OCMW Ledegem mijn persoonlijke gegevens verder
verwerkt in het kader van de hulpverlening conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie
hieronder bij ‘Belangrijke mededelingen’ voor meer informatie.

 Ik geef toestemming dat het gemeentebestuur en het OCMW Ledegem mijn informatie met andere partners
deelt in het kader van de hulpverlening conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie
hieronder bij ‘Belangrijke mededelingen’ voor meer informatie.

BELANGRIJKE MEDEDELING
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) geeft u aan het OCMW de toelating om alle
inlichtingen en verklaringen na te zien bij financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid en bij openbare
besturen. U bent bereid daartoe de nodige formulieren te ondertekenen. Het OCMW verbindt er zich toe de verkregen
gegevens vertrouwelijk te behandelen. In een aantal gevallen kan de sociale dienst uw gegevens delen met andere
hulpverleners of organisaties. Dit gebeurt om de hulpverlening of steun die we aan u willen verstrekken te realiseren.
We zullen dit enkel doen onder volgende voorwaarden:
a. We delen uw gegevens enkel met andere hulpverleners en zorgverstrekkers die zelf ook onder het
beroepsgeheim vallen, zoals bijvoorbeeld dokters, sociale diensten van andere OCMW’s, ziekenhuizen of
sociale instellingen, enz.
b. We delen enkel gegevens die nodig zijn om de, met u afgesproken, hulp of steun te verstrekken.
c. We zullen je steeds op de hoogte brengen van de contacten met andere partners.
d. Je bent niet verplicht om je toestemming te geven. Je kan zelf bepalen met wie en welke gegevens
we delen met anderen. Je kan je toestemming ook steeds opnieuw intrekken.
Dit neemt niet weg dat de sociale dienst je gegevens ook altijd zal delen met anderen wanneer dit wettelijk verplicht
is of voor de bescherming van uw vitale belangen.
U kan steeds de privacyverklaring van het bestuur raadplegen op: https://www.ledegem.be/privacy

Opgemaakt te Ledegem op ………/………/……….

Handtekening ouder:

OCMW Ledegem
Rollegemstraat 130
8880 Ledegem
www.ledegem.be/ocmw

+32 56 894 800
info@ledegem.be
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