Commune de

Berchem-Sainte-Agathe
TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG VERBLIJFKOSTEN VAN
KINDEREN MET VAKANTIE
De premie wordt toegekend voor een betalend verblijf van minimum 3 opeenvolgende dagen aan kinderen die ten laste zijn van een personeelslid voor wie hij/zij
kinderbijslag krijgt en/of deel uitmaken van het gezin (geattesteerd door een attest van gezinssamenstelling). Deze verblijfplaatsen moeten herkend worden door de
“ONE”, Kind en Gezin, de verschillende Gemeenschappen of goedgekeurd zijn door het College van Burgemeester en Schepenen of door de Raad van het OCMW. Op
voorlegging van een attest van de inrichting die liet verblijf organiseert. Dit attest moet de effectieve deelnemingsdata van het kind aan dit verblijf vermeldend. Dit zal
toegekend worden à rato van €5,00/kind/dag of €7,50/kind/nacht met een maximum van €150,00 per jaar per kind. De premie mag 50% van het effectief betaald bedrag
niet overschrijden. Voor de kinderen met een invaliditeit van meer dan 66 %, wordt dit maximum en het bedrag van de vergoedingen verdubbeld. De betaling van de
tussenkomst zal enkel op het einde van het jaar gebeuren.

Opgesteld door :
Naam

Voornaam

Adres
Postcode

Woonplaats

Tel / GSM

Rekeningnummer

BE…… ………… ………… …………

Dienst
In te vullen door de verantwoordelijke van de organisatie / school (of attest in bijlage)
Naam van de organisatie / school :
Naam van de directie van de organisatie / school :
bevestigt dat het kind :

Localité

heeft deelgenomen aan een vakantieverblijf in (plaats, land) :
Van

… … / … … / 201 …

tot

… … / … … / 201 …

Betaalde bedrag :

of

……

Dagen/Nachten

€…………,……

Stempel, datum en handtekening van de
verantwoordelijke van de organisatie / school:
Datum
Handtekening aanvrager
Voorbehouden aan de administratie
Begrotingsartikel :

131 / 115 - 41
Visum HRM

Aanwendingsnummer :
Te betalen bedrag :

€………,……

Ingevuld moet dit document overgemaakt aan :
Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem – Dienst HRM – Koning Albertlaan, 33 – 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Document Beschikbaar op www.berchem2.net

