
Basisvoorwaarden (indien u aan deze voorwaarden niet voldoet, kan uw aanvraag niet in
aanmerking worden genomen)

� U moet ten volle 18 jaar oud zijn.

� Uw handicap moet minstens 66 % bedragen en erkend zijn door uw mutualiteit of door
het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

� U moet alleen wonen of u mag samenwonen met
� hetzij maximum twee personen;
� hetzij met bloed- of aanverwanten van de 1ste en of 2de graad (ouders,

schoonouders, kinderen, schoonkinderen, grootouders, broers, zusters en
kleinkinderen), zonder verdere beperkingen.

� Uw inkomsten, gecumuleerd met deze van de personen die met u samenwonen, mogen
de som van 12.482,92 EUR, verhoogd met telkens 2.310,92 EUR als er met u
samenwonende personen zijn, niet overschrijden.

Indien u aan deze voorwaarden voldoet, hoeft u de hierna vermelde documenten en attesten zelfs niet
persoonlijk te bezorgen.
Stuur ze samen, per gewone post, aan volgend adres :

Belgacom
Dienst Sociaal Telefoontarief
Keizer Karelstraat 1
9000 GENT

Uiteraard moet u ook deze dienst verwittigen mocht u later niet meer aan deze voorwaarden voldoen.

BENODIGDE DOCUMENTEN EN ATTESTEN INDIEN…

� U ALLEEN WOONT :

a) het bijgevoegde document (1ste deel : voor alleenstaanden), ingevuld en bevestigd door de
gemeente;

b) een afschrift van de administratieve of gerechtelijke beslissing of het bewijs van de mutualiteit
waaruit blijkt dat u een handicap hebt van minstens 66 %;

c) een attest, afgeleverd door uw mutualiteit, dat bewijst dat u de verhoogde tegemoetkoming inzake
ziektekostenverzekering geniet (WIGW).
Indien dit niet het geval is, volstaat een afschrift van uw jongste berekeningsnota in zake personen-
en inkomstenbelasting, afgeleverd door het Ministerie van Financiën.

� U SAMENWOONT MET ANDERE PERSONEN :

d) een afschrift van de administratieve of gerechtelijke beslissing of het bewijs van de mutualiteit
waaruit blijkt dat u een handicap hebt van minstens 66 %;

e) het bijgevoegde document (2de deel : voor samenwonenden), ingevuld en bevestigd door de
gemeente;

f) een attest, opgesteld door uw mutualiteit, dat bevestigt dat u enerzijds de verhoogde
tegemoetkoming inzake ziektekostenverzekering geniet (WIGW) en anderzijds dat alle personen die

met u samenwonen, gezamenlijk in hetzelfde boekje zijn vermeld.
Als dit niet het geval is, gelieve mij een afschrift te bezorgen van de

berekeningsnota inzake belastingen van alle personen die in de samenwoningstabel zijn opgenomen;
g) indien u kinderen hebt die meer dan 18 jaar oud zijn en regelmatig onderwijs volgen, gelieve mij

dan hieromtrent een attest van de school te bezorgen.


