
Gelieve, vooraleer een "aanvraag tot tussenkomst" in te vullen, na te gaan of de persoon waarvoor U een aanvraag indient wel degelijk

tot de rechthebbenden behoort. Raadpleeg hiervoor de "Indienen van de aanvraag", waar U ook belangrijke bijzondere richtlijnen kan vinden.

Nummer van het dossier :

De AANVRAGER (de aanvraagster), NAAM :

(kan ook rechthebbende zijn) : Voorna(a)m(en) :

Geboorteplaats : Geboortedatum :

Beroep : Sedert :

Burgerlijke stand : StamNr. (2) :

Functie : Graad (2) : Component (2) :

Adres : (indien militair of lid van de Federale Politie)

Straat : nr. : bus :

Postcode : Gemeente :

Telefoon : Fax :

E-mailadres :

De RECHTHEBBENDE is (was): militair (1) rijkswachter (1) Datum indiensttreding (2)

NAAM en voorna(a)m(en :

Graad (2): StamNr. (2) :

Overleden (1) op : In leven (1)

Component (2): Geboortedatum (2):

 Aantal dienstjaren

Adres : Straat : nr. : bus :

Postcode : Gemeente :

Telefoon : Fax :

E-mailadres :

Verklaart dat de vermelde gegevens hiervoor en hierna waar en oprecht zijn en dat zij mogen overgemaakt worden aan de Sociale Dienst van 

de Krijgsmacht en/of het Stressteam van de Federale Politie en/of het O.C.M.W. van zijn/haar gemeente (1).

Nr. van de identiteitskaart: 

(1) : schrappen wat niet past.

(2) : In ELK geval in te vullen.

Vul verder in op bladzijde 2

Handtekening van de aanvrager

Zonder datum en handtekening is de aanvraag niet geldig !

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen 

Alle rubrieken dienen ingevuld te worden voor zover ze op U van toepassing zijn.

Twijfelt U over iets ? Bel naar 02/646 60 53 of 0495/52.60.53. 

of zend een e-mailbericht naar info@kgm-irm.be

BELANGRIJKE OPMERKING !  Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele 

belofte van tussenkomst, noch in het heden, noch in de toekomst. Het is enkel na het grondig bestuderen van het dossier dat de 

Commissie tot beheer volledig autonoom beslist om al dan niet een gift toe te kennen. In ieder geval moeten de aanvragen 

jaarlijks hernieuwd worden en telkenjare toekomen bij het Koninklijk Gesticht van Mesen TEN LAATSTE OP 30 SEPTEMBER.

Voorbehouden aan het Koninklijk Gesticht van Mesen 

Datum (verplicht te vermelden) : 

Blz. 1 van 5.



Wie maakt werkelijk deel uit van het gezin van de rechthebbende en woont onder hetzelfde dak? 

ORIGINELE GEZINSSAMENSTELLING BIJVOEGEN

Echtgeno(o)t(e) of partner: NAAM :

Voorna(a)m(en) :

Geboorteplaats : Geboortedatum :

Beroep : Sedert :

Burgerlijke stand :

Kinderen : 1. NAAM :

Was vorig schooljaar geslaagd - NIET geslaagd (schrappen wat niet past)

2. NAAM :

Was vorig schooljaar geslaagd - NIET geslaagd (schrappen wat niet past)

3. NAAM :

Voorna(a)m(en) :

Was vorig schooljaar geslaagd - NIET geslaagd (schrappen wat niet past)

4. NAAM :

Was vorig schooljaar geslaagd - NIET geslaagd (schrappen wat niet past).

(3) : Attest van slagen van het vorig schooljaar bijvoegen.     (4) : Inschrijvingsbewijs voor het nieuw schooljaar (academiejaar) te leveren VOOR 31 oktober.

Rekening van de begunstigde waarop kan gestort worden:  

toebehorend aan (volledige naam, voornaam, straat, nr. - bus, postcode, gemeente ) :

NAAM  :

Voorna(a)m(en) :

Adres :

Straat : nr. : bus :

Postcode : Gemeente :

beheerd door de titularis - de schuldbemiddelaar - andere (het overbodige schrappen).

Indien "andere", hiernaast vermelden wie de begunstigde is:

Desgevallend: naam en volledig adres van de schuldbemiddelaar:

NAAM en Voorna(a)m(en) :

Straat : nr. : bus :

Postcode : Gemeente :

Telefoonnummer :

Vul verder in op bladzijde 3

Studies op 01 oktober van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend (3) (4):

Geboortedatum :

Voorna(a)m(en) :

Geboortedatum :

Studies op 01 oktober van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend (3) (4):

Studies op 01 oktober van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend (3) (4):

Studies op 01 oktober van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend (3) (4):

Geboortedatum :

Voorna(a)m(en) :

Voorna(a)m(en) :

Geboortedatum :
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Inkomsten van het gezin (in te vullen voor alle gezinsleden met inkomsten - enkel invullen wat van toepassing is).

1. Maandelijkse inkomsten :

Enkel voor wat van toepassing is

Wedde (5) :

Loon (5) :

Kindergeld (5) :

Fietsvergoeding (5) :

Vergoeding voor wacht en W-E-prestaties :

Vergoeding voor buitenlandse opdrachten (5) :

Vergoeding voor maneuvers/oefeningen :

Vliegpremies/vaarpremies (5) : 

Elke andere vergoeding of premie (5) : 

Wezentoeslag (5) :

Invaliditeit  (5) :

Tijdskrediet :

Brugpensioen :

Arbeidsongeval :

Leefloon (5) :

Beroepsziekte :

Overlevingspensioen (5) :

Herstelpensioen (5) :

Rustpensioen (5) :

Vergoedingspensioen vredestijd  (5) :

Vervangingsinkomen (o.a. RVA, enz.) (5) :

Vlaamse zorgverzekering :

P.W.A. :

Onderhoudsuitkering (5) :

Tegemoetkoming gehandicapte (5) :

Integratietegemoetkoming:

Hulp aan bejaarden :

Winsten zelfstandig beroep (5) :

Winsten occasionele prestaties :

Ouderdoms- of overlevingsrente :

Rente voor arbeidsongeval :

Rente voor beroepsziekte :

Inkomsten uit lijfrente :

Enige andere rente :

Elke andere inkomst (*) :

TOTAAL :

TOTAAL v.d. MAANDELIJKSE INKOMSTEN :

Alle Belgische en buitenlandse inkomsten moeten vermeld worden.

(5) : VERPLICHT te bewijzen met het officieel document van de laatste betaling; voor de overige gegevens: een bewijs bijvoegen.

(*) Vermeld hier om welke maandelijkse inkomsten het gaat. Enkel invullen wat van toepassing is !

Vul verder in op bladzijde 4

Rechthebbende / 

Begunstigde
Kind : Kind :

Echtgen(o)ot(e) of 

partner
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2. Jaarlijkse inkomsten (5) :

Enkel wat van toepassing is !

Vakantiegeld (5) :

Vervroegd vakantiegeld (5) :

Dubbel vakantiegeld (5) :

Eindejaarspremie (5):

Herstructureringspremie (5) :

Teruggave belastingen :

Studiebeurzen (5) (6) :

Achterstallen :

Vergoedingen :

Premies :

Teruggave gas & elektriciteit :

Inkomsten uit huren of pachten :

Inkomsten uit PWA-arbeid :

Achterstallen van alle aard :

Opzeggingsvergoedingen :

Onderhoudsuitkering éénmalig :

Andere jaarlijkse inkomsten (*) :

TOTAAL :

(*) Vermeld hier om welke jaarlijkse inkomsten het gaat : TOTAAL v.d. JAARLIJKSE INKOMSTEN :

(5) : VERPLICHT te bewijzen met het officieel document van de laatste betaling; voor de overige gegevens: een bewijs bijvoegen.

(6) : Het bewijs van aanvraag / weigering bijvoegen.

1. Maandelijkse uitgaven voor het ganse gezin  (indien meerdere facturen voor 1 onderwerp: deze samentellen):

    Vermeld het bedrag dat U PER MAAND moet betalen (enkel invullen wat van toepassing is !).

Loonoverdracht en/of beslag (*) (5) :

Huishuur (5) :

Hypothecaire lening (5) : Einddatum :

Verwarming :

Gas  :

Elektriciteit :

Water :

Kabeltelevisie :

Andere leningen :

Niet terugbetaalde medische onkosten (*):

Vervoer (*): (slechts het eigen deel ten laste voor abonnementen) 

Afbetaling schulden (*) (5) : (detail v.d. schulden). Einddatum :

Gemeenschappelijke huurlasten (5) :

Telefoon (5) : (Tweemaandelijkse faktuur door 2 delen)

Andere (5) : (nauwkeurig detailleren)

TOTAAL :

(*) Indien meerdere posten, het detail opgeven a.u.b.

(5) : VERPLICHT te bewijzen met een officieel document; voor de overige gegevens: een bewijs bijvoegen.

Vul verder in op bladzijde 5

Rechthebbende / 

Begunstigde
Kind : Kind :

Echtgen(o)ot(e) of 

partner

________________
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3. Uitgaven op jaarbasis: (eventueel enkel in te vullen bij de rechthebbende, desgevallend ook in de overige kolommen) (7)

Studentenkamer (7) : 

Brandverzekering (7) : 

Familiale verzekering (7) : 

Autoverzekering (7) : 

Motoverzekering (7) : 

Bromfietsverzekering (7) : 

All assistance verzekering auto (7) : 

All assistance verzekering moto (7) : 

Rijtaks (auto of moto) (7) : 

Inschrijvingstaks (aankoop auto of moto) (7) : 

Radiotaks voertuig (Wallonië) (7) : 

Kijk- en Luistergeld (Wallonië) (7) : 

Onroerende voorheffing (7) : 

Provinciale taksen (7) :

Gewestbelastingen (Brussel) (7) :

Gemeentelijke taksen (7) :

Heffing op oppervlaktewateren (7) :

Belasting op huisvuil (7) : 

Overlijdensverzekering (7) : 

Vlaamse Zorgverzekering (7) : 

Hospitalisatieverzekering (7) : 

Personenbelasting (7) : 

Afrekening water (7) : 

Afrekening gas & elektriciteit (7) : 

Andere - o.a. schoolkosten (*) (7) : 

TOTAAL :

TOTAAL v.d. JAARLIJKSE UITGAVEN :

(7) : ALLE aangehaalde uitgaven MOETEN met een officieel document gestaafd worden. Enkel invullen wat van toepassing is !

Schrijf hier een beknopt overzicht van de sociale toestand van het gezin en de reden van de aanvraag:

Het Koninklijk Gesticht van Mesen verklaart dat de ontvangen gegevens enkel en uitsluitend zullen gebruikt worden voor het opstellen

van een dossier van de aanvrager met het oog op het eventueel toekennen van een dotatie. Zij zullen onder geen beding overgemaakt 

worden aan andere diensten, behalve deze waarvoor door de aanvrager toelating is verleend.

Kind :
Rechthebbende / 

Begunstigde
Kind :

Echtgen(o)ot(e) of 

partner
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