Aanvraagformulier voor financiële steun
1) Regels en algemene criteria
• De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties
gecontacteerd werden (mutualiteit, OCMW, het Bijzonder Solidariteitsfonds, het Directie-generaal
voor personen met een Handicap, Fonds voor Beroepsziekten, privé-verzekeringen, enz.)
• De patiënt moet gedomicilieerd zijn in België (=ingeschreven in het vreemdelingen- of
bevolkingsregister) en behandeld worden in België. Hij moet in orde zijn met de verplichte verzekering
bij een Belgische mutualiteit
• Netto inkomensplafond per maand:
1500 € = ALLEENSTAANDE (persoon die alleen woont) of 2 500 € = GEZIN (familie/samenwonende
gedomicilieerd op hetzelfde adres)
• Volgende documenten dienen verplicht te worden verstuurd naar de Stichting tegen Kanker:
- Een medisch attest correct ingevuld, ondertekend en gestempeld te worden door de oncoloog of de
behandelende arts. Het medisch attest is 12 maand geldig.
- Een gezinssamenstelling
- Een kopie van de bankkaart van de patiënt of een identificatiebewijs van de bank
- De bewijzen van het inkomen van het gezin
• In geval van aanvraag na overlijden, een attest van erfgenaam moet verstuurd worden naar de
Stichting. Als er verschillende erfgenamen op het attest staan, is er een schriftelijke toestemming van
alle erfgenamen nodig om een bedrag te storten op de bankrekeningnummer van één van die
erfgenamen.
• Er kunnen aanvragen ingediend worden tot maximum 5 jaar na diagnose. (bij herval geldt de nieuwe
diagnosedatum).
• Indien verschillende leden van hetzelfde gezin in behandeling zijn voor kanker kunnen ze
verschillende dossiers indienen. Bij de berekening van de tussenkomst zullen we evenwel rekening
houden met de gunstigste situatie voor het gezin: al dan niet cumul van kosten en inkomsten.
• Er wordt enkel rekening gehouden met de medische kosten die aan de diagnose van kanker
verbonden zijn gedurende een periode van maximum 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag, in
verhouding met de datum van diagnose.
• Een dossier kan ten laatste tot 6 maand na overlijden van de patiënt, indien er erfgenamen zijn.
• De begrafeniskosten kunnen niet in rekening worden gebracht.
• De tussenkomst is maximum 4 keer over twee opeenvolgende jaren toegestaan en varieert
naargelang de inhoud van het dossier. Het toegekende maximumbedrag per jaar is € 1000.
• De tussenkomst wordt enkel aan de patiënt of aan een erfgenaam gestort en niet aan eisende
instanties (behalve bij schriftelijke toestemming van de aanvrager of bij voorlopige bewindvoering).
• Het dossier moet steeds opgemaakt worden in het voordeel van de patiënt en niet in dat van
instellingen.
• Alle bewijsmateriaal dient ter beschikking te worden gehouden van de Stichting tegen Kanker en
bewaard te worden door de sociale dienst die verantwoordelijk is voor het dossier, tot na ontvangst
van de brief met de beslissing over het al dan niet toekennen van financiële steun.
• Een tussenkomst kan geweigerd worden indien de aanvraag niet voldoet aan de beschreven criteria
of onvolledig is.
• Er wordt een individuele en objectieve analyse van elk dossier gemaakt om zo gericht mogelijk steun
te kunnen bieden.

Page 1

Als er een document ontbreekt, zal het dossier in wacht blijven tot het ontvangst van die
documenten.
Alle documenten die gestuurd naar de Stichting tegen Kanker zijn zijn behandeld op volgende
maand.

Alle pagina’s van het aanvraagformulier moeten verplicht ingevuld worden.
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