FISCALE ATTESTEN
MUTUALITEIT
CM
LM
Bond Moyson

Lidgeld
/
€ 15,00 per jaar
€ 20,00 per jaar

OZ
Partena
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

€ 25,00 per jaar
/
30 € per jaar
10 € per jaar

Kampen / weekends
€ 5,00 per dag
€ 5,00 per dag
25% van de werkelijke
kostprijs met een maximum
van 100 euro.
€ 5,00 per dag
€ 5,00 per dag
€ 5,00 per dag
€ 5,00 per dag

*CM : Kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag.
De tegemoetkoming kan je combineren met de tegemoetkomingen voor openluchtklassen,
sportkampen en speelplein. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald.
**LM : Kinderen en jongeren van 2 tot en met 18 jaar die tijdens de zomervakantie
deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland krijgen een tussenkomst van 5 euro
per overnachting tot 10 overnachtingen of 50 euro per jaar.
***OZ : Dan krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar terug.
Voor de tegemoetkomingen voor jeugdbewegings-, jeugd- en sportkampen,
speelpleinwerking en schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging is er vanaf 1 januari
2018 een franchise van € 10 per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al
deze tegemoetkomingen samen. Concreet betekent dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald
wordt. Het is wel belangrijk dat je alle gemaakte kosten indient om maximaal van de
tegemoetkoming te kunnen genieten.
****Partena: Partena Ziekenfonds betaalt per kalenderjaar maximum 100 euro voor
meerdaagse activiteiten: 5 euro per kampdag met max. 20 dagen per jaar. Voor bv. een
sportkamp, een jeugdbewegingskamp of meerdaagse activiteiten zonder overnachting.
*****Vlaams & Neutraal Ziekenfonds : Betalen een kampvergoeding tot 120 euro per
kalenderjaar en per kind.Voor kampen en speelpleinen bedraagt de tussenkomst € 5 per dag
of overnachting.Voor schoolreizen en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging bedraagt
de tussenkomst forfaitair tot 30 euro.
******Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen : Kampen : Jaarlijks kan je tot € 50 ontvangen
wanneer je kind op kamp gaat. (€ 5/dag met max. 10 dagen)

Attest lidgeld jeugdbeweging
701

KLEEF HIER UW KLEEFBRIEFJE

IN TE VULLEN DOOR DE VERANTWOORDELIJKE VAN JEUGBEWEGING
Ondergetekende
lid is van onze jeugdbeweging
betaalde voor de aansluiting van het jaar
Het lidgeld werd betaald op datum van

verklaart dat bovenvermelde persoon
en hiervoor
euro
/

/

Naam, adres en/of stempel van de jeugdbeweging

Datum:

Handtekening verantwoordelijke:

LM Oost-Vlaanderen ❘Brabantdam 109, 9000 Gent ❘ T 09 223 19 76 ❘ F 09 224 11 74 ❘
info.ov@lm.be ❘ www.lm.be ❘ Ondernemingsnummer: 0411 775 886

Jeugdvakanties met overnachting
073 - 705

Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomst dient u dit document volledig ingevuld
aan uw ziekenfonds te bezorgen na de deelname aan de activiteit.
Info over het voordeel: tussenkomst ten bedrage van vijf euro per nacht, met een maximum
van tien nachten per jaar, voor meerdaags verblijf ingericht door een erkende vereniging
tijdens een schoolvakantie. Voor kinderen van 2 jaar tot en met 18 jaar.
Kleef hier uw kleefbriefje

In te vullen door de vereniging
Naam van de vereniging: ……………………………………………………………………………..
Adres van de vereniging: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
verklaart dat onze vereniging van overheidswege erkend is en dat het hogergenoemd kind
heeft deelgenomen aan een meerdaagse jeugdvakantie met overnachting.
Deze vakantie vond plaats van ……/……/………… tot en met ……/……/…………
Adres van het verblijf: ………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
De deelnemer betaalde hiervoor …………… euro.

Datum:

Handtekening verantwoordelijke:

LM Oost-Vlaanderen ❘Brabantdam 109, 9000 Gent ❘ T 09 223 19 76 ❘ F 09 224 11 74 ❘
info.ov@lm.be ❘ www.lm.be ❘ Ondernemingsnummer: 0411 775 886

TERUGBETALING JEUGDBEWEGING*
Plak hier je kleefzegel, anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde brengen.
Kleefzegel

In te vullen door de organisatie
Ik ondergetekende, verantwoordelijke van de jeugdbeweging, verklaar hierbij dat
.………………………………………………………………………………………………. (voornaam en naam)
met …...………………………………………………….. (rijksregisternummer/geboortedatum) lid is van de
jeugdbeweging en volgend bedrag heeft betaald: € ………………… voor het werkjaar ……………………
Naam van de jeugdbeweging: ……………………………………………………………………………………..
Datum betaling: …/…../…..
Handtekening verantwoordelijke

Stempel jeugdbeweging
(als je geen stempel hebt:
naam en telnr. verantwoordelijke)

* Voor de terugbetalingen voor lidgeld van de jeugdbeweging vanaf 1/1/2018 en kampen, speelpleinwerking en schooluitstappen is
er een franchise van € 10 per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze terugbetalingen samen. Concreet
betekent dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald wordt. Het is wel belangrijk dat je alle gemaakte kosten indient om maximaal van de
terugbetaling te kunnen genieten.

Wist je dat je dit document eenvoudig zelf online kan terugvinden op Mijn OZ? Meld je aan op
www.oz.be/mijnoz en ga naar ‘aanvragen’. Mijn OZ is jouw onlinekantoor waar je je ziekenfondszaken
zelf kan regelen, waar en wanneer je het zelf wilt. Je kan dit formulier overigens ook indienen via Mijn
OZ. Je scant het in en bezorgt het ons. Makkelijk toch? Of breng dit formulier volledig ingevuld binnen in
je plaatselijk OZ kantoor of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries
Brugge.

7730951

TERUGBETALING JEUGDACTIVITEITEN
Plak hier je kleefzegel, anders kunnen wij de terugbetaling niet in orde brengen.
Kleefzegel

In te vullen door de organisatie
Dit attest gaat over de deelname aan:
een jeugdbewegingskamp of sportkamp*
speelpleinwerking
een schooluitstap
Naam van de organisatie/school:

………………………………………………………………………………

Naam van de contactpersoon:

………………………………………………………………………………

Voornaam en naam deelnemer:

………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer:

………………………………………………………………………………

Periode van deelname:

van ………………….. tot en met ……………………………………….

Aantal dagen:

………………………………………………………………………………

Betaald bedrag:

€ ……………………………………………………………………………

Datum: ….. / …… / …..
Handtekening verantwoordelijke

Stempel organisatie
(als je geen stempel hebt:
Naam en telnr. verantwoordelijke)

* Neemt je kind deel aan een jeugdvakantie van Kriebels & Kuren? Dan werd je terugbetaling al verrekend in de betaalde prijs. Je
hoeft dit formulier dus niet meer te laten invullen en aan ons te bezorgen.
Voor de terugbetalingen voor kampen, speelpleinwerking, schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging vanaf 1/1/2018 is er een
franchise van € 10 per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze terugbetalingen samen. Concreet betekent
dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald wordt. Het is wel belangrijk dat je alle gemaakte kosten indient om maximaal van de terugbetaling
te kunnen genieten. Neemt je kind deel aan een jeugdvakantie van Kriebels & Kuren? Dan werd de terugbetaling reeds verrekend in
de betaalde prijs. Je hoeft dit formulier dus niet meer te laten invullen en aan ons te bezorgen.

Wist je dat je dit document eenvoudig zelf online kan terugvinden op Mijn OZ? Meld je aan op
www.oz.be/mijnoz en ga naar ‘aanvragen’. Mijn OZ is jouw onlinekantoor waar je je ziekenfondszaken zelf
kan regelen, waar en wanneer je het zelf wilt. Je kan dit formulier overigens ook indienen via Mijn OZ. Je
scant het in en bezorgt het ons. Makkelijk toch? Of breng dit formulier volledig ingevuld binnen in je
plaatselijk OZ kantoor of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

7722326

www.vnz.be
Hoogstratenplein 1 - 2800 Mechelen

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Hoogstratenplein 1

Tel. 03 491 09 70

2800

gezondheidszorgen@vnz.be

MECHELEN

KAMPVERGOEDING
Voorwaarden
° Een kampvergoeding voor kinderen tot en met 18 jaar: maximum 120 euro per kalenderjaar.
•
•

Voor kampen en speelpleinen bedraagt de tussenkomst € 5 per dag of overnachting.
Voor schoolreizen en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging bedraagt de
tussenkomst forfaitair tot 30 euro.

° De kampvergoeding geldt voor alle kampen, schoolreizen, speelpleinwerking en het lidgeld van
een erkende jeugdvereniging.

° Lidgeld van een sportvereniging dient te worden aangevraagd via formulier ‘Sport- of fitnessclub’.
Gehandicapte jongeren kunnen
‘Kampvergoeding mindervaliden’.

een

hogere

terugbetaling

aanvragen

via

het

formulier

° De kampvergoeding wordt niet uitgekeerd voor Krunsj-vakanties.

In te vullen door de organisatie
…………………………………………………………………………………

Naam en adres van de organisatie
(of stempel):

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

Naam van de verantwoordelijke:

……………………………………………………………………………………………

Naam van de deelnemer:

……………………………………………………………………………………………

Kamp/speelplein

Welke activiteit? ……………………………………………………………………

Aantal dagen/overnachtingen:
Schoolreis

Welke activiteit? ……………………………………………………………………

Lidgeld erkende jeugdvereniging

Welke activiteit? ……………………………………………………………………

Betalingsdatum:

2 0

Betaald bedrag:
Datum:

,

euro

2 0

Stempel en handtekening organisatie:
Gelieve een klever van het ziekenfonds
aan te brengen.

LIDGELD JEUGDBEWEGING
870660

Aan jongeren die aangesloten zijn bij een erkende jeugdbeweging
biedt het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen een tussenkomst in het lidgeld van 10 euro per jaar.

In te vullen door de verantwoordelijke van de jeugdbeweging:

Verantwoordelijke jeugdbeweging: ______________________________________________________
verklaart dat:
Kleef hier uw groene klever

het lidgeld van _______________ euro heeft betaald
voor de aansluiting bij de jeugdbeweging: _________________________________________________
voor de periode van _____/_____/__________ tot _____/_____/__________ .

Datum :

Handtekening + stempel jeugdbeweging:

_____/_____/__________

Tip: Het volledig ingevulde attest kan u ons bezorgen via de post / postbus in uw buurt
of kan u eenvoudig opladen via “jouw nzvl” op www.nzvl.be

•

u bent in orde met de betaling van de ziekenfondsbijdrage.

•

de tussenkomst is voorzien tot en met de leeftijd van 18 jaar.

•

de ziekenfondsdiensten hebben een verjaringstermijn van 2 jaar.

GA0201

*GA0201*

Wat zijn de voorwaarden?

KAMPEN

e je klee

e je

GA0071

*GA0071*

Plak

