Openingsuren
Maandag - vrijdag: 08:30 - 11:30
Of in de namiddag op afspraak
Onze website
www.nationale-hulpkas.be

Aanvraagformulier – tijdelijke ouderschapsuitkering
Vul dit formulier in, onderteken en dateer het.
Stuur ons dit formulier terug per mail of per brief.

Identificatiegegevens
Rijksregisternummer (op de achterkant van uw identiteitskaart) 1:

. . - .  ………………………………………………………………………………..
Naam 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens over de onderbreking van uw activiteit
Ik verklaar op eer dat ik mijn zelfstandige activiteit verminder
(kruis het vakje of de vakjes aan die van toepassing zijn op uw situatie)




tijdens de periode van 1 mei tot 31 mei 2020
tijdens de periode van 1 juni tot 30 juni 2020

ten gevolge van de zorgen die ik moet geven aan mijn kind/kinderen doordat:
(kruis het vakje aan dat van toepassing is op uw situatie)




ik moet instaan voor de opvang van mijn kind/kinderen tijdens de schooluren
andere situatie (verduidelijk):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens over uw kind van 12 jaar of jonger of met een beperking
Ik vraag de tijdelijke ouderschapsuitkering aan voor de opvang van:
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer:

. . - . 

……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

1

Om in te vullen door ons. Kijk uw identiteitsgegevens na en verbeter deze indien nodig.
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Band met het kind:






Natuurlijke ouder
Adoptie-ouder
Pleegouder
Andere (verduidelijk): ........................................................................................................................

Heeft uw kind een beperking?
 Neen
 Ja ( gelieve een bewijsstuk bij uw aanvraag te voegen indien uw kind ouder is dan 12 jaar)

Gegevens over uw gezinssamenstelling
Bent u alleenstaande?

(Alleenstaand zijn betekent dat u uitsluitend samenwoont met een of meerdere kinderen van wie u er minstens één
ten laste heeft.)

 Ja

 Neen

Gegevens over uw vervangingsinkomen
Geniet u momenteel een vervangingsinkomen?
 Neen



Ja: welke? (kruis aan wat past)
 Arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkeringen
 Moederschapsuitkeringen
 Pensioen
 Overbruggingsrecht
 Andere (verduidelijk): ………………………………………………………..

Gegevens over de betaling van de uitkering
Vermeld het IBAN-rekeningnummer waarop de uitkering betaald moet worden. IBAN, BE:

  -  -  

Op naam van …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van de aanvrager
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier juist zijn.
Ik ben op de hoogte dat mijn aanvraag niet kan behandeld worden zonder de gevraagde
bewijstukken.
Ik verbind mij ertoe om elke wijziging van deze gegevens schriftelijk mee te delen aan de
Nationale Hulpkas.
Ik ben op de hoogte dat elke valse of onvolledige verklaring kan leiden tot de terugvordering
van de ten onrechte uitbetaalde uitkeringen en tot gerechtelijke vervolging.
Naam, voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………….
Datum: ………………………………………
Handtekening:
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Tijdelijke ouderschapsuitkering Corona voor de
zelfstandigen
Wat is de tijdelijke ouderschapsuitkering Corona?
Dit is een uitzonderlijke maandelijkse financiële uitkering, voor de maanden mei en/of juni
2020, bestemd voor zelfstandig werkende ouders, in het kader van de ondersteunende
maatregelen als gevolg van de coronacrisis.
Deze maatregel is van toepassing vanaf 1 mei 2020 op diegenen wiens zelfstandige activiteit
gedurende een volledige kalendermaand effectief beïnvloed wordt.

Wie kan de tijdelijke ouderschapsuitkering Corona aanvragen?
U kunt de tijdelijke ouderschapsuitkering Corona aanvragen als u aan de volgende
voorwaarden voldoet:
-

U bent zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) (of u kan ook
aanspraak maken hierop wanneer u zelfstandige bent die de pensioenleeftijd heeft
bereikt of zelfstandige in bijberoep wanneer uw wettelijk verschuldigde voorlopige
sociale bijdragen gelijk zijn aan de bijdragen verschuldigd door een zelfstandige in
hoofdberoep).

-

U ontvangt geen overbruggingsrecht voor de maand mei en/of de maand juni omdat u
uw zelfstandige activiteit heeft hervat of voortzet en u geniet geen andere uitkeringen
(arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkeringen, vaderschaps- en
geboorteuitkeringen, moederschapsuitkering,… ).

-

U moet uw beroepsactiviteit voor de maand mei en/of voor de maand juni 2020
verminderen vanwege de zorg die u aan uw kind(eren) verleent.

-

U bent ouder van een kind/kinderen
o onder de 12 jaar,
o en/of dat/die in 2020 de leeftijd van 12 jaar bereikt/bereiken,
o en/of met een beperking.

Neem voor een overzicht van alle voorwaarden contact op met uw dossierbeheerder wiens
contactgegevens in deze brief staan.

Hoeveel bedraagt de tijdelijke ouderschapsuitkering Corona?
-

U ontvangt 532,24 euro per maand.

-

U ontvangt 875 euro per maand als u het hoofd bent van een éénoudergezin.
(dit wil zeggen: als u alleen samenwoont met één of meer kinderen, waarvan er ten
minste één van u fiscaal ten laste is)

Hoe kan u de tijdelijke ouderschapsuitkering Corona aanvragen?
Vul het bijgevoegde aanvraagformulier in en stuur het zo snel mogelijk per e-mail of post door
naar uw dossierbeheerder (ten laatste voor 30 september 2020).
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