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Woord vooraf
U stelt zich wellicht ook vele vragen over de voorzieningen en
tegemoetkomingen die er bestaan voor mensen onder de 65 jaar. Het
OCMW heeft daarom voor u en uw familie de voorzieningengids gemaakt.
Deze gids helpt u wegwijs te maken binnen deze verschillende
voorzieningen.
In de voorzieningengids vindt u enerzijds voorzieningen die voor iedere
burger van toepassing zijn, mits hij of zij voldoet aan de voorwaarden die
gesteld worden. Anderzijds proberen we u ook een overzicht te geven
van voorzieningen die de gemeente Merksplas heeft voor haar inwoners.
De voorzieningengids probeert op een overzichtelijke manier de informatie
weer te geven. Dat heeft als gevolg dat we de wetgeving niet steeds tot
in detail hebben toegelicht. De sociale dienst van het OCMW van
Merksplas helpt u graag hiermee verder. De wetgeving kan veranderen,
cijfergegevens worden regelmatig aangepast. Het OCMW van Merksplas
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor informatie die daardoor
verkeerd wordt weergegeven.
Indien u vragen heeft in verband met de voorzieningengids of uw rechten,
dan kan u terecht bij het OCMW van Merksplas tijdens de zitdagen of op
afspraak.
Daarnaast heeft het OCMW van Merksplas ook een seniorengids gemaakt
waarin de voorzieningen en tegemoetkomingen voor 65 plussers worden
beschreven. U kunt deze gids bekomen op het Sociaal Huis van
Merksplas.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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1 Wat kan het Sociaal Huis Merksplas (SHM) voor u
doen?
Zo was het vroeger…
Voor het OCMW is ontstaan, was er de Commissie van Openbare
Onderstand (COO), beter gekend als ‘den armen’. De klemtoon lag
destijds op de materiële dienstverlening: zorgen dat iedereen eten,
drinken en een bed had, was het belangrijkste.
Sinds 1 april 1977 werd de Commissie van Openbare Onderstand
vervangen door het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn).
De naam en het takenpakket veranderden…
Het OCMW houdt zich al lang niet enkel meer bezig met louter materiële
en financiële ondersteuning, maar biedt tal van diensten aan. Het OCMW
verleent noodzakelijke hulp aan personen en gezinnen. Iedereen moet
immers de mogelijkheid krijgen een leven te leiden dat beantwoordt aan
de menselijke waardigheid. Het OCMW verleent daarom uitkeringen aan
behoeftigen, administratieve ondersteuning, zorg aan ouderen en
psychische hulp aan bewoners.
In het Sociaal Huis vindt u vele diensten onder één dak. Onder andere
het OCMW, Wijkwerken, juridisch advies, … .
Het Sociaal Huis Merksplas is als een huis met vele kamers, met ramen
die uitzicht bieden op talrijke kansen van hulpverlening, met deuren die
openstaan om de bezoeker gastvrij te ontvangen.
Welkom!

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2 Inkomen
2.1 Arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het
ziekenfonds)
Wat ?
U bent ongeschikt om te werken ten gevolge van een ziekte, een ongeval
of zwangerschap. Het ziekenfonds kent een vervangingsinkomen toe dat
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt genoemd.
De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toegekend voor alle dagen van
de week, behalve voor zondag, en is belastbaar.
Wie ?
Niet iedereen die bij een ziekenfonds is aangesloten, kan aanspraak
maken op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. U moet het statuut
hebben van (actieve of werkloze) werknemer of zelfstandige.
Volgende personen hebben geen recht op een uitkering:
▪ Personen ten laste.
▪ Studenten.
▪ Ingezetenen.
▪ Statutaire ambtenaren van openbare diensten.
▪ Gepensioneerden die niet meer werken.
Vastbenoemde ambtenaren hebben een speciaal statuut. Zij hebben een
eigen systeem, georganiseerd door de overheid waartoe ze behoren.
Voorwaarden
U krijgt pas een arbeidsongeschiktheidsuitkering als u elke
beroepsactiviteit hebt stopgezet, dit omdat u een ziekte hebt, een ongeval
hebt gehad of zwanger bent.
De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan u tijdens uw
arbeidsongeschiktheid oproepen voor een medisch onderzoek.
Waar ?
U kan deze arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds
waar u aangesloten bent. Gegevens over ziekenfondsen vindt u achteraan
in deze voorzieningengids.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.2 Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) /
Integratietegemoetkoming (IT)
Wat ?
Inkomensvervangende tegemoetkoming
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die, wegens hun
handicap, niet in staat zijn meer dan 1/3de te verdienen van wat een
gezond persoon door uitoefening van een beroep op de algemene
arbeidsmarkt kan verdienen.
Integratietegemoetkoming
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap
bij wie een gebrek aan of een vermindering van de zelfredzaamheid werd
vastgesteld. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het
uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:
▪ u verplaatsen,
▪ eten bereiden en nuttigen,
▪ u verzorgen en aankleden,
▪ uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen,
▪ gevaar inschatten en vermijden,
▪ contacten onderhouden met andere personen.
Deze twee soorten tegemoetkomingen kunnen gelijktijdig of afzonderlijk
toegekend worden. Het kan inderdaad gebeuren dat iemand wiens
vermogen om inkomen te verwerven weinig of niet is aangetast, toch
grote problemen heeft betreffende zelfredzaamheid of omgekeerd.
Bij het indienen van een aanvraag ontvangt u een dossiernummer en
formulieren die u en uw behandelende geneesheer dient in te vullen.
Dan volgt er een dubbel onderzoek:
▪
▪

Eerst moet de aanvrager op medisch onderzoek bij een erkende
geneesheer van de FOD Sociale Zekerheid.
Daarnaast is er een administratief onderzoek.

Bij het einde van dit dubbel onderzoek ontvangt u eerst een medische
beslissing (attest), pas daarna de financiële beslissing. De
tegemoetkoming wordt daarbij met terugwerkende kracht toegekend
vanaf de maand volgend op de aanvraagdatum.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Voorwaarden
Om recht te hebben op deze tegemoetkomingen moet u voldoen aan een
aantal voorwaarden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U moet minstens 18 jaar zijn.
U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. (Er zijn
uitzonderingen mogelijk).
U moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
Uw handicap moet erkend worden door de artsen van FOD Sociale
Zekerheid (= de dienst waar u de aanvraag moet indienen).
Uw inkomsten en deze van uw partner mogen bepaalde grenzen niet
overschrijden.
U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van
zelfredzaamheid, m.a.w. de invloed van uw handicap op uw
dagelijks leven.

Waar ?
U kunt deze aanvraag zelf online indienen met uw identiteitskaart en een
kaartlezer of met de Itsme-app via volgende website:
www.handicap.belgium.be en klik door op “aanvraag myhandicap voor
burgers”.
Natuurlijk kan ook de sociale dienst van het OCMW u hierbij helpen.
Samen met u kunnen we uw aanvraagformulieren invullen. Gelieve
persoonlijk langs te komen in het bezit van uw identiteitskaart.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
Ook kunt u een aanvraag doen bij de sociale dienst van uw ziekenfonds.
Gegevens over ziekenfondsen vindt u achteraan in deze
voorzieningengids.
Opmerking: Personen die een tegemoetkoming toegekend krijgen,
dienen dit binnen de 3 maanden door te geven aan hun ziekenfonds. Op
deze manier krijgen zij recht op de verhoogde tegemoetkoming 1. Die zal
dan met terugwerkende kracht worden toegekend.
Webadres: www.handicap.belgium.be

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij
betalen minder voor gezondheidszorg. (meer info vindt u onder het punt 3.1.).
1

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.3 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Wie ?
▪
▪

Ernstig en langdurig zorgbehoevende personen die thuis verzorgd
worden (zonder leeftijdsgrens).
Of personen die in een erkend woonzorgcentrum, rust- en
verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven.

Wat ?
De zorgkassen geven maandelijks een zorgbudget als tegemoetkoming in
de niet-medische kosten.
Als u in Vlaanderen woont, bent u – vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt –
verplicht om aan te sluiten bij een zorgkas naar keuze en jaarlijks uw
bijdrage te betalen.
Dit zorgbudget van 130 euro ontvangen personen die niet langer zelf
kunnen instaan voor hun verzorging, hun huishoudelijke en dagdagelijkse
behoeften. Zij moeten hiervoor beroep doen op familieleden, buren,
kennissen of professionele hulpverleners zoals een verzorgende, een
poetsvrouw of verpleegster.
Ook personen die zijn opgenomen in een woonzorgcentrum, RVT of PVT
kunnen de zorgverzekering aanvragen. Zij ontvangen eveneens 130 euro
per maand.
Voorwaarden
▪
▪

▪

▪

U moet 5 jaar in België wonen.
U moet jaarlijks 53 euro aan uw zorgkas betalen. Voor personen
met de verhoogde tegemoetkoming2 bedraagt de bijdrage 26 euro
per jaar. ( = Voor wie op 1 januari van het voorgaand jaar recht
had op de verhoogde tegemoetkoming).
U verblijft in een erkende residentiële voorziening.
(= woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, psychiatrische
verzorgingstehuizen)
OF
U moet beschikken over een attest van erkende zorgbehoevendheid.

2

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, dit hangt af van
het statuut en inkomen, dit wordt later in de gids toegelicht.
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Attest

Minimale vereiste
score

Verkrijgbaar bij

Katz-schaal in de
thuisverpleging

Score B

Ziekenfonds

Medisch-sociale schaal
voor IVT/IT, THAB en
tegemoetkoming hulp
van derden

Score 15

FOD Sociale Zekerheid
of Ziekenfonds

Zorgtoeslag voor
18 punten op de
kinderen met een
medisch-sociale
specifieke
schaal
ondersteuningsbehoefte

FOD Sociale Zekerheid
of de dienst die
kinderbijslag uitbetaalt

BEL – profielschaal van
de gezinszorg

35 punten

Dienst gezinszorg

Evaluatieschaal tot
staving van de
aanvraag om
tegemoetkoming in een
verzorgingsinstelling

Score C

Ziekenfonds

Kine E-attest

Niet van toepassing

Ziekenfonds

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Waar ?
Voor het attest van erkende zorgbehoevendheid kan u zich wenden tot uw
dienst gezinszorg of uw ziekenfonds om de zorgbehoevendheid te laten
vaststellen.
Indien u niet bent aangesloten bij een zorgkas kan u beroep doen op de
Vlaamse Zorgkas. Het OCMW vertegenwoordigt de Vlaamse Zorgkas.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
Agentschap Zorg en Gezondheid
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert II-laan 35 bus 36
1030 Brussel
Tel: 02/553.45.90
Fax: 02/553.45.95
E-mail: Vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
Webadres: https://www.vlaamsezorgkas.be/zorgbudgetten/zorgbudgetvoor-zwaar-zorgbehoevenden-zorgverzekering

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.4 Groeipakket (voorheen kinderbijslag)

Wie ?
De kinderbijslag zit sinds 1 januari 2019 vervat in het Groeipakket. Het
groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk
kind in elk gezin.
Elk kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd heeft onvoorwaardelijk recht
op een groeipakket tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt.
Vanaf 18 jaar tot en met de maand waarin het 25 jaar wordt, is er onder
bepaalde voorwaarden recht op groeipakket.

Waar ?
Er zijn 5 Vlaamse uitbetalers:
Kidslife
My Family
Infino
Parentia
Fons
U kiest zelf een uitbetaler. Iedere uitbetaler betaalt dezelfde bedragen uit.
Geen idee bij welke uitbetaler u bent aangesloten?
Vraag het na bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket op 02/89710 60,
elke werkdag van 8.30u tot 16.30u of via info@groeipakket.be (opent in
uw e-mail applicatie).

Wat ?
Het maandelijkse basisbedrag is 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf
1 januari 2019.
Het basisbedrag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende
maand.
Kinderen geboren vóór 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de
oude kinderbijslag.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Bovenop het basisbedrag kan u bijkomend volgende
toeslagen ontvangen:
2.4.1 startbedrag (voorheen kraamgeld)
Wat ?
Bij de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je eenmalig een
startbedrag van 1.144,44 euro.
Kinderen geboren voor 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere
kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.
Waar ?
Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte
geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een
uitbetaler van het Groeipakket. Vraag je het startbedrag voor de
geboorte aan, dan bezorg je je uitbetaler een doktersattest met de
vermoedelijke geboortedatum. Kan je op het moment van je aanvraag
nog geen attest voorleggen? Dan mag je het ook achteraf bezorgen.

2.4.2 schoolbonus
Wat ?
In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een
schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.
Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als
ondersteuning in de opvoedingskosten.
Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind.
0 – 4 jaar → 20,81 euro
5 – 11 jaar → 36,41 euro
12 – 17 jaar → 52,02 euro
18 -24 jaar → 62,42 euro
Waar ?
Je krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het
basisbedrag in augustus.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.4.3 sociale toeslag
Wie?
De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de
opvoedingskost moeilijker kunnen dragen.
De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige
gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het
bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.
De eerste inkomensgrens (≤30.984 euro) geldt voor alle gezinnen.
De tweede inkomensgrens geldt voor gezinnen met drie of meer kinderen
waarvan minstens een kind geboren is vanaf 2019.
Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen de nieuwe bedragen (zie tabel).
Kinderen geboren vóór 2019 behouden de bedragen van de sociale
toeslag uit de oude kinderbijslagreglementering, aangepast aan hun
basisbedrag.

Wat ?
Deze toeslag is afhankelijk van het gezinsinkomen en de gezinsgrootte.
Inkomensgrens

≤30.984 euro/jaar

Vanaf 30.984 tot
61200 euro/jaar

1 of 2 kinderen

52,02 euro/maand

-

> 2 kinderen

83,23 euro/maand

61,20 euro/maand

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.4.4 participatietoeslag
Dit zijn alle participatietoeslagen:
Kinderopvangtoeslag: wie gebruik maakt van Nederlandstalige
kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, kan rekenen op een
kinderopvangtoeslag van 3,29 euro per kind, per opvangdag.
De Kleutertoeslag: kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het
Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven
en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen 132,60 euro extra per jaar.
De Schooltoeslag: vanaf het schooljaar 2019-2020 automatische
betaling van de vroegere schooltoelage als jouw kind en gezin voldoen
aan de voorwaarden.
Waar?
Uw uitbetaler van het groeipakket zorgt ervoor dat elk gezin krijgt waarop
het recht heeft.
Meer info over groeipakket: https://www.groeipakket.be/nl/home

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.5 Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte (voorheen verhoogde
kinderbijslag)
Wat ?
Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is
een bijkomende toeslag voor ouders van kinderen met een handicap of
aandoening tussen 0 en 21 jaar.
Wie ?
Als ouder van een kind met een handicap of aandoening tussen 0 en 21
jaar kan u een toeslag op het basisbedrag aanvragen.
Vanaf januari 2019 staat Kind en Gezin in Vlaanderen in voor de eerste
aanvraag van zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte.
Voortaan staat Kind en Gezin (en niet de FOD Sociale Zekerheid) in voor
de erkenning van de handicap.
Als uw kind begint te werken, breng dan zo snel mogelijk de uitbetaler
van het groeipakket op de hoogte. De medische dienst van Kind en Gezin
zal beslissen of de handicap of aandoening opnieuw geëvalueerd moet
worden.
Als uw kind 21 jaar geworden is, heeft hij/zij geen recht meer op de
zorgtoeslag. Hij/zij kan wel nog het basisbedrag ontvangen als hij/zij
verder studeert, een leercontract heeft of zich inschrijft als werkzoekend
schoolverlater.
Waar ?
U kunt deze zorgtoeslag aanvragen bij Kind en Gezin.
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
Webadres: www.handicap.belgium.be
http://groeipakket.be/wat-zit-er-in-het-groeipakket/extraondersteuning
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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2.6 Leefloon
Wat ?
Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke
integratie. Het is een minimuminkomen voor de mensen die over
onvoldoende bestaansmiddelen beschikken.
De sociale dienst van het OCMW gaat na of uw inkomsten lager zijn dan
het leefloonbedrag. Verder wordt er bekeken of u niet op een andere
manier over bestaansmiddelen kan beschikken.
Voorwaarden
Om van het leefloon te kunnen genieten, moet u aan alle onderstaande
voorwaarden tegelijkertijd voldoen:
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

U verblijft gewoonlijk in België. Uw hoofdverblijfplaats is in België.
U bent meerderjarig.
U bent Belg of u bent (familielid van een) burger van de Europese
Unie, erkend politiek vluchteling, staatloze of als vreemdeling
ingeschreven in het bevolkingsregister.
U hebt te weinig bestaansmiddelen. Dat zijn alle soorten inkomsten
binnen het huishouden. U weet op het ogenblik van aanvraag niet
hoe aan voldoende inkomsten te geraken.
U bent bereid om te werken tenzij dat dit niet gaat om medische
redenen of om billijkheidsredenen.
U moet uw rechten laten gelden op andere uitkeringen waarvan u
misschien kan genieten.
U moet ook een overeenkomst ondertekenen met het OCMW. Hierin
zullen een aantal afspraken opgenomen worden tussen u en het
OCMW.

Sociaal en financieel onderzoek
Na uw aanvraag leefloon voert het OCMW een sociaal en financieel
onderzoek uit en gaat na welke inkomsten er zijn, hoe uw gezin is
samengesteld, , … . Het OCMW vraagt bankgegevens op. Het OCMW zal
u een aantal vragen stellen zodat ze u het beste kunnen helpen. Het is
belangrijk om goed samen te werken. Om uw aanvraag vlot te laten
verlopen is het nuttig de gevraagde info te verstrekken.
Op basis van het sociaal en financieel onderzoek neemt het OCMW een
beslissing of u al dan niet recht heeft op het leefloon.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Waar ?
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3 Sociale en financiële voordelen
3.1 Vanuit het ziekenfonds
3.1.1 Verhoogde tegemoetkoming (VT)
Wie ?
Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde
tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg.
Personen die behoren tot één van de volgende categorieën hebben recht
op een verhoogde tegemoetkoming zonder inkomstenvoorwaarden:
Genieters van een…
▪
▪
▪

▪

Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie
volledige en ononderbroken maanden.
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen
voor bejaarden.
Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
o Integratietegemoetkoming (IT)
o Of inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
o Of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte indien erkenning van ten minste 66%
ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medischsociale schaal.
OF u bent een:

▪
▪

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
Wees.

Met inkomstenvoorwaarden:
Uw bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan
19.892,01euro per jaar, verhoogd met 3.682,55 euro per bijkomend
gezinslid3.
Behoort u tot een van de onderstaande groepen, is een andere
berekeningswijze van toepassing en wordt er rekening gehouden met een
bruto belastbaar gezinsinkomsten van 19.957,16 euro per jaar, verhoogd
met 3.694,61 euro per bijkomend gezinslid:
▪
3

Gepensioneerden,

Bedragen geldig voor aanvragen in 2019.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Mindervaliden,
Weduwen / weduwnaars,
Personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen,
Ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens 1
jaar bedraagt,
Militairen die tijdelijk, maar minstens 1 jaar uit hun ambt zijn
ontheven wegens ziekte,
Eénoudergezinnen,
Personen die minstens 1 jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of
volledig werkloos zijn, of in combinatie van beide.

De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor betrokkene als zijn
personen ten laste.
Wat ?
Als u aan voorgaande voorwaarden voldoet, kan u de verhoogde
tegemoetkoming aanvragen. Dit houdt in dat u recht zal krijgen op
allerlei voordelen:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

Mogelijks het sociaal telefoontarief, dit wordt later in deze
voorzieningengids toegelicht.
Een hogere terugbetaling door het ziekenfonds van uw
dokterskosten, medicatie en een aantal andere gezondheidszorgen.
Lagere bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming (27 euro per
jaar i.p.v. 54 euro).
Met een attest van het ziekenfonds waarop vermeld staat dat u
recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en met een pasfoto,
kan u in een NMBS-station een kaart ontvangen voor vermindering
op de trein.
Een korting op uw abonnement bij De Lijn.
Regeling betalende derde. U betaalt enkel het remgeld aan uw
huisarts. De rest van het honorarium word rechtstreeks afgerekend
tussen de arts en het ziekenfonds.
Lager persoonlijk aandeel in de verblijfskosten en verbod op
ereloonsupplementen bij opname in een gemeenschappelijke kamer
en tweepersoonskamer bij hospitalisatie.
Vrijstelling algemene provinciebelasting hoofdverblijf.
Lager plafondbedrag voor de ziektekosten die u jaarlijks moet
betalen (sociale maximumfactuur (MAF)). Zodra uw kosten tijdens
een kalenderjaar 487,08 euro bedragen, krijgt u automatisch voor
de daaropvolgende prestaties het remgeld volledig terugbetaald.
Verwarmingstoelage.

Mogelijks kan u nog recht hebben op bijkomende voordelen, voordelen die
eigen zijn aan uw ziekenfonds.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Waar ?
Voor vragen omtrent de verhoogde tegemoetkoming wendt u zich best tot
het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Gegevens over
ziekenfondsen vindt u achteraan deze voorzieningengids.

3.1.2 Tegemoetkoming ‘Hulp van derden’
Wie ?
Personen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen en omwille
van gezondheidsredenen aangewezen zijn op hulp van anderen.
Wat ?
Deze tegemoetkoming is een aanvullende vergoeding van 23,87 euro per
dag voor zowel werknemers als zelfstandigen. Dit bedrag is van belasting
vrijgesteld.
Voorwaarden
U dient minstens drie maanden arbeidsongeschikt te zijn en ernstig
zorgbehoevend.
Waar ?
Voor vragen omtrent hulp van derden wendt u zich best tot het
ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Gegevens over ziekenfondsen
vindt u achteraan in deze voorzieningengids.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.1.3 Incontinentieforfait
Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden
Wat ?
Het gaat om een jaarlijkse tegemoetkoming van 528,20m euro4.
Wie ?
U hebt recht op een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden als:
▪
▪
▪

U recht hebt of het forfait B of C in de thuisverpleging gedurende
minstens 4 van de laatste 12 maanden.
U een score 3 of 4 voor het criterium ‘incontinentie’ hebt.
U de laatste dag van de periode van 4 maanden niet in een
verzorgingsinrichting verblijft waarvoor de ziekteverzekering een
tegemoetkoming voorziet.

U hebt geen recht bij opname in een algemeen of psychiatrisch
ziekenhuis rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden
(ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) en initiatief voor beschut
wonen of bepaalde revalidatiecentra.
Indien u opgenomen bent in een instelling van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH), vormt dit geen probleem.
Waar ?
Voor vragen omtrent deze tussenkomst wendt u zich best tot het
ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Gegevens over ziekenfondsen
vindt u achteraan in deze voorzieningengids.
Incontinentieforfait van niet-afhankelijke personen
Wat ?
Het gaat om een jaarlijkse tegemoetkoming van 172,40 euro5.
Wie ?
U hebt recht op een incontinentieforfait van niet-afhankelijke personen
als:

4
5

Bedrag van 1 januari 2021, dit wordt jaarlijks geïndexeerd via de gezondheidsindex.
Bedrag van 1 januari 2021, dit wordt jaarlijks geïndexeerd via de gezondheidsindex.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Voorzieningengids 2021
Sociaal Huis Merksplas

▪
▪
▪
▪

24

U lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie.
U geen recht had op het incontinentieforfait omdat u niet voldoet
aan het afhankelijkheidscriterium.
U nog geen tegemoetkoming voor autosondage of
incontinentiemateriaal ontvangen hebt.
U niet verblijft in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de
ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet. (uitgezonderd
opname in een acute dienst en bij opvang in een
dagverzorgingscentrum).

Waar ?
Voor vragen omtrent deze tussenkomst wendt u zich best tot het
ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Gegevens over ziekenfondsen
vindt u achteraan in deze voorzieningengids.

3.1.4 Zorgforfait van de mutualiteit
Wie ?
Chronische zieken die hoge medische kosten hebben of incontinent zijn en
luiers nodig hebben, kunnen een tussenkomst krijgen. Het jaarbedrag
varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid:
321,44 euro, 482,19 euro of 642,90 euro.
De voorbije 2 jaren dienen gerechtigden een minimaal bedrag aan
remgeld betaald te hebben. Voor gerechtigden met de verhoogde
tegemoetkoming is het remgeldplafond 365 euro, voor andere
gerechtigden 450 euro.
Wat ?
Een zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die
sterk afhankelijk zijn van anderen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet men aan
één van volgende voorwaarden voldoen:
▪

Voor de tegemoetkoming van 321,44 euro:
✓ Minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een
zware aandoening in het kader van kinesitherapie of
fysiotherapie.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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✓ In het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen,
minstens 6 maal of gedurende minstens 120 dagen
opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis.
✓ Voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op
zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte.
▪

Voor de tegemoetkoming van 482,19 euro:
✓ Voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de
toekenning van de integratietegemoetkoming voor
gehandicapten of een zorgbudget voor ouderen met een
zorgnood met minstens 12 punten.
✓ Recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden.
✓ Als invalide met gezinslast, recht hebben op een forfaitaire
tegemoetkoming voor hulp van derden.
✓ Als invalide zonder gezinslast, recht hebben op een uitkering
als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp
van derden.

▪

Voor de tegemoetkoming van 642,90 euro:
✓ Minstens 3 maanden recht hebben op het forfait B of C in
het kader van de thuisverpleging.

Waar ?
De betaling van deze tegemoetkoming gebeurt automatisch door het
ziekenfonds. Uw ziekenfonds houdt een teller bij.
Het kan zijn dat mensen die chronisch ziek zijn, niet onder de categorie
‘chronisch zieken’ vallen omdat het ziekenfonds geen geldig attest heeft.
In voorkomend geval is het belangrijk dat u een attest aan het
ziekenfonds bezorgt. Een voorbeeld: de partner verzorgt de patiënt zelf
en er is geen attest van thuisverpleging, ook de tegemoetkoming bij het
Ministerie van Sociale Zaken gebeurde nooit.
Voor meer informatie wendt u zich best tot het ziekenfonds waarbij u bent
aangesloten. Achteraan deze gids vindt u de gegevens van uw
ziekenfonds.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.2 Vanuit de Gemeente Merksplas
3.2.1 Toelagen DIFTAR
Toelage luiers
Wie ?
De gemeente Merksplas kent een toelage toe om de kostprijs van
luierafval te drukken aan kinderen jonger dan 3 jaar, incontinente
personen en onthaalmoeders.
Wat ?
Het gaat om een jaarlijkse toelage ten bedrage van:
▪
▪
▪

kinderen jonger dan 3 jaar, 30 euro.
incontinente personen, 40 euro.
onthaalmoeders, 30 euro.

De toelage wordt op de persoonlijke bankrekening gestort op voorwaarde
dat het gevraagde attest wordt voorgelegd:
▪
▪
▪

Voor kinderen onder 3 jaar: geen attest vereist.
Incontinente personen: een doktersattest.
Onthaalmoeders: een attest afgeleverd door Kind en Gezin of door
een opvangdienst aangesloten bij Kind en Gezin.

Er zijn speciale vuilniszakken te verkrijgen bij de gemeente voor het
incontinentiemateriaal. De toelage is bedoeld om deze vuilniszakken
(Diftar) te bekostigen.
Waar ?
Het aanvraagformulier en het reglement kan u terugvinden op de website
van de gemeente Merksplas.
Het aanvraagformulier dient u voor te leggen aan het gemeentebestuur
van Merksplas.
Gemeentebestuur Merksplas
Markt 1
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.00
Fax: 014/63.94.01
Webadres: www.merksplas.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Sociale toelage
Wat ?
De gemeente kent jaarlijks een toelage toe van 25 euro per gezin. Dit als
tussenkomst in de Diftarfactuur. U ontvangt een krediet van 25 euro op
uw factuur.
Wie ?
Uzelf of iemand van uw huishouden dient aan één van onderstaande
voorwaarden te voldoen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

U ontvangt een leefloon of equivalent hiervan als OCMW- steun.
U ontvangt een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of
inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
U ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming van de FOD
Sociale Zekerheid (IVT).
U ontvangt een integratietegemoetkoming, categorie 2, 3 of 4 van
de FOD Sociale Zekerheid (IT).
U ontvangt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
U ontvangt een tegemoetkoming hulp van derden via het
ziekenfonds.

Waar ?
Het aanvraagformulier en het reglement kan u terugvinden op de website
van de gemeente Merksplas.
Het aanvraagformulier dient u voor te leggen aan het gemeentebestuur
van Merksplas.
Gemeentebestuur Merksplas
Markt 1
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.00
Fax: 014/63.94.01
Webadres: www.merksplas.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.2.2 Medische Pedagogische Toelage
Wie ?
De gemeente Merksplas kent een toelage toe aan een ouder die thuis de
verzorging en de opvoeding op zich neemt van een kind met een handicap
of ernstige aandoening tot de leeftijd van 21 jaar.
Wat ?
Het gaat om een jaarlijkse toelage ten bedrage van 425 euro. De toelage
wordt op de persoonlijke bankrekening gestort op voorwaarde dat het
gevraagde attest van zorgtoeslag voorgelegd wordt.
De toelage is bedoeld als tussenkomst in de kosten van de bijzondere
zorgen die een kind met een handicap of ernstige aandoening vereist.
Voorwaarden
Het kind beschikt over een attest van de FOD Sociale Zekerheid of van
Kind en Gezin dat drie pijlers vermeldt. Het scoort ofwel minstens 6
punten voor de drie pijlers samen en/of 4 punten voor de eerste pijler.
U legt een attest van de FOD Sociale Zekerheid of van Kind en Gezin voor
dat het aantal punten vermeldt of een bewijs van zorgtoeslag voor
kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
Waar ?
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag. U kan
het aanvraagformulier eveneens terugvinden op de website.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
Webadres: www.merksplas.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.2.3 Gemeentelijke mantelzorgtoelage
Wie ?
De gemeente kent een gemeentelijke mantelzorgtoelage toe aan
zorgbehoevende personen die mantelzorg hebben.
Voor personen die ouder zijn dan 21 jaar en gestoord zijn in de
oriënteringszin of dagelijks toezicht nodig hebben, kan u een toelage
verkrijgen. Deze personen mogen geen dagelijks medisch toezicht of
permanente specialistische verzorging nodig hebben en ze mogen dus niet
in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling worden opgenomen.
Ook heeft u recht op deze toelage als u ouder dan 65 jaar bent en:
▪
▪
▪
▪

Ofwel bedlegerig of stoelvast bent.
Ofwel geholpen moet worden bij het eten.
Ofwel iedere dag een volledig toilet nodig heeft (uitgevoerd door
iemand anders).
Ofwel dagelijks toezicht nodig heeft.

Wat ?
De mantelzorgtoelage bedraagt 3 euro per dag en dit voor een maximum
van 120 dagen (of zolang de budgetten voorzien in de gemeentebegroting
niet uitgeput zijn).
Waar ?
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag. Deze
aanvraag dient jaarlijks te gebeuren tussen mei en januari van het
daaropvolgende jaar. Bijvoorbeeld: mantelzorgtoelage voor 2020 kan van
1 mei 2020 tot en met 31 januari 2021 worden aangevraagd.
U kan het aanvraagformulier en het doktersattest terugvinden op de
website.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
www.merksplas.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.2.4 Sociaal tarief Kinderclub ‘De Spetter’
Wie ?
Ouders met een gezinsinkomen onder de grens van de verhoogde
tegemoetkoming en leefloongerechtigden komen in aanmerking.
Voor ouders met een gezinsinkomen boven de grens van de verhoogde
tegemoetkoming, maar met ernstige financiële problemen kan het sociaal
tarief toegepast worden na grondige motivatie door de sociale dienst.
Wat ?
50 % vermindering van de dagprijs.
Waar ?
Het OCMW van Merksplas levert u, na een financieel onderzoek, een attest
af.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij:
Initiatief Buitenschoolse Opvang
‘Kinderclub De Spetter’
Pastorijstraat 7
2330 Merksplas
Tel: 014/43.58.93
Webadres: www.merksplas.be
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.2.5 De Vrijetijdspas Gemeente Merksplas
Wat ?
De vrijetijdspas geeft recht op een korting van 50 % op de
deelnameprijzen van het vrijetijdsaanbod georganiseerd door de
gemeentelijke vrijetijdsdiensten en daguitstappen georganiseerd door het
initiatief buitenschoolse kinderopvang, alsook op een gratis lidmaatschap
voor de bibliotheek van Merksplas. Met de vrijetijdspas kan u tevens
terecht bij 9 provinciale diensten.
Verder kan met de vrijetijdspas 50 % korting verkregen worden bij
verschillende Merksplasse verenigingen. De korting wordt enkel toegepast
op het lidgeld en met een maximum van 100 euro per vereniging. Een
lijst van verenigingen die de vrijetijdspas accepteert vindt u op de website
van de gemeente Merksplas ( www.merksplas.be ).
De vrijetijdspas is gratis en wordt jaarlijks herzien.
Wie ?
Met de vrijetijdspas kunnen mensen die het financieel moeilijker hebben
tegen een verminderd tarief deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van de
gemeente Merksplas.
U voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
▪ U hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
▪ U heeft een schuldoverlast en geniet van een schuldbemiddeling of
een collectieve schuldenregeling.
▪ U verblijft in het Lokaal Opvanginitiatief

Waar ?
U kan een vrijetijdspas aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW, zij
helpen u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3 Mobiliteit
3.3.1Verminderd tarief De Lijn
Wie ?
Voor alle personen die recht hebben op:
▪ Een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
▪ Of een vervoergarantie:
✓ mensen met een leefloon en gelijkgestelden,
✓ asielzoekers die materiële steun ontvangen van het OCMW,
✓ mensen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden,
✓ en mensen met een inkomensgarantie voor ouderen.
Wat ?
Bij De Lijn ontvangt u een korting bij aankoop van uw abonnement als u
een geldig attest kan voorleggen.
Waar ?
De Lijn winkel Turnhout
Stationsstraat 6
2300 Turnhout
Openingsuren:

elke maandag tot vrijdag
elke zaterdag

De Lijn
Grotehondstraat 58
2018 Antwerpen
Tel. 03/218.14.11
Webadres: www.delijn.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.2 Verminderd tarief NMBS
Volgende categorieën kunnen beroep doen op een verminderd tarief bij
NMBS:
▪ Grote gezinnen
Elk gezin dat in België verblijft met minstens 3 kinderen tot 25 jaar kan
een kortingskaart aanvragen:
✓ Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen 50% korting
voor een standaardbiljet 1e en 2e klas.
✓ Kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis.
▪ Kinderen
Uw kind reist samen met u gratis en zonder biljet in 1e en 2e klas. Met uw
geldig vervoersbewijs mag u tot 4 kinderen gratis meenemen op de trein.
Als uw kind alleen reist kan uw kind gratis reizen als uw kind in bezit is
van een kortingskaart grote gezinnen of uw kind heeft recht op 50 %
korting.
▪ Zwangere vrouwen
De laatste 4 maanden van uw zwangerschap reist u in 1e klas met een
vervoersbewijs 2e klas. U moet enkel een medisch getuigschrift kunnen
tonen aan de treinbegeleider. Op dat attest staat de vermoedelijke
bevallingsdatum vermeld.
▪ Journalisten
Met een kortingskaart reizen journalisten gratis met de trein in 2e klas.
Wenst u in 1e klas te reizen kan u 75 % korting bekomen.
▪ Werkzoekende
U bent op zoek naar werk. U kunt dankzij het biljet voor werkzoekenden
voordelig met de trein naar uw sollicitatie. U kunt een attest opvragen bij
uw dienst voor arbeidsbemiddeling. Dit attest brengt u mee naar het
loket van de NMBS, de loketbediende geeft u een biljet aan voordeeltarief.
▪ Militairen
Met een kortingskaart kunnen militairen met 50 % korting reizen. De
militairen moeten wel in dienst zijn.
▪ Politieagenten
Politieagenten in uniform reizen gratis in 2e klas.
▪ Statuut van nationale erkenning
Hebt u een statuut van nationale erkenning, dan reist u gratis met de
trein in heel België.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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▪ Verhoogde tegemoetkoming
Als u recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling
van uw gezondheidszorg bij uw ziekenfonds kunnen u, uw partner en alle
personen ten laste aan 50 % reizen met de trein in heel België.
▪ Blind of slechtziend
Heeft u een definitieve invaliditeit van uw gezichtsvermogen van
tenminste 90 % erkend door de FOD Sociale Zekerheid, dan wordt de
verminderingskaart voor het openbaar vervoer u gratis aangeboden.
▪ Kosteloze begeleider
U heeft recht op de kaart ‘kosteloze begeleider’ indien u niet alleen kan
reizen om één van volgende redenen:
✓ U heeft een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12
punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad
van zelfredzaamheid.
✓ U heeft een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van
minstens 80 %.
✓ U heeft een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan
de onderste ledematen die tenminste 50 % bedraagt.
✓ U heeft een volledig verlamming of amputatie van de bovenste
ledematen.
✓ U heeft recht op een integratietegemoetkoming categorie 3 of
hoger.
▪ Voorrang op een zitplaats
U heeft recht op een voorrangskaart voor een zitplaats die u een garantie
geeft op een zitplaats als u een doktersattest kan voorleggen. In dit
doktersattest verklaart uw geneesheer dat u niet lang rechtop mag staan,
wat hiervan de medische oorzaken zijn en voor welke periode.
Waar ?
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
NMBS
Tel: 02/528.28.28
Webadres: www.belgianrail.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.3 RolMobiel
Wie ?
Rolstoelgebruikers, maar ook niet-rolstoelgebruikers die problemen
hebben om zich te verplaatsen met de gewone auto. Het gebruiken van
openbaar vervoer lukt niet meer en u kan geen beroep doen op de Minder
Mobielen Centrale (MMC).
Wat ?
Het is een dienstverlening aangepast vervoer in de Kempen. RolMobiel
kan u van deur tot deur brengen.
RolMobiel beschikt over aangepaste wagens met een rolstoellift /
oprijramp en een verankeringssysteem waardoor u als rolstoelgebruiker in
uw rolstoel kan vervoerd worden.
Elke dag wordt er gereden van 6.30u tot 23.00u, inclusief zon- en
feestdagen. U kan maximaal een rit van 150 km afleggen. Een begeleider
kan gratis meerijden.
Als gebruiker betaalt u instapgeld en 0,35 euro per kilimeter.
Waar ?
U dient uw rit te reserveren, ten vroegste 1 maand en ten laatste 2
werkdagen vooraf. Na reserveren zal u een bevestiging van de
vervoerdienst ontvangen. Annuleren kan kosteloos tot een dag op
voorhand.
U geeft volgende gegevens door:
▪ Uw naam, adres, telefoonnummer, facturatieadres of klantnummer.
▪ De datum van uw verplaatsing en het gewenste vertrek- en
aankomstuur.
▪ Uw vertrek- en eindpunt en het aantal reizigers waarvoor u belt.
▪ Uw mobiliteitsbeperking: rollator, (elektrische) rolstoel, scootmobiel.
▪ Uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens de rit.
▪ Eventuele bijzondere aandachtspunten.
Dispachting RolMobiel
Tel: 014/57.24.40
Iedere werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 en 16u00
E-mail: aanvraag.rolmobiel@iok.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.4 Vrijstelling draagplicht veiligheidsgordel
Wie ?
Indien een dokter vaststelt dat er gewichtige medische tegenindicaties zijn
om een veiligheidsgordel in de auto te dragen, kan hiervan vrijstelling
bekomen worden.
Waar ?
Een aanvraagformulier dat tevens een doktersattest is, kan bekomen
worden bij de FOD en Vervoer.
Het ingevulde formulier dient u te versturen naar:
FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel: 02/277.38.25
Tel: 02/277.38.27
E-mail: verkeersveiligheid@mobilit.fgov.be
Webadres: www.mobilit.belguim.be
Nadat u het formulier heeft teruggezonden zal u op korte termijn een
geldige kaart ontvangen, die u kan tonen bij een eventuele controle.
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.5 Parkeerkaart
Wie ?
Volwassenen en kinderen die officieel erkend zijn door de FOD Sociale
Zekerheid voor één van de volgende handicaps, hebben recht op een
parkeerkaart.
Het betreft:
▪ De personen die door een blijvende invaliditeit van tenminste 80 %
getroffen zijn.
▪ De personen van wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot
een vermindering van de graad van zelfredzaamheid met tenminste
12 punten.
▪ De personen van wie de gezondheidstoestand aanleiding geeft tot
een vermindering van hun verplaatsingsmogelijkheden met
tenminste 2 punten.
▪ De personen die getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die
rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en die
tenminste 50 % bedraagt.
▪ De personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of
bij wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn.
▪ De burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met tenminste 50 %
oorlogsinvaliditeit.
▪ De kinderen die beantwoorden aan het criterium van tenminste 2
punten in de categorie verplaatsing of mobiliteit en verplaatsing.
▪ Personen die een toelating hebben van de adviserend geneesheer
van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel (scooters en
driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen.
Wat ?
De kaart is strikt persoonlijk. Zij mag enkel gebruikt worden wanneer de
titularis ervan zich bevindt in het voertuig dat geparkeerd wordt. Leg de
kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de
rolstoel goed zichtbaar is.
In België geeft de kaart recht op:
▪
▪
▪

Parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd
beperkt is (blauwe zone).
Parkeren op plaatsen voorzien voor personen met een handicap.
Vrijstelling van het betalen van parkeergeld, op voorwaarde dat de
vrijstelling door de gemeente wordt toegestaan. In geval van twijfel
is het in uw belang eerst bij de gemeente navraag te doen.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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In de andere lidstaten van de Europese Unie geeft de parkeerkaart enkel
recht op de parkeerfaciliteiten zoals die door de lidstaat in kwestie zijn
vastgelegd.
Waar ?
Het aanvraagformulier en het medisch formulier wordt digitaal verzonden
naar één van de volgende drie instanties6:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Cel parkeerkaarten & attesten
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel. 0800/987.99
Fax 02/509.81.85
Webadres: www.handicap.belgium.be
Voor de militaire oorlogsinvaliden (of gelijkgesteld)
Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30
1060 Brussel
Voor de burgerlijke oorlogsinvaliden
FOD Sociale Zekerheid
Dienst voor de oorlogsslachtoffers
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag. Gelieve
uw identiteitskaart en pincode van uw identiteitskaart mee te brengen.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

Deze aanvraag kan u doen op de sociale dienst van het OCMW en bij uw ziekenfonds. U kan deze
aanvraag ook zelf online indienen.
6

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.6 Vrijstelling van de verkeersbelasting op een auto
Wie ?
Volgende personen kunnen genieten van de vrijstelling van de
verkeersbelasting:
▪
▪
▪

▪
▪

Personen die volledig blind zijn.
Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen.
Personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met
inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf
de pols).
Personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor
minstens 50 %.
Militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een
invaliditeitspensioen van tenminste 60 % genieten.

Waar ?
Een verzoek tot vrijstelling richt u aan de bevoegde Gewestelijke directeur
taxatie van de belastingen. Het adres van deze ambtenaar bevindt zich
op uw laatste aanslagbiljet.
Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een geldig attest van invaliditeit.
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.7 Vermindering btw bij aankoop van een auto
Wie ?
De volgende personen kunnen genieten van de vermindering btw bij
aankoop van een auto:
▪ Personen die volledig blind zijn.
▪ Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen.
▪ Personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd.
▪ Personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor
minstens 50 %.
▪ Militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een
invaliditeitspensioen van tenminste 50 % genieten.
Wat ?
Deze personen met een handicap kunnen vrijstelling van btw bekomen bij
aankoop van een auto die bestemd is voor persoonlijk gebruik. Zij
betalen slechts 6 % in plaats van 21 % btw. Bovendien is het mogelijk
om het betaalde bedrag aan btw terug te krijgen.
Waar ?
Na het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van de auto, maar voor
de levering van het voertuig moet u zich wenden tot het KMO-beheerteam
van het belastingkantoor van uw woonplaats.
FOD Financiën
Centrum KMO Turnhout
Team Beheer
Spoorwegstraat 22
2300 Turnhout
Tel: 0257/257 57
Webadres:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autog
ebruikers
U bezorgt dit kantoor een kopie van identiteitskaart, een geldig
invaliditeitsattest en de ondertekende bestelbon van de waarna u de
nodige documenten ontvangt.
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.8 Verlaagd btw-tarief voor onderhoud en herstelling van
een auto
Wie ?
De volgende personen kunnen genieten van een verlaagd btw-tarief voor
onderhoud en herstelling van een auto:
▪ Personen die volledig blind zijn.
▪ Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen.
▪ Personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd.
▪ Personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor
minstens 50 %.
▪ Militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een
invaliditeitspensioen van tenminste 50 % genieten.
Dit dient geattesteerd te zijn door de bevoegde instantie.
Wat ?
Deze personen met een handicap betalen voor onderhoud en herstelling
van auto’s en voor de aankoop van onderdelen, uitrustingsstukken en
toebehoren een verlaagd btw-tarief van 6 %.
Waar ?
Bij elke herstelling of aankoop moet aan de hersteller of verkoper een
document (nr. 717B) overhandigd worden. Dat attest wordt u afgeleverd
door het bevoegde KMO beheerteam op het moment dat u de aanvraag
indient voor de teruggave van de btw over de aankoop van uw voertuig.
FOD Financiën
Centrum KMO Turnhout
Team Beheer
Spoorwegstraat 22
2300 Turnhout
Tel: 0257/257 57
Webadres:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autog
ebruikers
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.3.9 Speciale zittingen voor het theorierijexamen
Wie ?
De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de
graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op hun verzoek, het
examen afleggen in een speciale zitting.
Kandidaten die ten minste vijfmaal niet slaagden voor het theorie-examen
kunnen eveneens op hun verzoek dit examen in een speciale zitting
afleggen.
Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met
een tolk in gebarentaal.
Wat ?
Het theorie-examen op een trager tempo of met een tolk (Frans, Duits of
Engels) kunnen afleggen.
Hoe ?
Een speciale zitting voor het theorie-examen kan enkel op afspraak bij uw
examencentrum. U levert het bewijs dat u zich in één van de volgende
gevallen bevindt door middel van een getuigschrift of attest van:
▪ Een centrum voor leerlingenbegeleiding.
▪ Het OCMW.
▪ Een instituut voor buitengewoon onderwijs.
▪ Een centrum voor observatie of begeleiding.
▪ Een centrum voor beroepsoriëntering.
Waar ?
U dient een afspraak te maken met het examencentrum in uw buurt.
Examencentrum Geel
Lammerdries 7 – Industrieterrein Geel West 4
2440 Geel
Tel: 014/57.86.00
Email: info@autoveiligheid.be
Examencentrum Deurne
Santvoortbeeklaan 34-36
2100 Deurne
Tel: 014/57.86.00
Email: info@autoveiligheid.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH – Vlaams Fonds)
Wie ?
Personen met een handicap kunnen voor ondersteuning een beroep doen
op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het
is niet altijd duidelijk wat er onder de term handicap verstaan wordt.
Daarom hanteert het VAPH steeds de volgende definitie:
“Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te
wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale,
psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard, beperkingen bij het
uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.”
Opgelet ! Een eerste inschrijving in het VAPH dient te gebeuren voor de
leeftijd van 65 jaar.
Wat ?
Het VAPH biedt ondersteuning op vier domeinen:
- Hulpmiddelen en aanpassingen die nodig zijn ten gevolge van de
handicap
- Persoonsvolgende financiering (PVF)
- Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) (enkel voor minderjarigen)
- Opvang en begeleiding in een Multifunctioneel Centrum (MFC) of
door een thuisbegeleidingsdienst (enkel voor minderjarigen)

3.4.1 Hulpmiddelen
Wat ?
Hebt u in uw leefsituatie een aantal hulpmiddelen nodig, zoals
bijvoorbeeld een eetapparaat of een douchestoel ? Hebt u behoefte aan
aangepast meubilair, bredere deuropeningen of een aangepaste wagen ?
Zou u de bijstand van een tolk voor doven en slechthorenden kunnen
gebruiken, of hebt u nood aan een brailleleesregel of een
spraaksynthesizer ?
U kunt bij het VAPH terecht voor financiële tegemoetkomingen voor
dergelijke hulpmiddelen, aanpassingen of bijstand.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Het VAPH komt enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van
de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige
omstandigheden heeft.
Voor informatie over hulpmiddelen en aanpassing in de werksituatie moet
u bij de VDAB zijn.

3.4.2 Persoonsvolgende financiering (PVF)
Wat ?
Persoonsvolgende financiering gaat uit van een vraaggestuurde
ondersteuning. Die ondersteuning verschilt van persoon tot persoon.
Concreet wilt dat zeggen dat mensen een eigen (persoonsvolgend) budget
krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen
bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren.
Het PVF-systeem bestaat uit 2 trappen:
Trap 1: Het basisondersteuningsbudget (BOB)
Trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)
Het Basisondersteuningsbudget is op termijn bedoeld voor personen
met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. In
eerste instantie zal het toegekend worden aan personen die al lang
wachten op ondersteuning van het VAPH.
Het Persoonsvolgend budget is voorlopig bedoeld voor meerderjarige
personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning
nodig hebben.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.4.3 Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)
(voor minderjarigen)
Wat ?
Een Persoonlijke-Assistentiebudget is een budget waarmee u uw
assistentie thuis of op school kan organiseren en financieren. Door middel
van het PAB kan u hulp krijgen om u aan te kleden, te eten of op te
ruimen, maar ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw
uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning
behoren tot de mogelijkheden.
De hoogte van het PAB is afhankelijk van de aard en ernst van de
handicap, de leefsituatie en dergelijke.
Waar ?
Voor meer informatie wendt u zich best tot het ziekenfonds waarbij u bent
aangesloten. Achteraan deze gids vindt u de gegevens van uw
ziekenfonds.
U kan ook rechtstreeks terecht bij het VAPH:
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
Webadres: www.vaph.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.5 Forfait voor palliatieve zorg
Wie ?
Wanneer de dokter aangeeft dat iemand terminaal is en het overlijden op
een relatief korte periode verwacht wordt (minimaal 24 uur en maximaal 3
maanden) kan er een tegemoetkoming aangevraagd worden. De
tegemoetkoming is gericht naar palliatieve thuispatiënten.
Wat ?
Het gaat om een forfaitair bedrag van 693,17 euro voor een periode van
één maand, dit bedrag kan niet opgedeeld worden. Indien de patiënt na
afloop ervan verder aan de voorwaarden voldoet, kan het forfait nog een
tweede maal worden uitbetaald.
Waar ?
De huisarts van de palliatieve thuispatiënt dient een formulier in te vullen
waarin hij aangeeft dat betrokkene aan de voorwaarden voldoet. De
huisarts stuurt het aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer van
het ziekenfonds.
Voor meer informatie over deze tegemoetkoming wendt u zich best tot het
ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Gegevens over ziekenfondsen
vindt u achteraan in deze voorzieningengids.
Bijkomende informatie: Indien u een terminaal familielid thuis wil
verzorgen kan Ispahan vzw u daarin ondersteunen. Zij bieden gratis
praktische, emotionele en psychosociale bijstand aan de patiënt en zijn of
haar familie.
Ispahan vzw
Paterstraat 85
2300 Turnhout
Tel: 014/42.66.02
E-mail: ispahan@ispahan.be
Webadres: www.ispahan.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.5.1 Laatste wilsbeschikking
Wat ?
Euthanasie is in België wettelijk geregeld. De wet werd ingevoerd om
ongeneeslijk zieke mensen te helpen hun leven op een waardige manier te
beëindigen.
Bij euthanasie gaat het dus om een actieve levensbeëindiging op verzoek
van de patiënt. Het is enkel toegestaan wanneer het door een arts
gebeurt, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en binnen strikte
voorwaarden.
U mag één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die u kunnen
vertegenwoordigen in gesprekken met de dokters. De
vertrouwenspersoon mag geen dokter zijn. De wilsverklaring moet samen
met twee getuigen ondertekend worden. Eén van de twee getuigen mag
geen familie zijn of materieel belang hebben bij uw overlijden.
Waar ?
Meer informatie kan u bekomen bij volgende organisaties:
Recht op waardig sterven
Tel: 03/272.51.63
E-mail: info@rws.be
Webadres: www.rws.be
Leiflijn
Tel: 078/15.11.55
Webadres: www.leif.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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3.6 Sociale fondsen bij kanker
3.6.1 Kankerfonds
Wat ?
Er zijn nog altijd kankerpatiënten voor wie de zorgkosten bijzonder
problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan een
eenmalige steun toekennen, op basis van criteria als gezinsinkomen,
andere tussenkomsten, verhoudingen tussen minimale medische
oplegkosten en inkomen, … .
Waar ?
U kan deze aanvraag niet zelf indienen. De sociale dienst van het
ziekenhuis of uw ziekenfonds kan deze aanvraag doen.

3.6.2 De stichting tegen kanker
Wat ?
Wanneer u het moeilijk hebt om de kosten van uw kankerbehandeling te
betalen, kan u onder bepaalde voorwaarden een vraag om hulp indienen
bij Stichting tegen Kanker.
Waar ?
De sociale dienst van het ziekenhuis of uw ziekenfonds kan voor u deze
aanvraag in orde brengen.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.7 Sociaal telefoontarief
Wie ?
Bijna alle telecommunicatieoperatoren zijn verplicht om een sociaal tarief
te hanteren voor personen die voldoen aan de voorwaarden.
Let op! Het sociaal tarief geldt slechts voor één operator en één
aansluiting tegelijk.
Voorwaarden
▪

▪

▪
▪
▪

Ofwel bent u 65 jaar of ouder;
o EN uw inkomen ligt onder een bepaalde grens;
o EN u voldoet aan de voorwaarde omtrent het samenwonen.
Ofwel bent u 18 jaar of ouder en voor meer dan 66 % gehandicapt
(volgens een administratieve of gerechtelijke beslissing);
o EN uw inkomen ligt onder een bepaalde grens;
o EN u voldoet aan de voorwaarde omtrent het samenwonen.
Ofwel ontvangt u een leefloon.
Ofwel bent u een militaire oorlogsblinde.
Ofwel bent u gehoorgestoord of een persoon bij wie een
laryngectomie is uitgevoerd.

Wat ?
De toegekende verminderingen zijn de volgende:
▪ Een korting van 50 % op de installatiekosten of activeringskosten
van een vaste lijn.
▪ Een korting van maximum 8,40 euro op het maandabonnement, per
periode van 1 maand.
▪ Een korting van 6,20 euro op de gesprekskosten, per periode van 2
maanden.
Voor de gsm zijn er andere voordelen dan voor de vaste lijn. Deze
voordelen zijn verschillend van operator tot operator.
Waar ?
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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▪

Proximus
Tel: 0800/22.800
Webadres: www.proximus.be

▪

Base
Tel: 0486/19.19.99
Via gsm 1999
E-mail: www.base.be

▪

Orange
Tel: 02/745.95.00
Via gsm 5000
Webadres: www.orange.be

▪

Scarlet
Tel: 02/275.27.27
Webadres: www.scarlet.be

▪

Telenet NV
Tel: 015/66.051
Webadres: www.telenet.be

▪

Voo
Tel: 0800/80.025
Webadres: www.voo.be

▪

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
(BIPT)
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel: 02/226.88.88
Fax: 02/226.88.77
E-mail: info@bipt.be
Webadres: www.bipt.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.8 Vermindering abonnementsgeld TV-distributie
Wie ?
Personen met een geldig attest van hun handicap van de FOD Sociale
Zekerheid komen in aanmerking voor een sociaal tarief voor televisie bij
hun kabelmaatschappij.
Voorwaarden
▪
▪

Ofwel hebt u of een inwonend familielid een blijvende invaliditeit van
ten minste 80 %.
Ofwel hebt u of een inwonend familielid een vermindering van de
zelfredzaamheid van minstens 12 punten.

Wat ?
Een vermindering van 50 % van het normale abonnementsgeld voor
kabeltelevisie.
Waar ?
Het attest van de FOD Sociale Zekerheid, samen met een bewijs van
gezinssamenstelling en een kopie van uw identiteitskaart dient gezonden
of gefaxt te worden naar uw kabelmaatschappij.
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.9 Sociaal tarief heffing op waterverontreiniging
Wie ?
Op basis van het waterverbruik wordt ook een heffing berekend voor de
verontreiniging ervan. Deze heffing wordt jaarlijks aangerekend.
Sommige personen kunnen het sociaal tarief bekomen.
Pidpa rekent deze heffing aan voor personen die gebruik maken van
leidingwater. Personen met een eigen grondwaterput worden
gefactureerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.
Volgende personen kunnen het sociaal tarief bekomen.
Heffingsplichtigen of een inwonend gezinslid die op 1 januari van het
heffingsjaar genoten van:
▪
▪
▪
▪
▪

De inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden.
De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een
handicap (IVT).
De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (IT).
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
Het leefloon of equivalent leefloon van het OCMW.

Het sociaal tarief is 20% van de normale heffing en is enkel voor het
domicilieadres.
Waar ?
Bij de meeste personen wordt deze vrijstelling automatisch toegekend en
wordt het rechtstreeks verrekend bij de factuur.
Indien de vrijstelling toch niet automatisch werd verrekend, dient men
deze schriftelijk aan te vragen bij de dienst die de factuur heeft gezonden.
Let wel op: dit dient uiterlijk 31 december van het betreffende jaar bij
Pidpa en binnen 3 maanden na ontvangst van de factuur bij VMM
aangevraagd te worden.
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Pidpa
Desguinlei 246
2018 Antwerpen
Tel: 0800/90.300
Email: info@pidpa.be
Webadres: www.pidpa.be
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Postbus 10053
Postkantoor Aalst De Werf
9300 Aalst
Tel (klein verbruiker): 0800/97.113
Tel (groot verbruiker): 1700
Email: info@vmm.be
Webadres: www.vmm.be/heffingen

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.10 Vermindering personenbelasting
Wie ?
Belastingplichtigen waarvan het gezin één of meer personen met een
handicap ten laste heeft (op hetzelfde adres gedomicilieerd), kunnen
genieten van een verhoging van de belastingvrije som.
Voorwaarden
De vrijstelling wordt verleend aan de persoon waarvan:
▪
▪
▪

De vermindering van zelfredzaamheid minstens 9 punten bedraagt.
De lichamelijke of geestelijke handicap of de blijvende
werkonbekwaamheid minstens 66 % bedraagt.
De handicap aangeboren is of de feiten die tot de invaliditeit geleid
hebben zich voordeden en vastgesteld werden vóór de leeftijd
van 65 jaar.

Een kind met een handicap wordt aangerekend als twee personen ten
laste. Als kind met een handicap wordt beschouwd:
▪

▪

minderjarigen die voor tenminste 66 % zijn getroffen door
ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke of geestelijke
geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.
meerderjarigen met een verdienvermogen van één derde of minder
met een vermindering van de zelfredzaamheid van tenminste 9
punten, die RIZIV-invalide zijn, die voor tenminste 66 % blijvend
invalide verklaard zijn.

Waar ?
Bij uw belastingaangifte vermeldt u wie de handicap heeft en voegt u een
bewijs van FOD van Sociale Zekerheid bij.
FOD Financiën
Dienst Directe Belastingen
Spoorwegstraat 22
2300 Turnhout
Taxatiedienst tel: 02/578.19.60
Ontvangkantoor tel: 02/257.31.80
E-mail: teaminv.turnhout2@minfin.fed.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.11 Vermindering onroerende voorheffing
Wie ?
Huurders en eigenaars met minstens twee kinderbijslaggerechtigde
kinderen of waarbij één van de inwonende gezinsleden een gehandicapte
persoon is, komen in aanmerking voor een vermindering van hun
onroerende voorheffing.
Voorwaarden
▪

▪
▪
▪

In bezit zijn van een bewijs van twee kinderbijslaggerechtigde
kinderen, deze kinderen moeten gedomicilieerd zijn op het adres
van de woning.
In bezit zijn van een bewijs van handicap met een ongeschiktheid
van minstens 66 %.
In bezit zijn van een vermindering van verdienvermogen tot één
derde of minder.
In bezit zijn van een vermindering van zelfredzaamheid van
minimaal 9 punten.

De ongeschiktheid moet aangetoond zijn voor de leeftijd van 65 jaar.
Waar ?
In principe gaat het hierbij om forfaitaire verminderingen. Als u eigenaar
bent wordt dit automatisch verminderd en wordt dit aan de hand van het
aanslagbiljet verrekend.
Als u huurder bent, moet u deze vermindering zelf aanvragen met een
meldingsformulier die u kan bekomen bij de Vlaamse Belastingslijn.
Indien de vermindering niet automatisch werd toegekend, kan het
schriftelijk worden aangevraagd. De belastingdienst heeft het attest van
invaliditeit en een kopie van het aanslagbiljet nodig.
Loket
Provincie Antwerpen
Copernicuslaan 40
2018 Antwerpen

Briefwisseling
Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst

Vlaamse belastingslijn 1700
E-mail: onroerendevoorheffing@vlaanderen.be
Webadres: http://belastingen.vlaanderen.be
(Kohierartikelnummer best bij de hand houden)

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.12 Vrijstelling algemene provinciebelasting
hoofdverblijf
Wie ?
Aan deze belasting zijn alle alleenstaanden en gezinnen onderworpen die
op 1 januari van het belastingjaar een hoofdverblijf ter beschikking
hebben in de provincie Antwerpen.
Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds hebben recht op een vrijstelling.
Let op! Volgende personen kunnen verhoogde tegemoetkoming
aanvragen en hebben zo ook recht op de vrijstelling:
▪ Personen met recht op leefloon of een equivalent leefloon.
▪ Gerechtigden op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
▪ Gerechtigden op een tegemoetkoming aan personen met een
handicap (IT/IVT).
▪ Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds.
▪ Kinderen die recht hebben op een verhoogde kinderbijslag met een
erkenning van ten minste 66% of 4 punten op de eerste pijler van
de medisch-sociale schaal.
▪ Langdurig werklozen.
▪ Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
▪ Wezen.
Waar?
Stuur het aanslagbiljet binnen de 2 maanden na verzending terug samen
met samen met het vereiste bewijsmateriaal, namelijk een attest van de
bevoegde instantie en het terug te sturen naar (stuur ook :
Per mail: belastingen@provincieantwerpen.be
of
Per post:
Provincie Antwerpen
Dienst Fiscaliteit
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
Tel: 03/240.53.46
Fax: 03/240.53.73
Webadres: www.belastingen.provincieantwerpen.be
E-mail: belastingen@provincieantwerpen.be
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.13 Sociaal tarief elektriciteit en aardgas (sociale
maximumprijs)
Wie ?
Iedereen die kan aantonen dat hij/zij of elke andere persoon die onder
hetzelfde dak leeft, tot een van de volgende categorieën behoort7:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

Personen met een handicap die minstens 65 % arbeidsongeschikt
zijn en een tegemoetkoming ontvangen.
Personen met een handicap die:
✓ een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen,
✓ een integratietegemoetkoming krijgen, categorie 2, 3, 4 of 5,
✓ een tegemoetkoming hulp aan bejaarden krijgen.
Bejaarden die een tegemoetkoming krijgen voor hulp van derden.
Personen die een tegemoetkoming krijgen voor hulp van derden.
Bejaarden met een gewaarborgd inkomen (Inkomens Garantie voor
Ouderen).
Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een van de
vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming
krijgen van het OCMW.
Personen met een leefloon van het OCMW.
Personen die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, voor
onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van
het OCMW.
Personen die voor hun kind een bijkomende kinderbijslag die
getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van
minstens 66% ontvangen.
Personen die een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij huren waarvan de verwarming op aardgas wordt
verzekerd door een gemeenschappelijke installatie. Het sociaal
tarief is enkel van toepassing op aardgas.

vanaf 1 februari 2021 tot 31 december 2021 zullen personen die een
verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen krijgen en een
contract hebben afgesloten voor de aankoop van elektriciteit en aardgas
voor eigen gebruik (residentiële afnemer), ook tijdelijk recht hebben op
het sociaal tarief voor gas en elektriciteit.
Wat ?
Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en
aardgasprijzen, het zogenaamde ‘sociale maximumprijs’. Deze prijzen
liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.
Enkel een attest van FOD Sociale Zekerheid of van Rijksdienst voor Pensioenen is geldig (niet van
het ziekenfonds).
7

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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Waar ?
Het sociaal tarief wordt in principe automatisch toegepast als u er recht op
hebt. Als u recht hebt op het sociaal tarief, maar uw leverancier kent u
deze toch niet toe, dan kunt u deze toch nog zelf aanvragen bij uw
leverancier.
Sociale huurders dienen zelf hun sociaal tarief aan te vragen bij hun
energieleverancier, dit gebeurt niet automatisch.
De energieleverancier kan nu immers zelf navragen bij de Federale
Overheidsdienst Economie welke van zijn klanten recht hebben op het
sociaal tarief.
FOD Economie
Cel Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel: 0800/120.33 (gratis)
Fax: 0800/120.57 (gratis)
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
Webadres: www.sociaaltarief.economie.fgov.be
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
Meer informatie kan u ook vinden op volgend webadres: www.vreg.be.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.14 Verwarmingstoelage
In het kader van de hoge olieprijzen werd een sociaal verwarmingsfonds
opgericht. Dit fonds komt tussen in de betaling van de stookoliefactuur
van sommige personen. De verwarmingstoelage kan aangevraagd worden
tussen 1 januari en 31 december.
De toelage wordt jaarlijks herbekeken door de ministerraad.
Wie ?
Het sociaal verwarmingsfonds richt zich tot personen die recht hebben op
de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (VT) via het ziekenfonds.
Daarnaast is dit ook voor personen met een laag inkomen, namelijk
gezinnen met een jaarlijks inkomen van minder dan 19.566,25 euro8,
verhoogd met 3.622,24 euro per persoon ten laste, en voor personen met
een grote schuldenlast die genieten van schuldbemiddeling of een
collectieve schuldenregeling én de verwarmingsfactuur niet kunnen
betalen.
Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de
gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de kinderbijslag en het
onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.38abonne0,00 euro.
Wat ?
Het verwarmingsfonds komt tussen in de aankoop van huisbrandolie,
verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs
per liter. Het schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. De toelage
is beperkt tot 1.500 liter per jaar per huishouden.
Voor in kleine hoeveelheden, aan de pomp aangekochte huisbrandolie of
verwarmingspetroleum bedraagt de verwarmingstoelage steeds 210 euro.
Waar ?
De verwarmingstoelage kan aangevraagd worden bij het OCMW. De
toelage moet binnen 60 dagen na levering aangevraagd zijn. Het OCMW
heeft de identiteitskaart alsook de leveringsfactuur nodig om de aanvraag
te kunnen vervolledigen. Het is ook handig dat u uw recentste
belastingbrief meebrengt.

8

Bedragen zijn aangepast aan de index

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
Sociaal Verwarmingsfonds VZW
Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Tel: 0800/90.929 (gratis nummer)
E-mail: info@vf-fc.be
Webadres: www.verwarmingsfonds.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.15 Schooltoeslagen en studietoelagen
3.15.1 Schooltoeslag (kleuter-, lager en secundair onderwijs)
Wat ?
Een schooltoeslag is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de
kosten voor de school te helpen dragen. De kleuter of leerling moet les
volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Voorwaarden
▪
▪
▪
▪

U bent Belg.
U volgt een erkende opleiding.
U bent de minimum aantal dagen aanwezig op school.
Uw inkomen ligt niet hoger dan een bepaalde inkomensgrens.

Berekeningswijze
Het gezinsinkomen wordt berekend aan de hand van het laatste
aanslagbiljet. Als het gezinsinkomen intussen gedaald is, kan er rekening
gehouden worden met de huidige inkomsten. De personenlast in uw gezin
wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de
inkomensgrens voor een schooltoeslag.
Kleuters krijgen een vast bedrag van 105,98 euro.
Een schooltoeslag voor het lager onderwijs varieert van 123,67 euro tot
249,75 euro.
Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toeslag van 239,89 euro
tot 3720,75 euro.
Voor het deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra varieert de
toeslag van 200,87 euro tot 708,59 euro.
Wanneer en hoe aanvragen?
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag gebeurt via de
uitbetaler van het Groeipakket (voorheen kinderbijslag). Je hoeft geen
aanvraag te doen.
De schooltoeslag wordt apart betaald:
voor gezinnen met enkel kinderen jonger dan 18 jaar in het kleuter-,
lager en secundair onderwijs: in de loop van september/oktober
voor de andere gezinnen: van eind oktober tot december
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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3.15.2 Studietoelage (hoger onderwijs)
Wat ?
Een studietoelage is een financiële steun van de Vlaamse overheid om de
kosten voor de school of studie te helpen dragen. De student moet les
volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Voorwaarden
Hoger onderwijs
▪ U bent Belg.
▪ U volgt een erkende opleiding.
▪ U heeft een diplomacontract.
▪ Uw inkomen ligt niet hoger dan een bepaalde inkomensgrens.
Berekeningswijze
Het gezinsinkomen wordt berekend aan de hand van het laatste
aanslagbiljet. Als het gezinsinkomen intussen gedaald is, kan er rekening
gehouden worden met de huidige inkomsten. De personenlast in uw gezin
wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de
inkomensgrens voor een studietoelage.
Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 277,46 euro tot
5.781,09 euro als u kotstudent bent en tot 3.739,80 euro als u geen
kotstudent bent.
Wanneer en hoe aanvragen?
U kunt uw aanvraag in één keer doen, maar u kunt onderdelen van uw
elektronisch dossier ook op verschillende tijdstippen indienen. Alle
gegevens moeten ten laatste vóór 1 juni van het schooljaar binnen zijn.
U kunt uw aanvraag op papier of online indienen.
Waar ?
U kunt de aanvraagformulieren bekomen bij:
▪
▪
▪

het secretariaat van uw school
via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid
via het webadres www.studietoelagen.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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▪

Adres:
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling School- en Studietoelagen
Consciencegebouw
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node

De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
▪

Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Huisvesting
4.1 Tegemoetkoming voor woningaanpassingen van de
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH)
U kunt een tegemoetkoming aanvragen voor het ombouwen van uw
woning. Dit kan gaan om het vergroten van de badkamer bijvoorbeeld,
zodat u zich met uw rolstoel makkelijker kunt verplaatsen. U kunt ook
een tegemoetkoming krijgen voor een aanvullende uitrusting van uw
woning. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een traplift of een
automatische garagepoortopener.
Wie ?
Personen met een handicap.
Voorwaarden
De aanpassing in kwestie moet minimum 300 euro kosten en u zult uw
uitzonderlijke vraag in functie van uw persoonlijke situatie heel goed
moeten motiveren.
Wat ?
U vult ‘het formulier voor ondersteuning’ in. U bezorgt dit aan de
provinciale afdeling van het VAPH in de provincie waar u woont.
Daarna moet er een multidisciplinair adviesrapport opgemaakt worden.
Hiervoor moet u een beroep doen op een multidisciplinair team dat
gespecialiseerd is in ‘individuele materiële bijstand’.
Opgelet! Het is heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas
daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Waar ?
Een aanvraagformulier kan u vinden op het webadres www.vaph.be.
Het ingevuld aanvraagformulier moet verzonden worden naar:
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Provinciale afdeling Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem
Tel: 03/270.34.40
Fax: 03/270.34.41
E-mail: antwerpen@vaph.be
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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4.2 Vlaamse Renovatiepremie (voorheen
verbeteringspremie) (Vlaamse Gemeenschap)
Op 1 februari 2019 is de Vlaamse verbeteringspremie opgegaan in de
overkoepelende renovatiepremie.
U kunt de premie aanvragen
1. Als bewoner:
• U bent eigenaar van de woning waarvoor u de premie aanvraagt en bent
ingeschreven op het adres.
Ook wanneer u vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of recht van
bewoning of mede-eigenaar bent, kan u de renovatiepremie aanvragen.
Ter verduidelijking: uitsluitend naakte eigendom volstaat dus niet om een
premie aan te vragen.
• Iedere meerderjarige bewoner moet de aanvraag mee ondertekenen en
moet aan de voorwaarden van inkomen en eigendom voldoen, behalve
inwonende meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die
premiewoning niet bewonen op grond van een zakelijk recht (zie hoger).
Meerderjarige kinderen of ouders die de woning bewonen op grond van
een zakelijk recht moeten de aanvraag bijgevolg mee ondertekenen.
2. Als verhuurder:
• Voor verhuurders gelden geen voorwaarden voor het inkomen of het
bezit van een andere woning.
• De verhuurder moet een natuurlijke persoon zijn (dus geen
vennootschap), en moet op de aanvraagdatum beschikken over een
huurcontract met het SVK voor minstens 9 jaar.
Let op: de verhuurder kan de renovatiepremie niet aanvragen in de
laatste drie jaar van zijn lopende huurovereenkomst.
Inkomsten voorwaarden:
Als u als bewoner de premie aanvraagt in 2021, mocht u twee jaar eerder
(dus in 2019) niet meer verdienen dan:
•44.620 euro voor een alleenstaande
•63.740 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen
met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
•63.740 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.570
euro per persoon ten laste

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van:
a) het gezamenlijk belastbaar inkomen;
b) de afzonderlijke belastbare inkomsten;
c) het leefloon;
d) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan de personen met een
handicap;
e) de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of
verworven bij een Europese of internationale instelling.
Voor de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met het
inkomen van de bewoner, vermeerderd met het inkomen van de
meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont.
Het inkomen van de personen ten laste, en van de ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de bewoner of van de meerderjarige
persoon of personen met wie de bewoner samenwoont, wordt niet
meegerekend.
Als persoon ten laste komt in aanmerking:
a) een kind dat bij de bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of
voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald;
b) het kind van de bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op
regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie
kinderbijslag uitbetaald wordt;
c) de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het
ogenblik waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig
gehandicapt;
Let op: deze maxima gelden voor aanvragen in 2021. De bedragen
worden elk jaar geïndexeerd. Als u een renovatiepremie aanvraagt in
2021, zal dus uw inkomen van 2019 (aanslagjaar 2020) gelden als
referentie.
Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen
inkomensgrens.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Waar?
U kunt de premie aanvragen na de voltooiing en de facturering van de
werken uit een bepaalde categorie bij:
Wonen - Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 54
2018 Antwerpen
Tel: 1700 (gratis nummer)
E-mail: wonen.antwerpen@rwovlaanderen.be
Webadres: www.wonenvlaanderen.be
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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4.3 Huurwaarborglening (Vlaams Woningfonds)
Het Vlaams Woningfonds verstrekt sinds 1 januari 2019
huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg zouden kunnen
betalen bij het huren van een woning/appartement.
Elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent wordt beschouwd als
aanvrager én moet aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te
komen voor een huurwaarborglening.
Voorwaarden
U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters of hebt een referentieadres.
Uw geïndexeerde inkomen mag de hieronder vastgestelde grenzen niet
overschrijden:
- alleenstaande zonder personen ten laste : 31.460 EUR;
- alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen
ten laste heeft: 34.395 EUR;
- alle anderen: 47.186EUR te vermeerderen met 2.938 EUR per
persoon ten laste (een ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen
ten laste).
Men houdt hierbij rekening met de inkomsten van uw laatste
aanslagbiljet van de personenbelasting.
Uw huurwoning/appartement:
• moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
• moet als hoofdverblijfplaats dienen
• mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij verhuurd door een sociaal
verhuurkantoor)
U hebt geen eigendom:
Hierop zijn enkele afwijkingen mogelijk.
U hebt geen betalingsachterstand bij een andere lopende lening.
De ondertekening van de huurovereenkomst is maximaal 3 maanden
geleden op het ogenblik van de aanvraag.
Waar?
http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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4.4 Tegemoetkoming in de huurprijs (Vlaamse
Gemeenschap)
De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:
▪ Een maandelijkse huursubsidie
▪ En een eenmalige installatiepremie.

4.4.1 Huursubsidie
Voorwaarden
Om een huursubsidie te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op:
▪ Uw inkomen
▪ Eigendom
▪ Verlaten woning
▪ Nieuwe woning
▪ Inschrijving bij een huisvestingsmaatschappij
▪ Cumulverbod
Als u een aanvraag indient in 2021, mag het totale inkomen van uw
huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking
heeft, niet hoger zijn dan:
- 25.557 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
- 27.698 euro als u een alleenstaande persoon met een handicap bent
- 38.335 euro in alle andere gevallen, plus 2.143 euro per persoon ten
laste
De laatste drie jaar heeft u of één van uw gezinsleden geen woning in
volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele
uitzonderingen.
De woning die u verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is
onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaart door de
burgermeester of te klein voor uw gezin.
U of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum erkend als persoon
met een handicap of minstens 65 jaar en u verlaat een huurwoning die
niet aangepast is aan de handicap of leeftijd.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en mag geen
kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn. De woning moet in
goede staat zijn en aangepast aan de samenstelling van uw gezin.
Afhankelijk van het aantal gezinsleden en de ligging van de woning mag
de maximale huurprijs niet hoger zijn dan 618,25 euro. Daar mag u 20%
bijtellen per persoon ten laste (maximaal vier personen ten laste).
U dient zich binnen de 6 maanden na de aanvraagdatum of, als men nog
geen huurcontract heeft afgesloten op de aanvraagdatum, ten laatste 6
maanden na de startdatum van het huurcontract verplicht in te schrijven
bij de sociale huisvestigingsmaatschappij die actief is in de gemeente
van de woning waarvoor u een tegemoetkoming in de huurprijs vraagt.
Uitgezonderd als u ernstig gehandicapt of minstens 65 jaar oud bent, en
u verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke
mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is.
Wat ?
De tegemoetkoming in de huurprijs wordt berekend op basis van het
inkomen. Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald.
Uitgezonderd voor 65-plussers en personen met een handicap.
Waar ?
U vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs best aan voordat u naar de
nieuwe woning verhuist. U moet binnen de 9 maanden na aanvraag de
nieuwe woning beginnen te huren.
Als u al verhuisd bent, kan u de aanvraag tot 9 maanden na inschrijving in
de nieuwe woning, indienen. U kan enkel een tegemoetkoming in de
huurprijs krijgen als de kwaliteit van de voorgaande woning kan worden
vastgesteld.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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U vraagt het aan door het aanvraagformulier naar onderstaand adres te
zenden of persoonlijk af te geven:
Wonen Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Gratis tel: 1700
E-mail: wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be
Webadres: www.wonenvlaanderen.be
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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4.4.2 Installatiepremie
Wie?
Om een installatiepremie te krijgen moet u in aanmerking komen voor de
huursubsidie (zie punt 4.2.1). U kunt de installatiepremie niet afzonderlijk
aanvragen.
Wat?
Om de verhuiskosten te helpen dragen wordt samen met de huursubsidie
automatisch een eenmalige installatiepremie toegekend.
Het bedrag van de installatiepremie is gelijk aan driemaal het bedrag van
de eerst uitbetaalde maandelijkse tegemoetkoming in de huurprijs
(huursubsidie).
Waar ?
De aanvraag dient u aangetekend in te dienen bij:
Wonen Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Gratis tel: 1700
E-mail: wonen.antwerpen@rwo.vlaanderen.be
Webadres: www.wonenvlaanderen.be
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij deze aanvraag.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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4.5 Individueel advies toegankelijk (Provincie)
Wie ?
Personen met een handicap en ouderen (leeftijd is niet belangrijk).
Voorwaarden
U moet grondige verbouwingswerken in de woning laten uitvoeren ten
gevolge van uw handicap en/of ziekte.
Wat ?
Personen met een handicap en bejaarden kunnen zich best goed laten
adviseren bij het aanpassen van hun woonomgeving. Aan dergelijke
adviezen is wel een prijskaartje verbonden. De aanvrager betaalt een
tarief van 50 euro per uur excl. BTW en verplaatsingskosten.
Waar ?
Inter
Private Stichting Toegankelijk Vlaanderen
Belgiëplein 1
3510 Kermt (Hasselt)
Tel: 011/26.50.30
E-mail: info@inter.vlaanderen.be
Webadres: www.inter.vlaanderen.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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4.6 Vlaams huurgarantiefonds wordt “fonds ter
bestrijding van de uithuiszetting”.
Het huurgarantiefonds wordt op 1 juni 2020 opgeheven. In de plaats van
het Huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 het fonds ter bestrijding van de
uithuiszettingen van start gaan. Er wordt gekozen voor een nieuwe
werkwijze met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het
OCMW.
Fonds Bestrijding Uithuiszettingen
Jaarlijks dreigen duizenden huishoudens op straat te worden gezet. De
Vlaamse Regering wil hier iets aan doen. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse
Regering het besluit goedgekeurd tot instelling van een tegemoetkoming
aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen.
Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen zal in werking treden op
1 juni 2020.
• Wat doet het Fonds?
Het Fonds geeft een tegemoetkoming aan het OCMW dat een huurder met
huurachterstal begeleidt.
Wat doet het OCMW?
Stap 1:
OCMW neemt kennis van de huurachterstal
Stap 2:
OCMW beslist autonoom om de huurder specifiek te begeleiden bij de
afbetaling van zijn huurachterstal, en hiervoor al dan niet een beroep te
doen op het Fonds
Stap 3:
OCMW, huurder en verhuurder sluiten een begeleidingsovereenkomst.
Deze begeleidingsovereenkomst bevat:
• De identificatiegegevens van de huurder, verhuurder en het OCMW
• Vaststelling van de huurachterstal: de huurachterstal bedraagt
minstens 2x de huurprijs en maximaal 6x de huurprijs
• Afbetalingsregeling:
o OCMW betaalt binnen 5 werkdagen na ondertekening 50% van
de huurachterstal aan de verhuurder met een maximum van
1.250 euro. Voor het saldo wordt een afbetalingsregeling
opgenomen
o De huurder aanvaardt de begeleiding door het OCMW
o De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot
uithuiszetting in te stellen zolang het afbetalingsplan wordt
nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. Als de
huurder het afbetalingsplan niet naleeft of er ontstaat nieuwe
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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huurachterstal dan meldt de verhuurder dit aan het OCMW.
De verhuurder geeft het OCMW minstens 2 weken tijd om een
gepaste oplossing te vinden, alvorens een vordering in te
stellen bij de vrederechter.
Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming van het Fonds aan het
OCMW?
1. Het OCMW meldt het afsluiten van een begeleidingsovereenkomst
aan het Fonds
2. Het Fonds verleent bij de aanvang van de begeleiding volgende
tegemoetkoming aan het OCMW:
o Forfaitair bedrag: 200 euro
o Tot 60% huurachterstal (max. 1500 euro)
3. Als de huurder na afloop van de begeleiding een stabiele
woonsituatie heeft: 35% huurachterstal (max. 875 euro)
•
•

•

Een stabiele woonsituatie:
Als de huurder nog in dezelfde huurwoning woont is er een stabiele
woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd
nageleefd en er 12 maanden na de ondertekening van de
begeleidingsovereenkomst geen nieuwe huurachterstal werd
opgebouwd;
Als de huurder in een andere woning woont is er een stabiele
woonsituatie als de begeleidingsovereenkomst correct werd
nageleefd en er op het ogenblik van de beëindiging van de
huurovereenkomst geen nieuwe huurachterstal is.

Komt elke huurovereenkomst met huurachterstal in aanmerking?
Nee, enkel nieuwe huurachterstal komt in aanmerking. De huurachterstal
moet zijn ontstaan na 1 juni 2020.
• Toelichtingen:
Wonen-Vlaanderen organiseert in samenwerking met de VVSG
toelichtingen over de nieuwe werkwijze van het Fonds ter Bestrijding van
Uithuiszettingen. Deze toelichtingen zijn vooral gericht op de
medewerkers en diensthoofden van de sociale diensten van het OCMW.
Maar ook financieel directeurs van het OCMW, medewerkers van de
gemeentelijke woondiensten en andere welzijnsdiensten zijn van harte
welkom!
De regelgeving zal aan bod komen alsook een praktische toelichting over
hoe je als OCMW de tegemoetkoming kan aanvragen.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5 Diensten en voorzieningen vanuit het OCMW
5.1 Sociale dienst
Wie ?
Voor elke inwoner van Merksplas.
Wat ?
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst hebben als
voornaamste taak de inwoners van Merksplas, die zich in
probleemsituaties bevinden, te helpen bij het verbeteren van hun situatie.
Ze proberen op de best mogelijke wijze hulpverlening te organiseren. Dit
kan op verschillende manieren: door informatie te verschaffen, door een
begeleidingsvorm voor te stellen, door een verwijzing naar
gespecialiseerde hulpverleners of instanties.
Bij een vraag tot financiële hulp stelt de maatschappelijk werker een
verslag op waarbij een voorstel aan de OCMW Raad geformuleerd wordt.
Het is de raad die beslist over het al dan niet geven van deze hulp en de
grootte ervan.
Bij de sociale dienst kan u terecht voor:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het aanvragen van een leefloon.
Het bespreken van financiële problemen, met eventueel een
steunaanvraag als gevolg.
Budgetbeheer - de budgetdienst wordt tevens ondersteund door een
jurist.
Hulpverlening bij problemen van psychische, relationele of sociale
aard.
Administratieve hulp bij allerlei documenten.
Ondersteuning in het zoeken naar werk, cv opmaken,… .
Het aanvragen van voordelen voor andersvaliden.
Het aanvragen van voordelen voor bejaarden.
Vragen met betrekking tot tewerkstelling, therapieën, crisisopvang,
drug- en alcoholproblemen, geweldplegingen, gezinsproblemen.
Verwarmingstoelage,… .

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Waar ?
De sociale dienst van het OCMW helpt u graag bij uw aanvraag.
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur geopend
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5.2 Dienst Schuldbemiddeling
Wie ?
Voor personen die moeilijkheden ondervinden met het beheren van hun
budget, met het betalen van hun facturen en / of schulden hebben.
Wat ?
Het komt steeds vaker voor dat mensen moeilijkheden ondervinden met
het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven. Hierdoor stapelen
schulden zich op. Dit alles kan vele oorzaken hebben: een moeilijke
echtscheiding, een laag inkomen, een verkeerd bestedingspatroon,
ongeval of ziekte... Ongeacht de oorzaak van het probleem, biedt onze
dienst via schuldhulpverlening een oplossing aan voor iedereen die uit
deze situatie wil ontsnappen.
De sociale dienst kan bijvoorbeeld u helpen bij:
▪ Het bemiddelen met uw schuldeiser.
▪ Een begeleiding in het beheer van uw inkomsten.
▪ Een overname van het beheer van uw inkomsten.
▪ Een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling voor de
arbeidsrechtbank opmaken.
Waar ?
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur geopend
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5.3 Juridische dienst
Wie?
Het OCMW biedt elke inwoner van Merksplas gratis en vrijblijvend
juridisch advies. U kunt er informatie en advies inwinnen over
verschillende rechtsproblemen.
Wat?
De meest voorkomende zaken waarvoor een beroep kan gedaan worden
op de juridische dienst zijn problemen in verband met echtscheiding,
huwelijksvermogensrecht, erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen,
burenhinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële akten, pro
deo/ rechtsbijstand, ..
De juridische dienst biedt u de volgende vormen van hulpverlening aan:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Geven van informatie en advies.
Helpen met opstellen van een brief.
Schrijven van brieven voor de cliënt.
Begeleiden van sommige procedures.
Overeenkomsten opstellen.
Contacteren van tegenpartij om inlichtingen te vragen en te
bemiddelen.

Doorverwijzen naar andere instanties.
Waar ?
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
De juriste heeft op maandag spreekuur van 13.30 uur tot 16.00 uur en
van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Daarnaast heeft zij ook spreekuur te:
▪

OCMW Vosselaar
Cingel 7
2350 Vosselaar
Tel: 014/60.08.20

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Maandag van 9.00 uur tot 11.30 uur
▪ OCMW Hoogstraten
Jaak Aertslaan 7
2320 Hoogstraten
Tel: 03/340.16.01
Dinsdag van 9.00 uur tot 11.30 uur
▪

Sociaal Huis Beerse
Gasthuisstraat 49
2340 Beerse
Tel: 014/60.09.60

Woensdag van 9.00 uur tot 11.30 uur
▪

OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27
2310 Rijkevorsel
Tel: 03/340.39.65

Donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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5.4 Dienst Gezinszorg
Wie ?
Als u omwille van ouderdom, ziekte of handicap, van uzelf of iemand in
uw gezin (tijdelijk of blijvend) niet meer in de mogelijkheid bent om
huishoudelijke taken uit te voeren, kan u een beroep doen op de dienst
voor gezinszorg.
Wat ?
Een verzorg(st)er kan u helpen bij volgende taken:
▪ Huishoudelijke taken: wassen en strijken, koken, wekelijks
woningonderhoud,… .
▪ Verzorgende taken: zich wassen, kleden,… .
▪ Ondersteunende taken: boodschappen doen, doktersbezoek,
psychische ondersteuning,… .
De verzorg(st)er wordt in zijn/haar taak ondersteund door de plaatselijke
verantwoordelijke.
Wat kost deze hulpverlening?
De prijs van deze hulp wordt bepaald door uw inkomen en de
samenstelling van uw gezin. Het tarief wordt jaarlijks herzien. Het wordt
aangepast bij een wijziging in uw inkomens- of gezinssituatie. De
tarieven zijn vastgelegd in een bijdrageschaal opgelegd door het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Waar ?
U kan het OCMW van Merksplas contacteren en vragen naar de
verantwoordelijke gezinszorg.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5.5 Thuishulp – dienstencheques
Wie ?
Het OCMW startte op 1 augustus 2003 met een systeem van
dienstencheques voor huishoudelijke hulp. Hulpbehoevenden die voldoen
aan de voorwaarden kunnen thuishulp aanvragen.
Wat ?
De help(st)er die u huishoudelijke hulp biedt betaalt u via
dienstencheques. Er wordt één dienstencheque per uur aangerekend.
Het dienstencheque systeem biedt u een fiscaal voordeel, er wordt
namelijk een belastingvermindering toegekend bij aankoop van
elektronische of papieren dienstencheques.
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van
dienstencheques verlaagd van 30% naar 20%. De aankoopprijs van de
dienstencheque blijft ongewijzigd, namelijk 9 euro of 10 euro.
Het verschil zit hem in de kost na belastingvermindering. Deze kost gaat
voor de gebruiker namelijk van het huidige 6,30 euro naar 7,20 euro, dit
voor de eerste 167 dienstencheques (aantal vastgelegd voor
inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021).
Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op
deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun
eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per
persoon. Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen
gebruikersnummer hebben bij Sodexo.
Elke gebruiker kan per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen
waarvan de eerste 400 aan 9 euro en de overige 100 aan 10 euro.
Jaarlijks op 1 april ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw
belastingaangifte moet voegen om van bovenstaande fiscaal voordeel te
genieten.
Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en
genieten van een belastingvermindering via een ‘terugbetaalbaar
belastingkrediet’. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het
fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen
aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij het
belastingkantoor.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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Om te kunnen genieten van dienstencheques moet u zich eerst (gratis)
inschrijven bij de firma Sodexo. Het online inschrijvingsformulier is
beschikbaar op de website www.dienstencheques-vlaanderen.be .
Als u zich niet online inschrijft, kan u het inschrijvingsformulier ook
invullen en terugsturen:
▪ Per fax op het nummer 02 547 55 21
▪ Per mail naar dienstencheques-vlaanderen.svc.be@sodexo.com
▪ Met de post naar:
Dienstencheques Vlaanderen
BP 76
1180 Ukkel
Waar ?
U kunt zich laten inschrijven op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp via
dienstencheques bij:
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5.6 Strijkatelier – dienstencheques
Wie ?
Iedereen.
Wat ?
Het strijkatelier strijkt en verstelt uw was via dienstencheques. U betaalt
uw was bij het afhalen en het kost één dienstencheque per uur.
Per kledingstuk werd een gemiddeld tarief in minuten vastgesteld, zo
maken wij de optelsom van alle kledingstukken per wasmand. Per
begonnen uur wordt een dienstencheque aangerekend. De teveel
betaalde minuten worden de volgende keer van uw saldo afgetrokken.
Het dienstencheque systeem biedt u een fiscaal voordeel, er wordt
namelijk een belastingvermindering toegekend bij aankoop van
elektronische of papieren dienstencheques.
Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van
dienstencheques verlaagd van 30% naar 20%. De aankoopprijs van de
dienstencheque blijft ongewijzigd, namelijk 9 euro.
Het verschil zit hem in de kost na belastingvermindering. Deze kost gaat
voor de gebruiker namelijk van het huidige 6,30 euro naar 7,20 euro, dit
voor de eerste 167 dienstencheques (aantal vastgelegd voor
inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021).
Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op
deze belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun
eigen naam aankopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per
persoon. Daarom is het dus belangrijk dat beide partners elk hun eigen
gebruikersnummer hebben bij Sodexo.
Elke gebruiker kan u per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen
waarvan de eerste 400 aan 9 euro en de overige 100 aan 10 euro.
Jaarlijks op 1 april ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw
belastingaangifte moet voegen om van bovenstaande fiscaal voordeel te
genieten.
Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en
genieten van een belastingvermindering via een ‘terugbetaalbaar
belastingkrediet’. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het
fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen
aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij het
belastingkantoor.
De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Om te kunnen genieten van dienstencheques moet u zich eerst (gratis)
inschrijven bij de firma Sodexo. Het online inschrijvingsformulier is
beschikbaar op de website www.dienstencheques-vlaanderen.be .
Als u zich niet online inschrijft, kan u het inschrijvingsformulier ook
invullen en terugsturen:
▪ Per fax op het nummer 02 547 55 21
▪ Per mail naar dienstencheques-vlaanderen.svc.be@sodexo.com
▪ Met de post naar:
Dienstencheques Vlaanderen
BP 76
1180 Ukkel
Waar ?
Strijkatelier Sociaal Huis Merksplas
Molenzijde 120
2330 Merksplas
Tel: 014/82.16.53
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00
07.30
07.30
13.00
07.30

uur
uur
uur
uur
uur

–
–
–
–
–

18.00
13.00
12.00
18.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
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5.7 Warme maaltijden
Wie ?
Iedere inwoner van Merksplas kan een warme maaltijd aanvragen via het
OCMW van Merksplas.
Wat ?
De maaltijden worden geleverd door een externe firma en bezorgd door
het OCMW. U heeft de keuze uit een warme maaltijd bestaande uit soep,
een hoofdschotel en een dessert. Het menu voor deze maaltijden is
gevarieerd.
De maaltijden worden warm geleverd van maandag tot en met vrijdag. U
kan ook voor het weekend een maaltijd bestellen, maar deze wordt
gekoeld geleverd op vrijdag en dient u zelf op te warmen.
Bovendien heeft u steeds de mogelijkheid te kiezen voor een
vervangmaaltijd of een dieetmaaltijd of een koude schotel.
De maaltijden worden thuis geleverd in een isolatiebox die de schotels
gegarandeerd warm houdt. De maaltijdbedeler zal de volgende dag de
isolatiebox meenemen. De aluminiumschotels spoelt u na gebruik af en
sorteert u in de PMD-zak.
Annuleren kan steeds door vooraf contact op te nemen met het OCMW.
Bij annulering voor diezelfde dag wordt gevraagd telefonisch te
verwittigen vóór 8.30 uur.
Er is een standaardprijs vastgesteld van 6,50 euro voor een warme
maaltijd. Indien u een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen
ontvangt bedraagt de prijs van 5,50 euro per maaltijd. Wij vragen u dan
om een geldig attest binnen te brengen.
Waar ?
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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5.8 Minder Mobielen Centrale (MMC)
Wie ?
De Minder Mobielen Centrale biedt mensen met
verplaatsingsmoeilijkheden (zoals bejaarden, personen met een handicap,
mensen met een rolstoel, …) vervoer aan. Om in aanmerking te komen,
moet men aan bepaalde inkomstenvoorwaarden voldoen.
Mobiliteit is een voorwaarde tot kwaliteitsvol leven. Het doel van de MMC
is vermijden dat vervoersarmoede leidt tot een zorgtekort of sociaal
isolement. De MMC wil het sociale leven en de mobiliteit van mensen in
onze gemeente bevorderen.
De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs, die met hun eigen wagen en in
hun vrije tijd mensen vervoeren.
Dit gebeurt meestal om sociale of gezondheidsredenen: familiebezoek,
ziekenbezoek, boodschappen, socio-culturele activiteiten (cinema, etentje,
toneel,..), vrije tijdsbesteding (daguitstap, kapper, sport, hobbyclub,..),
occasioneel dokters- of tandartsbezoek.
Wat ?
Financieel: het jaarlijkse lidgeld van de MMC bedraagt 10 euro per
persoon en 15 euro voor een koppel. Aan de chauffeur wordt er een
onkostenvergoeding betaalt van 0,35 euro per gereden kilometer.
Hoe werkt de MMC ?
Wie een rit wil aanvragen doet dit minstens 48 uur op voorhand bij het
OCMW. De MMC-verantwoordelijke noteert de aanvraag en zoekt een
chauffeur die deze rit wil verzorgen. Op de dag en het uur van de afspraak
gaat de chauffeur de gebruiker ophalen en verzorgt het gevraagde
vervoer. Na afloop van de rit betaalt de gebruiker de vergoeding
rechtstreeks aan de chauffeur.
Waar ?
Wie lid wil worden, kan zich aanmelden bij de MMC-verantwoordelijke in
het Sociaal Huis van Merksplas.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5.9 Bejaardenwoningen & seniorenflats Kern Lindendijk
Wie ?
Senioren (minstens 65 jaar) of minimaal 55 jaar op datum van
inschrijving en er is vastgesteld dat de lichamelijke of psychische toestand
zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat
een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene
arbeidsmarkt kan verdienen.
Wat ?
Het OCMW van Merksplas is eigenaar van 26 bejaardenwoningen in de
Kern Lindendijk.
Daarnaast is het OCMW van Merksplas ook eigenaar van 10 bejaardenflats
op de hoek van de Kern Lindendijk en de Kloosterstraat.
De effectieve huurprijs9 voor een bejaardenwoning of seniorenflat wordt
berekend op basis van het inkomen van de kandidaat-huurder. Er kan
een huurtoelage toegekend worden.
Voorwaarden
▪
▪

De kandidaat-huurder of samenwonende partner moet 65 jaar zijn
op datum van inschrijving10.
EN de kandidaat-huurder moet op datum van inschrijving ten minste
3 jaar van de voorbije 6 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas
zijn geweest of gedurende ten minste 15 jaar gedomicilieerd
inwoner van Merksplas zijn geweest.

Waar ?
U kunt voor meer informatie over deze woningen en flats terecht bij het
OCMW van Merksplas. U kunt zich ook bij het OCMW aanmelden als u
zich wil inschrijven op de wachtlijst voor deze woningen of flats.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

Er is een maximumhuurprijs bepaald door de OCMW-Raad.
Uitgezonderd mensen met een invaliditeit van minimum 66 % kunnen zich laten inschrijven
vanaf de leeftijd van 55 jaar.
9

10

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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5.10 Seniorenflats ‘woonerf Ter Driezen’
Wie ?
Senioren (minstens 65 jaar) of minimaal 55 jaar op datum van
inschrijving en er is vastgesteld dat de lichamelijke of psychische toestand
zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van wat
een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene
arbeidsmarkt kan verdienen.
Wat ?
Sinds 1 december 2007 zijn de seniorenflats ‘woonerf Ter Driezen’ in
gebruik genomen. Het gaat om 23 bejaardenflats waarvan 15
éénslaapkamerappartementen en 8 tweeslaapkamerappartementen. Deze
bejaardenflats zijn bestemd voor maximum 2 bewoners.
De effectieve huurprijs11 van de flat wordt berekend op basis van het
inkomen van de kandidaat-huurder. Daarnaast dienen er nog een aantal
gemeenschappelijke kosten betaald te worden, die jaarlijks worden
herberekend.
Voorwaarden
▪
▪

De kandidaat-huurder of samenwonende partner moet 65 jaar zijn
op datum van inschrijving.
EN de kandidaat-huurder moet op datum van inschrijving ten minste
3 jaar van de voorbije 6 jaar gedomicilieerd inwoner van Merksplas
geweest zijn of gedurende ten minste 15 jaar gedomicilieerd
inwoner van Merksplas zijn geweest.

Waar ?
Als u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan u contact opnemen
met het OCMW van Merksplas. U kunt zich ook bij het OCMW aanmelden
om dergelijk appartement aan te vragen.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

11

Er is een maximumhuurprijs bepaald door de OCMW-Raad.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
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6 Voorzieningen vanuit andere diensten
6.1 Opvoedingspunt Merksplas
Wie?
U kan in het opvoedingspunt van Merksplas terecht met al uw vragen over
opvoeden. Want daar zit iedereen toch al eens mee?
U vindt er een luisterend oor, informatie, een 'tweede stem' en advies op
maat.
Het opvoedingspunt is er voor iedereen die bezig is met opvoeden van
kinderen van 0 tot 24 jaar. Ouders dus, maar evengoed grootouders,
vrienden, leerkrachten, kinderverzorgers,...
Waar?
Elke eerste maandag van de maand van 17.00 uur tot 18.30 uur en elke
derde woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur kan u in Kinderclub De
Spetter terecht voor vrijblijvende en anonieme gesprekken. Deze
dienstverlening is gratis.
Ook kan u een afspraak maken.
Uitzondering:
-

In oktober enkel derde woensdag van de maand.

Ook kan u een afspraak maken. Dit kan via telefoon of mail.
Opvoedingspunt Merksplas
Kinderclub De Spetter
Pastorijstraat 7
2330 Merksplas
GSM: 0493/31.01.55
E-mail: opvoedingspunt@merksplas.be
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.2 Fluvius
Wie ?
Iedereen
Wat ?
Fluvius is de netbeheerder van gas en elektriciteit in Merksplas.
Bij Fluvius kan u onder andere terecht voor het aanvragen van allerlei
premies, o.a. voor dakisolatie, zoldervloerisolatie, vervanging van enkel of
dubbel glas, … .
Ook kan Fluvius als sociale leverancier optreden als er een klant wegens
niet betalen van zijn gas- of elektriciteitsfactuur gedropt wordt door zijn
energieleverancier en geen nieuwe leverancier vindt.
Voor vragen rond een budgetmeter kan u ook bij Fluvius terecht.
Waar ?
Fluvius
Klantenkantoor Turnhout
Koningin Elisabethlei 38
2300 Turnhout
Openingsuren loket:
maandag:
9 uur – 12 uur & 12.30 uur – 16 uur
Dinsdag:
/
14 uur – 18 uur
Woensdag: 9 uur – 12 uur
/
Donderdag: 9 uur – 12 uur & 12.30 uur – 16 uur
Vrijdag:
9 uur – 12 uur & 12.30 uur – 16 uur
Tel: 078/35.35.34 of op het gratis nummer 0800 16 106
Webadres: www.fluvius.be
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.3 Wijk-Werken
Wie ?
Werkzoekenden en leefloongerechtigden.
Wat ?
Sinds 1 januari 2018 is PWA omgevormd tot wijk-werken. Voor
Hoogstraten organiseert het samenwerkingsverband Noorderkempen
Werkt het “wijk-werken”. Doel van wijk-werken is om langdurig
werkzoekenden en mensen die nog geen voltijdse baan aankunnen,
werkervaring en werkritme laten opdoen.
Wilt u gebruik maken van het wijk-werken?
Met het wijk-werken kunnen werkzoekenden aan de slag in scholen,
verenigingen, de gemeente, land- en tuinbouwbedrijven of voor bepaalde
taken bij private mensen thuis.
Naast het inschrijvingsgeld van 7,50 euro per jaar betaalt u als gebruiker
een vaste prijs van 6,95 euro per begonnen uur. Deze prijs geldt voor alle
wijk-werkactiviteiten in heel de Noorderkempen.
Wilt u als wijk-werker aan de slag?
Bent u ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent u
leefloongerechtigde maar voelt u zich niet klaar om onmiddellijk in het
gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan komt u misschien in
aanmerking voor het wijk-werken.
▪ Bent u ingeschreven als werkzoekende bij VDAB? Neem contact op
met het VDAB kantoor in je buurt: werkwinkel Turnhout,
Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout, 014 68 94 30
▪ Bent u leefloongerechtigde? Neem dan contact op met het OCMW /
Sociaal Huis dat uw leefloon uitbetaalt.
Waar ?
Elke dinsdag van 9.00 uur tot 11.30 uur of op afspraak kan u terecht in
het Sociaal Huis bij de consulent Wijk-Werken, An Bruylandt.
Wijk-Werken
Markt 11
2330 Merksplas
014/63.94.80
GSM 0472/18.45.81.
E-mail: An.vdab@nkwerkt.be of wijkwerken@nkwerkt.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Voorzieningengids 2021
Sociaal Huis Merksplas

94

6.4 Gezondheid
Voor uw financiële en administratieve verrichtingen met betrekking tot de
ziekteverzekering, voor aanvullende verzekeringen en voor diverse
vormen van dienstverlening, kan u terecht bij uw ziekenfonds.
Hierbij vindt u eveneens de openingsuren, dit onder voorbehoud van
mogelijke wijzigingen.
▪

Christelijke Mutualiteit
Leopoldstraat 13
2330 Merksplas
Tel: 03/221.93.39
E-mail: antwerpen@cm.be
Webadres: www.cm.be
Raadpleging consulent op afspraak:
telefonisch via 03/221.93.39 of via www.cm.be/afspraken
Raadpleging dienst maatschappelijk werk op afspraak:
telefonisch via 03/ 221.95.95

▪

De Voorzorg – Socialistische mutualiteit (Beerse)
Bisschopslaan 32
2340 Beerse
Tel: 014/61.14.92
E-mail: kempen.304@devoorzorg.be
Webadres: www.devoorzorg.be/antwerpen
Openingsuren:
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag
Woensdagnamiddag

▪

9.00 – 12.30 uur
14:00 – 16.30 uur

De Voorzorg – Socialistische mutualiteit (Turnhout)
De Merodelei 19
2300 Turnhout
Tel: 014/40.92.00
E-mail: kempen.304@devoorzorg.be
Webadres: www.devoorzorg.be/antwerpen

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Openingsuren:
Maandag gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag 9.00 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.00 uur – 16.30 uur
Vrijdag
9.00 uur – 12.30 uur
Openingsuren dienst maatschappelijk werk:
Maandag 14.00 uur – 16.00 uur
Woensdag 10.00 uur – 11.00 uur
Donderdag 10.00 uur – 11.30 uur
▪

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Kasteelplein 10 bus 1
2300 Turnhout
Tel: 014/41.43.93
E-mail: info@vnz.be
Webadres: www.vnz.be
Openingsuren:
Dinsdag
10.00 uur – 13.00 uur
14.00 uur – 18.00 uur

▪

Liberale Mutualiteit
Victoriestraat 30
2300 Turnhout
Tel: 014/41.70.99
E-mail: turnhout@lmplus.be
Webadres: www.liberalemutualiteit.be
Openingsuren:
Donderdag 8.30 uur – 12.30 uur en 14.00 uur – 16.00 uur

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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Onafhankelijk Ziekenfonds
Vogelzang 2
2300 Turnhout
Tel: 078/15.30.96
E-mail: kantoor.turnhout@oz.be
Webadres: www.oz.be
Openingsuren of afspraak:
Maandag 9.00 uur – 12.00
Dinsdag
9.00 uur – 12.00
Woensdag
Donderdag 9.00 uur – 12.00
Vrijdag
9.00 uur – 12.00

uur
uur

&

14.00 uur – 16.30 uur
14.00 uur – 16.30 uur

uur
uur

Raadpleging dienst maatschappelijk werk
Na afspraak tussen donderdag 9.00 uur – 11.00 uur
Tel: 03/201.84.80
E-mail: socialedienst@oz.be
▪

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Frankrijklei 81-83 bus 3
2000 Antwerpen
Tel: 03/220.75.55
E-mail: antwerpen@hziv.be
Webadres: www.caami-hziv.fgov.be
Openingsuren:
Maandag 9.00
Dinsdag
9.00
Woensdag 9.00
Donderdag 9.00
Vrijdag
9.00

uur
uur
uur
uur
uur

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur

&

13.00 uur – 16.00 uur

&

13.00 uur – 16.00 uur

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.5 Thuiszorg
6.5.1 Gezinszorg en poetshulp
Voor hulp in het huishouden, begeleiding en psychische opvang kan de
betrokkene terecht bij de diensten voor gezinszorg. Wie enkel hulp nodig
heeft bij de wekelijkse schoonmaak, kan beroep doen op de
poetsdiensten. Voor beide diensten kan u op volgende adressen terecht:
▪

Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
E-mail: sociaalhuis@merksplas.be
Webadres: www.merksplas.be/ocmw
De thuishulpdiensten via dienstencheques en de dienst gezinszorg
worden toegelicht in deze voorzieningengids onder de punten 5.5.
thuishulp – dienstencheques en 5.4. dienst gezinszorg.

▪

Familiehulp
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
Tel: 014/40.33.40
E-mail: turnhout@familiehulp.be
Webadres: www.familiehulp.be
Openingsuren
Alle werkdagen van 8.30 uur – 17.00 uur
Ook hulp via dienstencheques:
PIT – Tel: 078/15.00.45
dienstencheques@familiehulp.be

▪

Ferm (Landelijke thuiszorg)
Regio Noorderkempen
Nonnenstraat 12 bus 2
2200 Herentals
Tel: 014/86.11.50
E-mail: lt.noorderkempen@ons.be
Webadres : www.landelijkethuiszorg.be
Openingsuren:
Alle werkdagen van 8.00 uur – 17.00 uur

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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▪

I-mens
Merodelei 19
2300 Turnhout
Tel: 0781525350
Webadres : https://www.i-mens.be/
Openingsuren:
Maandag gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag 9.00 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.00 uur – 16.30 uur
Vrijdag
9.00 uur – 12.30 uur
U kunt bij hen terecht voor bejaardenhulp, poetsdienst,
klusjesdienst, ziekenoppas en dienstencheques.

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.5.2 NOAH (Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huislijkheid)
Wie ?
Het is een dagopvang voor alle thuiswonende zorgbehoevende personen
die beroep wensen te doen op een dienst gezinszorg en aanvullende
thuiszorg.
Wat ?
Familiehulp Turnhout opende een kleinschalig dagopvangcentrum, CADO
(Collectieve Autonome DagOpvangcentra), in Merksplas.
De dagopvang kwam tot stand door een goede samenwerking met het
OCMW van Merksplas.
Mensen kunnen 1 of meerdere dagen per week terecht voor een hele of
een halve dag, tijdens de kantooruren. Onder begeleiding van een
verzorgende kunnen de mensen samen een huislijke, gezellige dag
doorbrengen.
De verzorgende kan helpen met verzorgende taken zoals bijvoorbeeld een
douche nemen, haar- of baardverzorging, nagelverzorging, naar toilet
begeleiden,…, maar zal ook zorgen voor activiteiten: gezelschapsspel,
maken van seizoensgebonden versiering, kookactiviteit, … . Mensen die
graag even tot rust komen, kunnen terecht in een aparte ruimte.
De kostprijs bedraagt 3,5 euro per uur. Eventuele supplementen zijn
mogelijk afhankelijk van de service (vervoer, maaltijden,…). Verschillende
ziekenfondsen voorzien een tussenkomst.
Waar ?
De NOAH in Merksplas is gelegen in een seniorenflat op het Woonerf Ter
Driezen, Driesplein 2 bus 4.
Familiehulp Turnhout
Coordinator Anke Moelans
014/40.33.40.
E-mail: turnhout@familiehulp.be
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.6 Personenalarmsysteem
Wie ?
Zieken, personen met een handicap of senioren kunnen zich plots
(bijvoorbeeld door een val) in een noodsituatie bevinden, waarbij het van
belang is om onmiddellijk iemand te bereiken.
Wat ?
Via een personenalarmsysteem is er 24 op 24 uur een meldcentrale
beschikbaar, die familieleden, buren of andere hulpverleners kan
contacteren. Het alarmtoestel wordt toegekend op basis van een
onderzoek naar de hulpbehoevendheid van de betrokkene.
Een belangrijke technische voorwaarde om te kunnen aansluiten, is dat
betrokkene over een telefoonaansluiting beschikt en in de buurt daarvan
een elektrisch stopcontact heeft.
Voor het testen / gebruiken van het toestel wordt een gesprek
aangerekend bij de telefoonrekening. Vele aanvragers hebben recht op
sociaal telefoontarief of kunnen dit aanvragen.
Waar ?
Het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent biedt dergelijk
personenalarmsysteem aan.
Adressen van ziekenfondsen vindt u onder punt 6.4 in deze
voorzieningengids.
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.7 Assist Klusdienst
Wie ?
Assist Klusdienst is een dienst waar personen met een verminderde
zelfredzaamheid en 55 plussers hulp in en rond hun huis kunnen
aanvragen tegen betaling.
Wat ?
Allerlei (kleine) klusjes in en rond het huis, waar een privé-aannemer
geen interesse of aanbod voor heeft, kunnen aangevraagd worden.
Enkele voorbeelden: kleine werken loodgieterij, centrale verwarming en
elektriciteit, schrijnwerkerij, tegelwerken, schilderwerken, opruimen,
tuinwerken,… .
Het tarief voor hulpbehoevende personen bedraagt 9 euro per persoon per
uur. 55 plussers betalen 12 euro (+ 21 % BTW) per persoon per uur. Per
klus wordt er een verplaatsingskost van 3 euro aangerekend. Het
mogelijk voorbezoek van de werkleider (opmeten, opmaken van de
offerte, …) wordt niet aangerekend. Bij de uitvoering van de klus worden
de uren van de werkleider wel in rekening gebracht. Ook de
materiaalkosten worden aan de klant doorgerekend.
Waar ?
Personen met een verminderde zelfredzaamheid dienen hun aanvraag via
de sociale dienst van het OCMW te doen:
Sociaal Huis Merksplas
Markt 11
2330 Merksplas
Tel: 014/63.94.80
55 plussers doen hun aanvraag rechtstreeks bij vzw Web:
Assist Klusdienst
Parklaan 20
2300 Turnhout
Tel: 014/46.27.15
Fax: 014/46.27.11
E-mail: assist@webwerkt.be
Webadres: www.webwerkt.be

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.
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6.8 Justitiehuis Turnhout
Wie ?
Iedereen
Wat ?
U zit met een probleem, een vraag, en weet niet wat kan of niet kan, wat
wettelijk mag en wat niet. U kan in het Justitiehuis te Turnhout terecht
voor juridisch advies door een advocaat.
Waar ?
▪

Turnhout – Justitiehuis
Merodecenter 1
2300 Turnhout
Tel: 014/47.13.40
E-mail: justitiehuis.turnhout@wvg.vlaanderen.be
https://afsprakenbjb.balieprovincieantwerpen.be/
Consultatie-uren juridisch advies:
Maandag van 14.00u tot 16.00u
Woensdag van 14.00u tot 16.00u
Donderdag van 14.00u tot 16.00u

De sociale dienst is alle werkdagen van 09.00 uur tot 11.30 uur bereikbaar
en op maandagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur.

