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1.VOORDELEN BINNEN HET KADER VAN DE ZIEKTEVERZEKERING  
1.1 De verhoogde tegemoetkoming 
1.1.1  Wat ? 
Deze regeling houdt in dat een aantal mensen een voorkeurstatuut geniet voor de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen. Ze betalen minder remgeld en krijgen daardoor meer terugbetaald voor dokterskosten, geneesmiddelen, een ligdag in het ziekenhuis en andere medische zorgen.   
Het systeem van betalende derde kan worden toegepast, wat betekent dat de zorgverlener rechtstreeks met het ziekenfonds afrekent. Hierdoor hoeft de zorgvrager enkel het remgeld te betalen.   
Voor de maximumfactuur geldt onder meer een lager plafondbedrag voor de medische kosten die men jaarlijks zelf moet betalen.    
Men komt in aanmerking voor  andere voordelen zoals sociaal telefoontarief en vermindering bij het openbaar vervoer. 
1.1.2  Voor wie ? 
1.1.2.1 Automatische toekenning door sociaal voordeel 
Deze toewijzing gebeurt automatisch en de gerechtigde hoeft hiervoor niets te doen. 
 een leefloon (3 maanden ononderbroken) 
 een equivalent leefloon (3 maanden ononderbroken) 
 een inkomensgarantie voor ouderen  
 een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (inclusief het recht op rentebijslag)  
 een tegemoetkoming voor personen met een handicap 
 een kind met een medische ongeschiktheid van minstens 66 % 
 een kind dat is ingeschreven als gerechtige in de hoedanigheid van niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV): wie in dit statuut is ingeschreven, kan geen partner hebben  
 een kind dat als gerechtigde is ingeschreven in de hoedanigheid van wees: als je jonger dan 25 jaar bent, dan krijg je automatisch het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Ben je ouder dan 25 jaar, dan kan je het recht krijgen op basis van een inkomensonderzoek.  
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1.1.2.2 Op basis van een inkomstenonderzoek 
Bij uw ziekenfonds aanvragen. 
 Kwetsbare groepen  
Deze behoren tot één van de volgende groepen:  
 gepensioneerden en gelijkgestelden (zoals ex-kolonialen) 
 invaliden die een uitkering ontvangen  
 personen die minstens 12 maanden werkloos of arbeidsongeschikt zijn  
 ambtenaren en militairen die langdurig ziek zijn (>1 jaar)  
 personen met een handicap  
 weduwen en weduwnaars  
 eenoudergezinnen 
Het grensbedrag bestaat uit (voor de inkomsten van 2016):  
 een basisbedrag van 18.002,48 euro (voor een alleenstaande)  
 en een bijkomend bedrag van 3.332,74 euro per gezinslid (persoon ten laste of partner).  
 Alle andere gevallen 
Het grensbedrag bestaat dan uit:  
 een basisbedrag van 17.855,56 euro (voor een alleenstaande)  
 en een bijkomend bedrag van 3.305,54 euro per gezinslid (persoon ten laste of partner).  
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1.2 Globaal medisch dossier 
1.2.1  Wat en voor wie ? 
Iedereen kan aan zijn huisarts vragen om een ‘globaal medisch dossier’ bij te houden. Daarin komen alle belangrijke gegevens over iemands gezondheid. Wie een globaal medisch dossier heeft, betaalt 30% minder remgeld wanneer hij zelf naar de dokter gaat.  
Er kan ook een checklist opgemaakt worden waarin de arts de gewoonten (roken en alcohol, stress, onderzoeken van dikke darm-, baarmoederhals-, en borstkanker) van de patiënt noteert. Wie ouder is dan 75 jaar of wie chronisch ziek is (en voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op het zorgforfait) krijgt in de meeste gevallen ook meer uitbetaald bij een huisbezoek. 
1.2.2  Kostprijs? 
De huisarts kan voor het globaal medisch dossier € 30 aanrekenen.  Dit bedrag wordt VOLLEDIG terugbetaald door uw ziekenfonds. Sommige huisartsen regelen dit rechtstreeks via uw ziekenfonds via de derdebetalersregeling.  In dit geval moet u dit bedrag niet voorschieten. 
Jaarlijks kun je je GMD verlengen. Dit gebeurt automatisch door het ziekenfonds indien in de loop van het jaar: 

 een raadpleging en/of bezoek plaatsvond; 
 je huisarts de verlenging niet als prestatie aangerekend heeft; 
 je niet aan een andere huisarts hebt gevraagd om je GMD te beheren.  

De bijhorende remgeldverlaging wordt ook automatisch met een jaar verlengd 
 
1.2.3 Waar kunt u hiervoor terecht? 
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw huisarts of uw ziekenfonds. 
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1.3 De maximumfactuur 
1.3.1  Wat? 
De maximumfactuur (MAF) houdt in dat een gezin dat op hetzelfde adres woont niet méér dan een bepaald grensbedrag (“plafondbedrag”) per jaar zal moeten uitgeven aan remgelden en supplementen. De grootte van dit plafondbedrag is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen. Wat een gezin méér uitgeeft aan remgelden en supplementen, wordt door het ziekenfonds terugbetaald. De grensbedragen vindt u terug in de tabel bij ‘plafondbedragen’. 
Er zijn twee categorieën: Sociale MAF en Inkomens-MAF.  
 Sociale MAF 
Plafondbedrag: 459 euro per jaar. 
Is van toepassing voor bepaalde sociale categorieën, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, behalve indien dit toegekend werd op basis van een integratietegemoetkoming en de partner een inkomen heeft. 
 Inkomens-MAF 
Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht. 
1.3.2  Wat wordt in rekening gebracht? 
Volgende kosten worden meegeteld om de uitgaven te berekenen en terugbetaald als het plafond is overschreden: 
 remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners; 
 remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor magistrale bereidingen; 
 remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, labonderzoeken; 
 bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste dag); 
 afleveringsmarge voor implantaten; 
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1.3.3  Plafondbedragen 
 
Jaarinkomen Plafondbedrag (01/01/2017) 
Tot 18.231,97 € 459 (chronisch ziek: € 357) 
18.231,97 – 28.028,25 € 663 (chronisch ziek: € 561) 
28.028,25 – 37.824,56 € 1.020 (chronisch ziek: € 918) 
37.824,57 – 47.212,66 € 1.428 (chronisch ziek: €1.326) 
Vanaf 47.212,66 € 1.836 (chronisch ziek: € 1.734) 
Kinderen jonger dan 19 jaar € 663 (> € 459 gezinsplafond) 
Kinderen jonger dan 19 jaar met: * recht op verhoogde kinderbijslag  € 450 (chronisch ziek blijft € 450) 
 
 
1.3.4  Hoe gaat dit in zijn werk? 
De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij.  Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt wordt automatisch terugbetaald. 
  
1.3.5  Waar kunt u hiervoor terecht? 
Dit voordeel wordt u automatisch toegekend .  U hoeft daar zelf niets voor te doen.  Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ziekenfonds.   
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1.4 Zorgforfait 
1.4.1  Wat? 
Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen.  Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid.  De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

 
1.4.2  Voor wie? 
Om hieraan te genieten moet voldaan worden aan 2 voorwaarden: 
 VOORWAARDE 1: Verlies aan zelfredzaamheid 

o Voor de tegemoetkoming van € 302,60 (2017): zich in één van de volgende situaties bevinden:  
 minstens zes maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie;   
 in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis;   
 voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap (min.66%) of ernstige ziekte.  

o Voor de tegemoetkoming van € 453,92 (2017): zich in één van de volgende situaties bevinden: 
 voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten (minstens 12 punten);  
 voldoen aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming hulp aan bejaarden met een handicap (minstens 12 punten);  
 recht hebben op een tegemoetkoming voor hulp van derden (mindervaliden);    
 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.     
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o Voor de tegemoetkoming van € 605,21 (2017): zich in één van de volgende situaties bevinden: 
 minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging. 

 VOORWAARDE 2: Hoge uitgaven voor gezondheidszorg In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar een totaal aan remgeld hebben van minstens:  € 450/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming)  € 365/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming) 
 
1.4.3  Waar kunt u hiervoor terecht? 
Dit voordeel wordt u automatisch toegekend .  U hoeft daar zelf niets voor te doen.  Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ziekenfonds.  
1.5 Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden 
 
1.5.1  Wat ? 
Personen met hoge uitgaven voor incontinentiemateriaal krijgen recht op een jaarlijks forfait van € 497,24 (2017).  Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.  
1.5.2  Voor wie ? Om hiervan te genieten moet voldaan worden aan 3 voorwaarden: 
 VOORWAARDE 1:  Gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden recht hebben op het forfait B of C in de thuisverpleging, met een score 3 of 4 voor het criterium 'Incontinentie'. 
 VOORWAARDE 2: De laatste dag van de hierboven vermelde vier maanden: niet verblijven in een verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis (RVT), rustoord voor bejaarden (ROB), psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT), initiatief voor beschut wonen of bepaalde revalidatiecentra). 
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 VOORWAARDE 3: Op de laatste dag van de referentieperiode van 12 maanden in leven zijn.  
1.5.3  Waar kunt u hiervoor terecht? 
De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt via de thuisverpleegkundige.  Komt deze niet aan huis en denkt u in aanmerking te komen, neemt u best contact op met de sociale dienst van uw mutualiteit.  De aanvraag moet jaarlijks worden herhaald.  
1.6 Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen 
1.6.1  Wat? 
Personen met een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie maken aanspraak op een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming van € 162,30(2017).  
 Voorwaarden? 
 Lijden aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie 
 Geen recht hebben op het incontinentieforfait omdat men niet voldoet aan het afhankelijkheidscriterium 
 Niet verblijven in een rustoord of verzorgingsinrichting waarvoor de ziekteverzekering een tegemoetkoming voorziet 
 Nog geen tegemoetkoming voor autosondage of incontinentiemateriaal ontvangen hebben 

1.6.2  Wat te doen? 
Uw huisarts kan hiervoor een aanvraagformulier invullen.  Dit formulier moet opgestuurd worden naar de adviserend geneesheer van uw regionaal ziekenfonds.  De adviserend geneesheer geeft zijn goedkeuring voor 3 jaar, het ziekenfonds onderzoekt jaarlijks of u blijft aan alle voorwaarden voldoen.   
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1.7 Forfait palliatieve zorg 
1.7.1  Wat ? 
Dit palliatief zorgforfait bedraagt € 652,53 (2017) en wordt voor 1 maand toegekend.  Indien de patiënt na afloop ervan verder aan de voorwaarden voldoet, kan het forfait nog een tweede maal worden uitbetaald.   
1.7.2  Voor wie ? 
De premie voor palliatieve zorgverlening of het palliatief zorgforfait wordt toegekend aan palliatieve patiënten die thuis willen sterven en aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Het is een extra tegemoetkoming voor specifieke kosten betreffende geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen die door de ziekteverzekering slechts gedeeltelijk of niet worden terugbetaald.   
 
1.7.3  Hoe aanvragen ? De aanvraag gebeurt via de huisarts die een formulier invult waarin hij verklaart dat de patiënt aan een aantal vastgestelde voorwaarden voldoet.  Dit formulier moet vervolgens ter goedkeuring naar het ziekenfonds gestuurd worden.  Het ziekenfonds doet de uitbetaling van deze premie.  
1.8 Vrijstelling remgeld bij palliatieve thuiszorg 
1.8.1  Wat en voor wie ? Personen die het palliatief statuut hebben, moeten geen remgeld meer betalen op een (huis)bezoek door de huisarts, de thuisverpleegkundige en de kinesist.  
1.8.2  Hoe aanvragen ? Dit voordeel wordt automatisch toegekend wanneer de palliatieve zorgforfait wordt aangevraagd (cfr. 1.7).  U hoeft daar zelf niets voor te doen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ziekenfonds   
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1.9 PVS-forfait 
1.9.1  Wat ? 
Een bedrag dat door de mutualiteit jaarlijks wordt toegekend aan PVS-patiënten ( patiënten in een persistent vegetatieve status ).  Het bedrag dient om tussen te komen in de kosten van geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en allerlei hulpmiddelen. 
1.9.2  Voor wie ? 
De PVS-patiënten moeten thuis verzorgd worden of in een centrum voor dagverzorging.  Ook moeten de patiënten aan verschillende medische voorwaarden voldoen. 
1.9.3  Hoeveel ? 
Het bedrag van het PVS-forfait is vastgesteld op maximaal € 8.311,59/jaar (2017). De betaling van de tegemoetkoming gebeurt door het ziekenfonds in maandelijkse schijven. 
1.9.4  Aanvraag? 1. een verantwoordelijke arts van een erkend deskundig ziekenhuiscentrum die de patiënt opvolgt, moet nagaan of de patiënt aan de voorwaarden voldoet. 

2. Door middel van een formulier geeft hij dit door aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds.  Een kopie van dit formulier moet bezorgd worden aan de huisarts. 
Deze medische kennisgeving moet gebeuren ten vroegste 1 maand voor de terugkeer van de patiënt en uiterlijk voor het einde van de 5de maand na de terugkeer.  Meer informatie is te verkrijgen bij uw ziekenfonds.  
1.10 Voordelen binnen het kader van de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds 
Sommige ziekenfondsen hebben nog een aantal specifieke premies of tussenkomsten voor hun leden. Omdat dit bij ieder ziekenfonds verschillend is, is het onmogelijk om hier een overzicht te geven.  Vraag daarover de nodige informatie aan uw ziekenfonds. Het is zeker de moeite waard om over volgende zaken informatie te vragen:  tussenkomst in de kosten voor het verblijf in een dagverzorgingscentrum  tussenkomst in de kosten voor het verblijf in een kortverblijf  tussenkomsten in ziekenvervoer: bv. voor nierdialyse, radio-en/of chemotherapie,… bestaan er speciale regelingen.
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2 SOCIAAL FONDS VAN DE VLAAMSE LIGA TEGEN  KANKER 
 
2.1 Voor wie en wat ? 
Om in aanmerking te komen voor financiële steun van het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker, wordt rekening gehouden met twee elementen:  het equivalent inkomen van het gezin en de medische kosten. 
 Inkomen (bedragen geldig tot maart 2017): Om in aanmerking te komen voor steun, mag het reële inkomen niet meer bedragen dan: 
€ 1.715/maand alleenstaande  
€ 2.230/maand voor een koppel alleenstaande met 1 kind 
€ 2.745/maand voor koppel met 1 kind alleenstaande met 2 kinderen 
€ 3.260/maand voor koppel met 2 kinderen alleenstaande met 3 
€ 3.775/maand voor koppel met 3 kinderen alleenstaande met 4 
Deze inkomensgrenzen worden elk jaar aan de gezondheidsindex aangepast.  De steun wordt jaarlijks uitbetaald en bedraagt min. € 250 en max. € 1750. 
2.2 Aanvraag ? 
Om een aanvraag in te dienen, maakt u gebruik van het standaard “Aanvraagformulier voor financiële steun”.  Het dossier wordt steeds opgesteld door een sociale dienst van het ziekenhuis, de mutualiteit, het OCMW,.... Een patiënt zelf kan geen aanvraag indienen.  VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER – SOCIALE DIENST Koningsstraat 217 1210 Brussel Neem contact op met de helpdesk: 078 150 702 of kankerfonds@komoptegenkanker.be 
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3 VOORDELEN TELEFOON 
 
3.1 Sociaal telefoontarief voor de vaste telefoon en GSM 
 Wat? Een sociaal telefoontarief betekent dat er een vermindering is in de aansluitingskosten en het abonnementsgeld en dat er een aantal tariefeenheden gratis zijn.   Voor wie? 
 Leefloners 
 Aanvrager ouder dan 65 jaar  Voorwaarden  
 Alleen wonen 
 Samenwonen met: 

 één of meer personen van ten minste 60 jaar 
 en/of zijn kinderen in leerplichtige leeftijd of met een handicap van minstens 66% 
 zijn kleinkinderen, die wees zijn van vader en moeder en hem bij gerechtelijke beslissing zijn toegewezen.  

Gemeenschappelijke voorwaarden inzake het inkomen: Om te weten of een persoon recht heeft op het sociale tarief moet men een bruto globaal belastbaar inkomen hebben van minder dan 18.002,48 euro + 3.332,74 euro per bijkomende persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is. (1/01/2017)  
De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden uiteraard eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd indien de betrokkene nog student is.  
Gemeenschappelijke voorwaarden betreffende de aansluiting: De begunstigde moet titularis van de lijn zijn. De begunstigde mag wonen in een woonzorgcentrum of een andere vorm van gemeenschappelijk leven, maar hij moet beschikken over het abonnement in eigen naam (moet titularis van de lijn zijn) en voor zijn uitsluitend gebruik. 
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 Aanvrager met een handicap  

Voorwaarden  
 Ten volle 18 jaar oud zijn; 
 Getroffen zijn door een handicap van minstens 66% 
 Alleen wonen of samenwonen: 

 hetzij met ten hoogste twee personen 
 hetzij met bloed- of aanverwanten van de 1e graad (= wederhelft, ouders, schoonouders, kinderen, schoonkinderen) of 2e graad (= broers, zusters, halfbroers, halfzusters, grootouders, kleinkinderen) 

Gemeenschappelijke voorwaarden inzake het inkomen: Een bruto globaal belastbaar inkomen hebben van minder dan  18.002,48 euro + 3.332,74 euro per bijkomende persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is. (1/01/2017) 
De inkomsten van de kinderen van meer dan 18 jaar worden uiteraard eveneens in aanmerking genomen. Een schoolattest zal moeten worden voorgelegd indien de betrokkene nog student is. 
Gemeenschappelijke voorwaarden betreffende de aansluiting: De begunstigde moet titularis van de lijn zijn. De begunstigde mag wonen in een woonzorgcentrum of een andere vorm van gemeenschappelijk leven, maar hij moet beschikken over het abonnement in eigen naam (moet titularis van de lijn zijn) en voor zijn uitsluitend gebruik 

. 
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 Gehoorgestoorden, gelaryngectomeerden en militaire oorlogsblinden  
Voorwaarden  Een gehoorverlies hebben van minstens 70dB voor het beste oor volgens de classificatie van het "Internationaal Bureau voor Audiofonologie - BIAP"; Een laryngectomie hebben ondergaan. 
Gemeenschappelijke voorwaarden inzake het inkomen  Er zijn geen specifieke inkomstenvoorwaarden. 
Gemeenschappelijke voorwaarden betreffende de aansluiting De ouders of grootouders, houder van een telefoonaansluiting kunnen het bewuste tarief genieten indien hun kind of kleinkind dat bij hen inwoont, voldoet aan één van de bovengemelde voorwaarden inzake handicap. 
Aanvraag: De aanvrager/aanvraagster moet zich richten tot de operator van zijn/haar keuze onder de aanbieders van het sociaal tarief:  
PROVIDER CONTACTGEGEVENS 
Proximus 0800/22.800 
Base 0486/191999 of via gsm 1999 
Orange 02/745 95 00 of via gsm 5000 
Scarlet 02/275.27.27 
Telenet 0800/66051 
VOO 0800 80025  
De aanvraag wordt vervolgens overgezonden aan het BIPT, dat nagaat of de aanvrager of aanvraagster voldoet aan de voorwaarden om het sociaal tarief te krijgen.  
Het BIPT neemt eventueel contact op per post met de aanvrager/aanvraagster om aanvullende inlichtingen op te vragen. 
Het BIPT laat uw operator dan weten of het dossier goedgekeurd of afgewezen is. 
De operator past dan het sociale tarief toe en past de facturen aan vanaf de volgende factureringsperiode 
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4 VERMINDERING ABONNEMENT TV-DISTRIBUTIE 
 

4.1 Wat? De meeste kabelmaatschappijen kennen dit toe, de korting bedraagt 50%.  
4.2 Wie? 
 
 Personen die minstens 12 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid: 

Volgende factoren bepalen de zelfredzaamheidsgraad: 
 de mogelijkheid om zich te verplaatsen; 
 de mogelijkheid om zelfstandig te eten of te koken; 
 de mogelijkheid om in te staan voor hygiëne en zich te kleden; 
 de mogelijkheid huishoudelijk werk te verrichten; 
 de mogelijkheid om te leven zonder toezicht 
 de mogelijkheid om te communiceren en sociaal contact te onderhouden. 

 Personen die een attest 80% invaliditeit hebben. 
4.3 Aanvraag: 
U kan een attest van handicap aanvragen via de administratieve diensten van je gemeente of rechtstreeks bij het FODSZ. Dit attest bezorgt u aan de televisiemaatschappij.  
 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 

Vanackerestraat 12 
8560 Wevelgem 
 056 43 34 00 
burgerzaken@wevelgem.be 
openingsuren:  
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 9u00 tot 12u00 
op maandag ook van 16u00 tot 18u30 op afspraak 
op woensdag van 13u30 tot 18u30 
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Zitdagen gemeentehuis Gullegem:  
Peperstraat 10 
056/43 34 00 
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9u-12u 
Maandag: 16u-18u30 
 
Zitdagen gemeentehuis Moorsele:  
St-Maartensplein 12 
056/43 34 00 
Maandag: 16u – 18u30 
Woensdag tot vrijdag: 9u – 12u 
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5 BELASTINGEN 
 
5.1 Vermindering inkomstenbelasting. 

 
5.1.1  Wat? 
De belastingplichtige van wie het gezin één of meer personen met een handicap telt, kan een vermindering bekomen van de belastingen op zijn inkomen.  
5.1.2  Voor wie? 

 Een attest bezitten van minstens 66 % invaliditeit  Een persoon ten laste hebben met een handicap van minstens 66%  Het attest moet geldig zijn op 1 januari van het aanslagjaar  
5.1.3  Aanvraag: 
Het volstaat dit te vermelden op uw belastingsaangifte en een attest van invaliditeit, afgeleverd door uw mutualiteit of door het FOD Sociale Zekerheid, aan uw belastingsformulier toe te voegen.  
Info over vermindering inkomstenbelasting bij: FOD FINANCIEN – CONTROLE WEVELGEM Hoveniersstraat 31 8500 Kortrijk 
 02 572 08 25 

5.2 Vermindering onroerende voorheffing. 
5.2.1  Wat? De belastingplichtige van wie het gezin één of meer personen met een handicap telt, kan een vermindering bekomen van de onroerende voorheffing. 
5.2.2  Voor wie? 

 een attest bezitten van minstens 66% invaliditeit.  de handicap moet vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.  het attest moet geldig zijn op 1 januari van het aanslagjaar. 



Thuiszorg  24 

5.2.3  Aanvraag :  
Deze belasting wordt geheven door de Vlaamse Gemeenschap. De verminderingen zullen automatisch geregeld worden via de Kruispuntbank. Info over onroerende voorheffing bij: 
Belastingsdienst Vlaanderen – onroerende voorheffing Vaartstraat 16 9300 Aalst 
 Inflolijn 1700 (9-19u) 
http://www.belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing   
5.3 Fiscaal voordeel bij opvang van een ouder familielid. 
5.3.1  Voor wie? 
Voor mensen die een ouder familielid thuis opvangen. 
5.3.2  Voorwaarden? 
De belastingvrije som is voorzien voor belastingplichtige mensen die een oudere persoon bij hen hebben inwonen.  
Deze opgevangen oudere persoon moet:  minstens 65 jaar oud zijn op 1 januari van het aanslagjaar  ten opzichte van de belastingplichtige een ascendant (ouder, grootouder) of een zijverwant tot de tweede graad ( broer, zus ) zijn.  De netto-bestaansmiddelen moeten minder zijn dan € 3120 (het bruto-pensioen verminderd met € 25120) 
5.3.3  Bedragen? 
De belastingsvrije som zal voor het aanslagjaar 2016  (inkomsten 2015)  
 Ascedant (ouder/grootouder): Ouder dan 65 jaar: € 3010 Jonger dan 65 jaar: € 1510 
 Broers en zussen   Ouder dan 65 jaar: € 3010 
 Personen die u ten laste hadden vb tanta  € 1510 

 
5.3.4  Hoe bekomen? Op uw aangifteformulier van de belastingen vindt u dit onder de rubriek 1043, waar u ook het aantal opgevangen oudere personen moet vermelden
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 6 SOCIALE MAXIMUMPRIJZEN (GAS EN ELEKTRICITEIT) 
 
6.1 Wat? 
Twee maal per jaar berekend de CREG op basis van de laagste commerciële tarieven op de markt het sociaal tarief. Voor heel België gelden dezelfde prijzen ongeacht de leverancier.  
6.2 Voor wie? 
De aanvrager moet bewijzen dat hijzelf en/of elke andere persoon die onder hetzelfde dak woont:  ofwel een tegemoetkoming geniet als mindervalide voor minstens 65% arbeidsongeschiktheid;  ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming geniet;  ofwel een integratietegemoetkoming geniet volgens cat. 2, 3 of 4;  ofwel hulp aan derden geniet;  ofwel hulp aan bejaarden geniet;   ofwel leefloon geniet;  ofwel een gewaarborgd inkomen voor ouderen geniet  sociale huurders  De sociale maximumprijs wordt niet toegekend indien de aansluiting betrekking heeft op een 2de verblijfplaats, gemeenschappelijke delen appartement, een tijdelijke aansluiting of als je zelfstandige bent.  
6.3 Aanvragen : 
Vanaf juli 2009 wordt dit automatisch toegekend aan de rechthebbenden.  Meer info: Contactcenter FOD Economie Albert II-laan 16 1210 BRUSSEL Gratis 0800 120 33 
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7 VRIJSTELLING HEFFING OPPERVLAKTEWATEREN 
7.1 Voor wie? 

 abonnees die de inkomensgarantie voor ouderen genieten  :  te bewijzen met het roze attest dat u jaarlijks van de RVP krijgt  abonnees die het leefloon genieten :  te bewijzen door een attest te bekomen bij de Algemene sociale dienst van het OCMW  abonnees met een handicap die een inkomensvervangende en/of tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of integratietegemoetkoming genieten :  attest van FOD Sociale zekerheid.  abonnees met een inwonend gezinslid met verlengde minderjarigheid die een inkomensvervangende en/of tegemoetkoming hulp aan bejaarden en/of integratietegemoetkoming genieten :  attest van FOD Sociale zekerheid. 
 
7.2 Hoe aanvragen? 
De vrijstelling wordt op schriftelijke aanvraag verleend na ontvangst van het heffingsbiljet.  De aanvraag moet binnen de drie maanden vanaf de verzendingsdatum van het heffingsbiljet worden ingediend.  De aanvraag tot vrijstelling moet vergezeld zijn van de afscheurstrook met streepjescode van het heffingsbiljet/een kopie van het heffingsbiljet + het attest dat het recht op vrijstelling bewijst.  Indien u geen heffingsbiljet meer ontvangt, wordt u automatisch vrijgesteld.  U hoeft dus geen aanvraag te doen.  Wanneer u hulp nodig hebt bij deze aanvraag kan u terecht bij:  De dienst thuiszorg Deken Jonckheerestraat 9 8560 Wevelgem. 
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8 PREMIES IN VERBAND MET VERBETERINGS-EN AANPASSINGSWERKEN AAN WONINGEN VOOR OUDEREN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 
8.1 Vlaams agentschap voor personen met een handicap ( VAPH ) 
 
8.1.1  Voor wie? De aanvraag moet gebeuren voor de dag van de 65ste verjaardag (personen die voor hun 65ste zijn ingeschreven, kunnen achteraf een beroep blijven doen op het Fonds) Het gaat hier om mensen met een blijvende handicap: lichamelijk, zintuiglijk, mentaal en/of psychisch. Als gevolg van deze handicap moet er een ernstige beperking ondervonden worden. Betrokkene moet effectief in Vlaanderen of Brussel verblijven. 

8.1.2  Wat? 
Het VAPH kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming verlenen in de (meer)kosten van hulpmiddelen en aanpassingen.  De bedoeling is de beperkingen van een persoon met een handicap te verminderen of op te heffen.  Het VAPH kan bijvoorbeeld een tegemoetkoming verlenen voor het aanpassen van de woning aan de noden van de persoon met een handicap.  Ook hulpmiddelen en aanpassingen die bijdragen tot bijvoorbeeld een betere mobiliteit of vlottere communicatie, kunnen bij het VAPH voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. 

8.1.3  Aanvraag? 
Voor de aanvraag kunt u terecht bij een multidisciplinair Team van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Centra voor Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, consultatiebureaus, sociale diensten van ziekenhuizen. 
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8.2 Premies in verband met verbeterings- en aanpassingswerken aan woningen voor ouderen en personen met een handicap.  
8.2.1  Wat? 
Onder bepaalde voorwaarden kunnen bij het Vlaamse Gewest, en/of de Provincie West-Vlaanderen en/of de gemeente Wevelgem en/of INFRAX, financiële tegemoetkomingen bekomen worden voor verbetering- en aanpassingswerken aan de woning.   
 Aanpassingspremie voor woningen bewoond door ouderen en/of personen met een handicap 
 Premie voor verbeteringswerken 
 Energiepremies 
 Premie inzake inbraakbeveiliging in woningen 

 
8.2.2  Hoe aanvragen? 
Bepaalde premies moeten vóór de aanvang van de werken worden aangevraagd, andere na de uitvoering van de werken.  Omwille van de complexiteit en vele wijzigingen in de wetgeving neemt u best inlichtingen vóór de uitvoering van de werken.    Alle inlichtingen en aanvraagformulieren in verband met de provinciale huisvestingspremie, premies van het Vlaamse Gewest en gemeentelijke huisvestingspremies, veiligheids- en energiepremies zijn te bekomen bij : 
GEMEENTE WEVELGEM  Vanackerestraat 12 8560 Wevelgem  056 43 34 72  ROHM West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 8000 Brugge 
 050 44 29 02 www.premiezoeker.be  = een website die per gemeente een overzicht geeft van de beschikbare premies met betrekking op wonen. 
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8.3 Huursubsidie en installatiepremie  
Voor het verlaten van een onaangepaste huurwoning om een aangepaste huurwoning te betrekken kan onder bepaalde voorwaarden bij het Vlaamse Gewest een huursubsidie en/of een installatiepremie bekomen worden.  Inlichtingen en aanvraagformulieren kunnen bekomen worden bij: 
CEL WONEN GEMEENTE WEVELGEM: Vanackerestraat 12 8560 Wevelgem 
 056 43 34 80  ROHM West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 8000 Brugge 
 050 30 11 21  
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9 GEMEENTELIJKE VAKANTIETOELAGE 
 
9.1 Vakantietoelage aan personen met een handicap en langdurige zieken.  
9.1.1  Voor wie? 
Deze jaarlijkse toelage wordt toegekend aan personen met een handicap en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een aangepast verblijf voor zieken of personen met een handicap in binnen- of buitenland. Deze vakantie moet georganiseerd zijn door een sociale organisatie zn is geldig voor een vakantieverblijf van minstens 5 dagen. 
9.1.2  Voorwaarden : 

 tenminste 66 % lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn  tenminste 1 jaar 66% werkonbekwaam (in de zin van de ziekteverzekering) op datum van de vakantie  geen ander wettelijk vakantiegeld ontvangen  voor een vakantieverblijf van minimum 5 dagen georganiseerd door een sociale vereniging, een erkend ziekenfonds, een medisch pedagogisch instituut of een dagcentrum. 
9.1.3  Bedrag  
€ 40/jaar  
9.1.4  Voor alle informatie en aanvragen: 
Gemeente Wevelgem Burgerzaken/ sociale zaken Vanackerestraat 16 8560 Wevelgem 
 056 43 34 00  Persoonlijk aan het loket:  Gemeenteloket ‘sociale zaken’  Vanackerestraat 12 Of via mail:  doris.verstraete@wevelgem.be  
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10 .BIB AAN HUIS 
 
10.1 Wat? 
Als boek – aan – huis lezer kunt u kiezen uit alle materialen die in de bibliotheek beschikbaar zijn.  U wordt lid van de bibliotheek voor € 5. Het ontlenen van boeken en strips is gratis. Voor cd’s, video’s, cd-roms en dvd’s vraagt men een bijdrage. Vrijwilligers bespreken met u uw boekenverlanglijstje en brengen de materialen op afgesproken datum aan huis. 
 
10.2 Voor wie? 
Mensen die niet zo goed te been zijn of zich niet fit genoeg voelen om hun huis te verlaten en tot aan de bibliotheek te komen, kunnen van deze dienst gebruik maken.  
10.3 Hoe bekomen? 
Informatie bij:   Gemeentelijke Bibliotheek  Vanackerestraat 20  8560 Wevelgem   056 43 35 40 
www.wevelgem.be/bibliotheek rubriek ‘Tot je dienst’ 
Wanneer u dit wenst, komt er een personeelslid van de bibliotheek bij u langs om uw leeswensen te bespreken, zodat men u zo goed mogelijk van dienst kan zijn.   
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11  UIT-PAS 
 
11.1 Wat? 
Vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuidwest-Vlaanderen geniet van vrijetijdsactiviteiten punten kan sparen en inruilen voor voordelen.  Een UIT-pas kost 3€, voor die prijs heb je ook een aantal voordelen:  Een gadget bij uw gemeente  Gratis zwembeurt bij deelnemende zwembaden  Gratis museumbezoek bij deelnemende musea  3 welkomstpunten op de kaart  2,5 € korting bij deelnemende culturele centra  
11.2 Voor wie? 
Een UIT-pas kan aangevraagd worden vanaf 3 jaar en is levenslang geldig. Ze is geldig in de volgende gemeentes: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. 
11.3  Hoe bekomen? De gewone UIT-pas kan aangevraagd worden bij de bib, de deelnemende culturele centra, het gemeentehuis en de dienstencentra.  Meer info: www.uitinzuidwest.be  
11.4 Kansentarief! 
Wie van een beperkt inkomen (leefloon, personen in budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling en personen met een krap leefgeld) leeft kan aan kansentarief (1€) een UIT-pas bekomen. Daarmee geniet de gebruiker 80% korting bij deelname aan UIT-pasactiviteiten. Dit kan aangevraagd worden bij de sociale dienst van het OCMW. 
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12 NUTTIGE ADRESSEN  
 VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER – sociale dienst Koningsstraat 217 1210 BRUSSEL 
 02 227 69 69  

 FOD SOCIALE ZEKERHEID directie-generaal personen met een handicap Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower Kruidtuinlaan 50 bus 150 1000 Brussel 
 02 528 60 11  

 FOD MOBILITEIT EN VERVOER Directie Verkeersveiligheid D1 “City Atrium” Voortgangstraat 56 1210 Brussel 
 02 277 31 11  

 PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Boeverbos Koning Leopold III-laan, 41 8200 Brugge/St.-Andries 
 050 40 31 11  

 FOD FINANCIEN – CONTROLE WEVELGEM Hoveniersstraat 31 8500 Kortrijk 
 02 572 08 25  

 CEL WONEN GEMEENTE WEVELGEM  Vanackerestraat 12 8560 Wevelgem 
 056 43 34 72 
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 Gemeente WEVELGEM Burgerzaken/ sociale zaken Vanackerestraat 12 8560 Wevelgem www.wevelgem.be   056 43 34 75  
 ROHM West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9 8000 Brugge 
 050 30 11 21  

 DIENST THUISZORG – OCMW WEVELGEM Deken Jonckheerestraat 9 8560 Wevelgem thuiszorg@ocmwwevelgem.be www.ocmwwevelgem.be  
 
 GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek Wevelgem  Vanackerestraat 20 8560 Wevelgem 
056/43 35 40  bibliotheek@wevelgem.be www.wevelgem.be/bibliotheek 
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Deze reeks folders bestaan uit volgende titels: 
 1. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden, jonger dan 65 jaar  2. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden, ouder dan 65 jaar  3. Extra tegemoetkomingen en voordelen  

  Zit u met vragen en wenst u meer informatie?  
Dienst thuiszorg – OCMW Wevelgem Deken Jonckheerestraat 9 8560 Wevelgem 

 056 43 55 00 
 056 40 20 64 thuiszorg@ocmwwevelgem.be www.ocmwwevelgem.be  

     Editie januari 2017 

  
 


