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Algemene toekenningsvoorwaarden
•

De steunvrager is ten minste 2 maanden in begeleiding (budgetbegeleiding / budgetbeheer/
collectieve schuldenregeling/ leefloon) bij de sociale dienst van het Sociaal Huis van Anzegem.

•

Het inkomen van de steunvrager valt onder de Europese Armoededrempel.
Alleenstaande of gezinshoofd
€ 1139.16
Partner of kind van 14 jaar of ouder
€ 569.58
Kind jonger dan 14 jaar
€ 341. 75
Alle inwonende personen worden in rekening gebracht.
Bij kinderen gaat het specifiek om kinderen die nog gerechtigd zijn op kinderbijslag.
Indien er sprake is van co-ouderschap, dan wordt het inkomen van het kind maar voor de helft in
rekening gebracht.
Alle bestaansmiddelen worden in rekening gebracht:
-Nettoloon (gemiddeld maandinkomen)
-Sociale uitkeringen (26 dagen-maand)
-Kinderbijslag
-Onderhoudsgeld van ex-partner
-Onderhoudsgeld van kinderen
Vakantiegelden, eindejaarstoelagen en belastingkrediet worden niet in rekening genomen.
Spaargelden worden in rekening genomen conform de percentages binnen de leefloonwetgeving.

•

Uitgaven worden niet in rekening genomen met uitzondering van:
-Huurlast hoger dan 40% van het inkomen
-Onderhoudsgeld te betalen voor de kinderen

•

De steunvrager dient medewerking te verlenen aan het sociaal onderzoek, gevoerd door de
maatschappelijk werker. Het huisbezoek is een essentieel onderdeel van dit onderzoek.

•

De steunvrager dient een goede medewerking te verlenen binnen de begeleiding:
Budgetbegeleiding / budgetbeheer/ collectieve schuldenregeling: trajectplan volgen
Leefloon: GPMI volgen

Toetsingskader
Binnen de begeleiding worden volgende zaken maximaal meegenomen:
Domein wonen
•
•
•

De steunvrager dient zich verplicht in te schrijven bij de sociale verhuurkantoren en bij de sociale
huisvestingsmaatschappijen.
De steunvrager die reeds een woonvoordeel van de federale of Vlaamse overheid geniet kan
geen huurtoelage genieten.
De steunvrager die een huurprijs betaalt minder dan € 250 kan geen aanspraak maken op de
huurtoelage.

Domein energie
•
•
•
•

De steunvrager dient vooreerst alle rechten uit te putten met betrekking tot energie: vb. federale
verwarmingstoelage, minimale levering aardgas, groepsaankopen energie, ...
De steunvrager die reeds de sociale tarieven gas en elektriciteit geniet kan slechts aanspraak
maken op de helft van de energie-en.verwarmingstoelage.
De steunvrager dient in te gaan op het aanbod van de energiesnoeiers.
De steunvrager dient een factuur van de verwarmingskosten voor te leggen.

Domein kinderen
•

De steunvrager dient zijn rechten op onderhoudsgeld uit te putten.

De toelagen
Huurtoelage

€ 50 per maand

Kindtoelage

€ 30 per maand voor kinderen jonger dan 14 jaar
€ 45 per maand voor kinderen ouder dan 14 jaar

Verwarmingstoelage

€ 30 per maand / € 360 per jaar

Energietoelage

€ 20 per maand / € 240 per jaar

Schooltoelage

80% in de aankoop van schoolboeken met een maximum van € 150/jaar
€ 45 in de aankoop van schoolmateriaal met een maximum van€ 45/jaar
De schooltoelage is van toepassing voor alle mensen in budgetbeheer /
budgetbegeleiding /leefloon, ongeacht of zij al dan niet het steunbarema
genieten.

Werkwijze
De mensen die in aanmerking komen voor het steunbarema worden maandelijks op het bijzonder comité
voor sociale dienst gebracht. De berekeningswijze wordt daarbij maandelijks ter inzage gelegd. De
herzieningen vinden plaats in december en juni. Maandelijks kunnen nieuwe dossiers worden
aangebracht en worden stopgezet.

