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Voor wie 

 

Gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een 
voorziening verblijven en in de gemeente gedomicilieerd 
zijn op 1 januari 2018. 
 
 

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen  
 

 indien thuis: het inkomen van alle gezinsleden die op 1 
januari 2018 op één adres samenwonen. 
Verblijf je in een voorziening:  dan word je beschouwd 
als alleenstaande. Indien je samen met je partner in dezelfde 

voorziening verblijft = 1 gezin. 

 
 Inkomen dat in rekening wordt gebracht 

1. gezinsinkomen 
  2. kadastraal inkomen (KI) 

 
1. Gezinsinkomen (inkomsten 2016) 

 

Berekening van het gezinsinkomen: 
gezamenlijk belastbaar inkomen per gezinslid 
+  belastingvermindering op de belastingvrije sommen 
-  de basisbelasting 
-  de gemeentebelasting 
= totaal belastbaar inkomen waarmee we rekening 
houden (voorbeeld blz 4).  

De aldus bekomen inkomens van de diverse gezinsleden 
worden dan bij elkaar geteld. 
Voor mensen die in 2017 enkel leefloon hadden, wordt 2017 
in rekening gebracht. 

 

2. Kadastraal inkomen (KI) 
 

• De eigen gezinswoning wordt vrijgesteld. 

• Voor alle andere eigendommen wordt het KI 
tienvoudig meegerekend bij het gezinsinkomen 
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 Het bekomen inkomen (gezinsinkomen+KI) 

mag niet hoger zijn dan: 
Voor een alleenstaande: 

 jonger dan 65 j.  + 65 j. 

Alleenstaande  € 17.118 € 18.830 

attest RIZIV (66%) 
of attest FOD SZ (*)  

€ 22.768 € 24.479 

attest FOD SZ min. 12 p. € 25.678 € 27.390 

(*) Attest vermindering verdien 66% FOD SZ of attest 9-11 punten 
 

Voor een gezin: Basisbedrag gezin = € 11.469 + bedrag 
per gezinslid (zie tabel/afhankelijk van leeftijd en eventueel attest): 
 Kind  

0 tem 12 j. 
Jongere  
13-25 j. 

Ander gezinslid 

Zonder attest € 8.559 € 11.983 € 5.649 of € 7.361 (65+) 

Attest RIZIV of 
FOD SZ (*) 

€ 14.208 € 17.632 € 11.298 of € 13.010 (65+) 

Attest FOD SZ 
min 12 punten 

€ 17.118 € 20.542 € 14.208 of € 15.920 (65+) 

(*) Attest verhoogde kinderbijslag 6-8 p. (waarvan minstens 4 punten in de 
1ste pijler) | attest RIZIV of vermindering verdien 66% FOD | attest FOD SZ of 
verhoogde kinderbijslag 9-11 punten 

 

❖ De leeftijd bereikt op 1 januari 2018 telt mee. 
❖ Indien attest invaliditeit: geldig zijn op 1 januari 2018. 

 
Voorbeeld: gezin: vader en moeder (allebei – 65 j.), zoon van 11 
en dochter van 13 jaar. Enkel gezinswoning. 
Berekening gezinsinkomen: basis: € 11.469 + vader: € 5.649 + 
moeder: € 5.649 + zoon:€ 8.559 + dochter: € 11.983 = € 43.309   
Recht op toelage= 25 euro.  
Hoe lager gezinsinkomen, hoe hoger de toelage. Stel dat inkomen 
gezin € 35.000 dan is toelage= 113 euro.
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voorbeeld aanslagbiljet personenbelasting 
aanslagjaar 2017 – inkomsten 2016 
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Bedrag 
 
Toelage varieert tussen 25 en 140 euro naargelang het 
inkomen.  
Let wel: geen combinatie mogelijk met de zorgtoelage, wel met 
bijv dagopvang, kortverblijf, … 
 

Hoe aanvragen 
 

Wanneer aanvragen 
In de loop van de maand juni. 
Wie vorig jaar reeds in aanmerking kwam voor een gezins-
toelage ontvangt automatisch de aanvraagformulieren. 
Let wel: het aanvraagformulier dient getekend en samen 
met de nodige bewijsstukken terug bezorgd te worden. 
 

Waar aanvragen 
Sociaal Huis of op de wekelijkse zitdagen.  
 

Wat indienen bij de aanvraag 

• Aanslagbiljet personenbelasting aanslagjaar 2017/ 
inkomsten 2016. (voorbeeld: zie middenpagina)  
o Je vindt je aanslagbiljet niet meer: breng je 

identiteitskaart én pincode mee bij aanvraag. 

• Indien enkel leefloon: attest leefloon voor 2016 of 2017  

• Nog andere eigendommen dan de eigen gezinswoning: 
aanslagbiljet onroerende voorheffing  2016 
o Je vindt je aanslagbiljet niet meer: breng je 

identiteitskaart en pincode mee bij aanvraag. 

• Eventueel : attest invaliditeit RIZIV of FOD SZ indien u 
nog niet bij onze dienst gekend bent 

 

Uitbetaling  
 

De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december. 
 
ALGEMEEN: indien het begrotingskrediet ontoereikend is om alle 
toelagen uit te betalen, kan het bedrag verhoudingsgewijze 
verminderd worden. 
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WEETJES 

 
Recht op gratis huisvuilzakken?! 

 

Eén keer per kalenderjaar gratis 20 grote of 30 kleine 

gewone restafvalzakken voor: 

 

• gezin met 3 kinderen of meer waarvan minstens 3 

nog geen 22 jaar* op 1 januari 2018  

• gezin met 2 kinderen, beiden jonger dan 22 jaar* en 

waarbij minimum 1 kind met een attest verhoogde 

kinderbijslag FOD SZ van minstens 9 punten in de 3 

pijlers samen.  

(*)1996 en later geboren 
 

• voor personen met incontinentie- of stoma-

problemen, mits voorlegging van een doktersbriefje 

(mag in gesloten omslag afgestempeld door arts) of een door de 

arts ondertekend aanvraagformulier (te bekomen in het 

Sociaal huis). 
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Recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) 

Wat? 
Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming dan 

- betaal je minder bij de dokter, ziekenhuis, apotheker 

- recht op systeem derdebetaler= je betaalt voor doktersbezoek 

maar 1 euro 

- betaal je 26 euro voor de zorgkas ipv 51 euro 

- heb je recht op uitkansenpas (80% korting op deelnameprijs 

activiteiten of 50 % voor gemeentelijke buitenschoolse 

kinderopvang) 

- krijg je korting bij de Lijn en NMBS 

- recht op verwarmingstoelage    

…         

Voorwaarden? 
Je kan de verhoogde tegemoetkoming op 2 manieren krijgen:  
op basis van een sociaal voordeel  
of op basis van een inkomensonderzoek. 
 
Op basis van sociaal voordeel: 
Voor personen die bepaalde uitkering ontvangen: leefloon, 
inkomensgarantie voor ouderen (IGO), tegemoetkoming voor 
personen met een handicap, een kind met attest verhoogde KB 
waarvan minstens 4 punten in de 1ste pijler, wees. 
 

Op basis van inkomen 
 

2 mogelijkheden: 
1. Standaard: tellen je inkomsten van vorig jaar. Als het jaarlijks 
bruto belastbaar inkomen van je gezin onder het grensbedrag ligt, 
dan krijg je de verhoogde tegemoetkoming.  
Het grensbedrag bestaat uit (voor de inkomsten van 2017): 

een basisbedrag van 18 335,43 euro (voor een alleenstaande) +  
een bijkomend bedrag van 3394,38 euro per gezinslid (persoon 
ten laste of partner). 

 
2. Kwetsbare groepen: behoor je tot onderstaande groep, dan 
houdt men rekening met je maandinkomen.  
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We vermenigvuldigen je maandinkomen met 12 om je jaarlijks 
inkomen te berekenen en daarbij telt men je extra inkomsten  zoals 
vakantiegeld, eindejaarspremie ... 
Het grensbedrag bestaat dan uit: 
basisbedrag van 18 730,66 euro + bijkomend bedrag van 
3467,55 euro per gezinslid (persoon ten laste of partner). 
 

Kwetsbare groepen=  
gepensioneerden, invaliden die een uitkering ontvangen, personen 
die minstens 12 maanden werkloos of arbeidsongeschikt zijn, 
personen met een handicap, weduwen en weduwnaars, 
eenoudergezinnen. 
 

Waar aanvragen? 
Bij je ziekenfonds. 

Heb je geen VT en denk je recht te hebben, ga dan zeker langs bij 

je ziekenfonds en neem alvast aanslagbiljet belastingen mee of 

andere bewijstukken van inkomen. 

 

 

GRATIS ENERGIESCAN 

Wat?   
Je krijgt een bezoek aan huis door  

iemand van de energiesnoeiers voor: 

• een heleboel gratis tips om energie te besparen 

• een gratis spaarpakket twv € 20 bijv spaardouchekop, 

spaarlampen, … 

• uitleg over je energiefactuur en eventueel prijsvergelijking 

• rapport over het verbruik van je woning 

 

AANVRAGEN VAN ENERGIESCAN IN SOCIAAL HUIS  
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Thuiszorgdiensten Sociaal Huis 

1. ANNAH 

Voor wie? 

Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag. 

 

Door wie? 

ANNAH werkt met vrijwilligers.  

 

Waarvoor kan ik bij ANNAH terecht? 

GRATIS DIENSTVERLENING: kleine taken in en om het huis die 

maximum een kwartiertje duren, bezoekjes, informatie en advies. 

DIENSTVERLENING TEGEN KILOMETERVERGOEDING: 

Vervoer naar dokter, kapper enz 

Samen boodschappen doen 

 

Wat kost dat? 

0.40 euro per kilometer gerekend vanaf het huis van de 

vrijwilliger tot hij/zij weer thuis is. Bij wachttijd langer dan 1,5u 

wordt de rit heen en terug twee keer aangerekend. 

 

2. KARWEIDIENST      

Voor wie? 

Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag. 

 

Waarvoor kan ik bij de karweidienst terecht? 

Allerlei eenvoudige huishoudelijke karweitjes waarvoor weinig 

speciale vakkennis nodig is. 

Kleine herstellingen (lekkende kraan, vervangen schakelaar,…) / 

kleine onderhoudswerken (beperkt tuinonderhoud, onderhoud 

kachel, …) / kleine aanpassingswerken om wooncomfort te 

verbeteren / hulp bij verhuis. 
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Wat kost dat? 

De bijdrage varieert tussen de 10 en de 25 euro per uur met 

daarnaast nog vergoeding voor verplaatsing, gebruik materiaal, … 

 

 

3.  MAALTIJDDIENST 

Voor wie? 

Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag. 

 

Wat? 

Dagelijks bezorging van een verse maaltijd aan  

huis op weekdagen die in de microgolfoven moet  

opgewarmd worden.  

 

Wat kost dat? 

Zonder dessert: 6.10 euro en 6.40 euro met dessert.  

 

 

4.  POETSDIENST 

Voor wie? 

Alle inwoners van Anzegem met een zorgvraag. 

 

Wat? 

Gewoon onderhoud van de woning.  

 

Wat kost dat? 

9 euro per uur via dienstencheques.  

Je krijgt een belastingvermindering van 2,70 euro.  

 

Voor meer info over onze thuiszorgdiensten kan je terecht in het 

Sociaal Huis of vraag naar de thuiszorgfolder of specifieke folder 

rond ANNAH, karweidienst, maaltijddienst of poetsdienst. 
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      UITPAS  

 
UITPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in 
Vlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport, 
activiteiten seniorenraad, … punten kan sparen en inruilen voor 
leuke voordelen.  
 
Hoeveel kost een UITPAS? 

• Ofwel € 3. Je ontvangt bij aankoop extra welkomstvoordelen 
zoals een gratis geschenkje, een gratis zwembeurt, korting op 
een culturele activiteit, 3 welkomstpunten... 

• Ofwel € 1 als je recht op verhoogde tegemoetkoming of op 
de gezinstoelage. 
Met deze UITKANSENPAS (KP) krijg je 80% korting bij 
deelname aan UiTPASactiviteiten. Bijv voor een activiteit van 
10 euro betaal je slechts 2 euro of krijg je 80% korting in 
zwembaden in de regio of sportcentra of andere.  

Let wel: kansentarief is enkel geldig voor activiteiten binnen de    
gemeente én de regio Zuid-West-Vlaanderen. 

• BKO: heb je recht op een kansenpas en maak je gebruik van 
buitenschoolse kinderopvang= 50% korting. 

• Wie recht heeft op leefloon of ondersteuning krijgt vanuit 
OCMW, heeft automatisch recht op een kansenpas 

 
Waar kan je UITPAS kopen? 
gewone UITpas: bib,  sporthal, dienst cultuur, gemeentehuis. 
UITpas én kansenpas: Sociaal Huis, zitdagen of op activiteiten. 
Breng zeker je identiteitskaart en klevertje mutualiteit mee bij 
aankoop van je pas! 
 
Puntjes sparen? 
Bij iedere deelname kan je PUNTEN SPAREN en deze inruilen 
voor extra VOORDELEN zoals korting, leuke gadgets, gratis 
drankje, … Vraag naar folder omruilvoordelen of surf 
naar www.uitinzuidwest.be voor meer info. 

 

 

 

http://www.uitinzuidwest.be/
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