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Reglement aanvullende financiële hulp en specifieke steunvormen
Artikel 1.
1.1

Doel

Dit reglement kadert binnen de opdracht van het OCMW om “iedereen” een menswaardig
bestaan te verzekeren en heeft als doel financieel tegemoet te komen indien het beschikbaar
inkomen van betrokkene hiervoor ontoereikend is.

Artikel 2.

Toepassingsgebied

2.1

Dit reglement is van toepassing op personen waarvoor het OCMW Waregem het bevoegd centrum
is en die over een ontoereikend menswaardig inkomen beschikken en waar geen andere
perspectieven zijn.

2.2

In elk nieuw dossier wordt binnen een periode van maximum 3 maanden na de aanvraag automatisch
via een sociaal onderzoek afgetoetst of de persoon voldoet aan de voorwaarden van toepassing
binnen dit reglement.

Artikel 3.
3.1

Definities

Een aanvullende financiële hulp is een extra financiële steun met de bedoeling een financieel
evenwicht na te streven. Hierbij wordt in het bijzonder rekening gehouden met:
 welbepaalde vaste kosten en uitgaven, mits voorleggen van betaalbewijzen
 gezinssamenstelling
 alle inkomsten
Aangezien deze aanvullende financiële hulp niet bedoeld is voor het aanzuiveren van schulden,
wordt bij de berekening geen rekening gehouden met schulden. Bij sommige specifieke
steunvormen, worden bepaalde schulden wel in rekening gebracht, net omdat ze een aantal
basisvoorzieningen die mogelijks in het gedrang komen door een financieel onevenwicht willen
garanderen.

3.2

Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die illustreren wat een gezin
minimaal nodig heeft met het oog op een menswaardig bestaan. Dit Waregems referentiebudget is
gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd referentiekader om de adequaatheid van inkomens
te beoordelen volgens de specifieke leefsituatie en omstandigheden waarin gezinnen met
verschillende samenstellingen verkeren.
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3.3

Het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen is de absolute ondergrens voor het loon vastgelegd
door de Nationale Arbeidsraad.

Artikel 4.

4.1

Algemene toekenningsvoorwaarden aanvullende financiële hulp en specifieke
steunvormen

De aanvullende financiële hulp en de specifieke steunvormen zijn geen onvoorwaardelijke toelage en
kunnen slechts in situaties toegepast worden waar geen andere perspectieven zijn, zoals
tewerkstelling en/of uitputten van alle sociale rechten. Hiermee wordt het subsidiair karakter van de
aanvullende financiële hulp onderstreept.
Betrokkene moet alle medewerking verlenen in de te ondernemen stappen om de situatie te
verbeteren:







betrokkene heeft de situatie niet zelf veroorzaakt bv. door het wegschenken van alle
spaargeld,… Er moet transparantie zijn over alle inkomsten en eigendommen van alle
gezinsleden die op hetzelfde adres wonen en tot hetzelfde huishouden behoren.
betrokkene is verplicht om zijn/haar rechten uit te putten om het inkomen te verhogen. We
denken hierbij aan: tewerkstelling, groeipakket, onderhoudsgeld, kost en inwoon van volwassen
kinderen, mantelzorgpremie, integratietegemoetkoming, huurpremie/huursubsidie,
studietoelage,…
betrokkene is verplicht de kosten te laten dalen.
o betrokkene is verplicht beroep te doen op sociale tarieven(telefoon, gas-en elektriciteit)
indien hij voldoet aan de voorwaarden van het sociaal tarief en dit geen automatisch
recht is.
o betrokkene moet de nodige maatregelen nemen om bij significant hoge telecomkosten
en/of energiekosten over te schakelen naar gunstigere telecom- en/of
energiecontracten.
o betrokkene moet zich inschrijven, zijn inschrijving actueel houden en een aanbod van
een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij en/of RSVK accepteren, indien
betrokkene op deze wijze zijn vaste kosten kan laten dalen.
er moet sprake zijn van een positief activeringstraject, tenzij er gezondheids- of
billijkheidsredenen worden weerhouden.

4.2

Komen niet in aanmerking voor aanvullende financiële hulp/specifieke steunvormen:
 tijdelijke schorsingen in het recht op werkloosheidsuitkeringen
 schorsingen in het recht op ziekte- of invaliditeitsuitkeringen
 personen onder elektronisch toezicht
 personen met eigendom(men) in het buitenland
 personen die verblijven in LOI én materiële steun ontvangen
 personen die dakloos zijn of verblijven in een onthaaltehuis
 personen die illegaal op het grondgebied verblijven
 personen opgenomen in een woonzorgcentrum

4.3

Het BCSD kan indien aangewezen extra voorwaarden koppelen aan de toekenning met als doel het
financieel evenwicht te herstellen of de financiële kwetsbaarheid te verminderen. Het BCSD kan ook
afwijken van bovenstaande voorwaarden indien dit gemotiveerd kan worden.

Artikel 5.

Sancties

5.1

Het niet nakomen van deze voorwaarden wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale
dienst en kan aanleiding geven tot stopzetting.

5.2

De toekenning van de aanvullende financiële hulp of specifieke steunvormen wordt herzien of
beëindigd indien er:
 gewijzigde omstandigheden zijn die een invloed hebben op de rechten van de persoon;
 een wijziging van de reglementaire bepaling is;
 een juridische of materiële vergissing van het ocmw;
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 verzuim, onvolledige en onjuiste verklaringen van de persoon.
Met het oog op een eventuele herziening moet de betrokkene onmiddellijk aangifte doen van elk
nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op het hem toegekende bedrag of op zijn situatie als
rechthebbende.
Met hetzelfde oogmerk controleert het centrum geregeld, en minstens om de 6 maanden of de
toekenningsvoorwaarden vervuld blijven.
De beslissing van de herziening heeft uitwerking op de eerste dag van de maand waarin de reden is
ontstaan die aanleiding heeft gegeven tot de herziening. Ingeval van verzuim, onvolledige of onjuiste
verklaringen van de persoon, wordt er teruggevorderd vanaf de datum waarop dit werd bewezen.

Artikel 6.
6.1

Principes berekening aanvullende financiële hulp

Berekening inkomsten





6.2

Berekening aanvullende financiële hulp






6.3

principe: er worden geen inkomsten vrijgesteld, dus alle inkomsten van alle gezinsleden
inclusief het groeipakket en onderhoudsgeld worden in rekening gebracht. De studiebeurs,
belastingteruggave, vakantiegeld en eindejaartoelage worden vrijgesteld.
uitzondering:
o het spaargeld wordt vrijgesteld voor een maximum bedrag gelijkgesteld aan het
gewaarborgd gemiddeld minimum inkomen + 20 % per kind ten laste en/of partner of
inwonende volwassene, behalve in geval van tussenkomst in energie- en
waterschulden en wintersteun.
o voor meerderjarige inwonende kinderen tot de leeftijd van 26 jaar die inkomsten
verwerven wordt rekening gehouden met een forfait voor kost en inwoon.
alle inkomsten worden afgezet tegenover het referentiebudget. Het referentiebudget kan
bepaald worden op het bedrag leefloon indien het referentiebudget lager zou zijn dan het
bedrag leefloon waarop het gezin recht zou hebben.

de tussenkomst huur wordt berekend op basis van:
 reële huur
 bovengrens (hiervan kan afgeweken worden indien dit bijzonder gemotiveerd wordt)
de tussenkomst energie/water wordt berekend op basis van:
 reële maandelijkse factuur of forfait
 bovengrens
de tussenkomst voor hospitalisatieverzekering wordt betaald mits voorleggen van een
betaalbewijs. De tussenkomst bedraagt 80% van de kostprijs met een begrenzing op jaarbasis
en wordt berekend per 6 maanden.
de tussenkomst voor familiale en brandverzekering wordt betaald mits voorleggen van
betaalbewijs. De tussenkomst bedraagt 80% van de kostprijs en wordt berekend per 6
maanden.
vakantietoelage: de tussenkomst bedraagt € 35 per persoon en wordt uitbetaald eind juni.

Het toegekende bedrag wordt degressief toegepast.
 gedurende de eerste 6 maanden wordt het bedrag van de financieel aanvullende hulp
begrensd tot aan het gemiddeld gewaarborgd minimuminkomen volgens de gezinssituatie
van toepassing. Het bedrag aan steun dat na berekening gelijk aan of hoger ligt dan 10 euro
per maand wordt uitbetaald.
 voor mensen die toeleidbaar zijn tot de arbeidsmarkt wordt vanaf 6 maanden het bedrag van
de financieel aanvullende hulp elke 6 maanden verminderd met 25 % van het toegekend
bedrag. Dit om een traject naar reguliere arbeid te stimuleren. Het bedrag aan steun dat na
berekening gelijk aan of hoger ligt dan 10 euro per maand wordt uitbetaald.
Het Bijzonder comité van de sociale dienst kan via een individuele beslissing voor mensen die
niet onmiddellijk toeleidbaar zijn tot de arbeidsmarkt hiervan afwijken en het toegekende
bedrag pas later degressief toepassen.
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Artikel 7.

Voor onderstaande doelgroepen die niet meer toeleidbaar zijn tot de arbeidsmarkt, wordt
het bedrag van de financieel aanvullende hulp niet degressief toegepast:
o pensioengerechtigden
o gerechtigden op een inkomens vervangende tegemoetkoming
o personen +65 jaar die geen recht openen op een pensioen
Dit impliceert dat er wel steeds nog moet worden voldaan aan de algemene
toekenningsvoorwaarden.

Toekenningsvoorwaarden specifieke steunvormen

Let op! Voor de berekening van deze specifieke steunvormen moet het bedrag aanvullende steun
meegerekend worden bij het gezinsinkomen vooraleer de andere specifieke steunvormen te berekenen.

7.1

Tussenkomst energie- en/of waterschulden






7.2

Tussenkomst wintersteun






7.3

we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
de openstaande schuld wordt verondersteld in 12 maanden terugbetaald te worden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen zijn om deze
afbetaling zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van het afzetten van de
beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
de tussenkomst bedraagt de helft van de maandelijks afbetaling met een maximum van
1.250 euro per jaar.
in geval van aflossingen via de budgetmeter wordt het totale bedrag van de aflossingen op
jaarbasis van het voorbije jaar nagevraagd bij de distributienetbeheerder. In dit geval wordt
de helft van de afbetaalde schuld met een maximum van 1.250 euro per jaar gestort op de
budgetmeter.

we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er kan slechts wintersteun toegekend worden indien er onvoldoende middelen beschikbaar
zijn om zelf in te staan voor de aankoop van maximum 500 l mazout of één pallet pellets.
Deze afweging wordt gemaakt op basis van het afzetten van de beschikbare inkomsten
tegenover het referentiebudget.
wintersteun wordt beperkt tot een maximum van 2000l mazout of 3 paletten pellets per
kalenderjaar.
indien de aanvrager recht opent op een verwarmingstoelage toegekend door de
programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie, wordt deze financiële
tussenkomst in mindering gebracht.

Tussenkomst in medische- en farmaceutische kosten





we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget. Er wordt hierbij
tevens rekening gehouden met de Maximum Factuur (MAF).
onder medische kosten vallen:
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ambulante medische kosten namelijk (opleg)kosten van medische en paramedische
kosten
o vervoerskosten die aangerekend worden door de hulpverlener kunnen tot max3 euro
per verplaatsing ingebracht worden
o voor chiropractor, osteopaat, homeopathie en psycholoog geldt een beperking van
6 consultaties per jaar
onder de farmaceutische kosten vallen:
o alle verantwoorde medische kosten die kaderen in de persoonlijke situatie,
behandeling en gezondheid van de aanvrager. Dit kunnen zowel medicatie, als
producten homeopathie zijn op doktersvoorschrift of met een gemotiveerd verslag
van de arts waaruit blijkt dat het medisch noodzakelijk is.
alle uitzonderlijke aanvragen dienen voorafgaand individueel besproken en gemotiveerd te
worden op het Bijzonder Comité voor de sociale dienst mits voorleggen van een voorschrift
en/of medisch attest en indien noodzakelijk een bestek: bv. poets- en/of gezinshulp,
dagverzorging, tandprothesen, orthodontie, kraamzorg, bril, revalidatiekosten,
hoorapparaten, maaltijden aan huis, voorbehoedsmiddelen, uitbreiding consulten
psycholoog, …
nadat het verschuldigde bedrag betaald werd aan de zorgverstrekker wordt een teruggave
aan 100 % uitbetaald.
o







7.4

Tussenkomst specifiek voor gezinnen met kinderen
7.4.1

Tussenkomst in maaltijden op school voor kinderen basis- en secundair onderwijs





7.4.2

Tussenkomst in schoolschulden voor kinderen basis- en secundair onderwijs






7.4.3

we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om de kosten voor de maaltijden zelf te dragen. Deze afweging wordt
gemaakt op basis van het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het
referentiebudget.
de gezinnen die voldoen aan de voorwaarden betalen zelf 1,5 euro per maaltijd in het
basisonderwijs en 2 euro per maaltijd in het secundair onderwijs. Het overige gedeelte
wordt door de school rechtstreeks gefactureerd aan het OCMW.

we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
de maximale termijn van financiële tussenkomst per kind is één jaar tijdens de
schoolloopbaan in het basisonderwijs en één jaar tijdens het secundair onderwijs.
de financiële tussenkomst in de openstaande schoolfacturen bedraagt maximum de helft van
de maandelijkse factuur per kind. De maximale tussenkomst wordt geplafonneerd op 180,00
euro per jaar per kind.
de financiële tussenkomst wordt rechtstreeks gestort naar de school.

Tussenkomst in materiële zorg voor kinderen basis- en secundair onderwijs




we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
er kan zowel voor het basis- als secundair onderwijs een tussenkomst worden aangevraagd
voor de aankoop van een fietshelm, bril (na teruggave ziekenfonds), jas, schoenen, turnzwemkledij, sportschoenen/turnpantoffels, winteraccessoires (handschoenen, sjaal, …),
schrijfmateriaal voor huiswerk, tandenborstel en tandpasta, pennenzak, boekentas,
brooddoos, luizenbehandeling (shampoo, kam, spray), fiets, kleding- en schoenbudget, met
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7.4.4

Specifieke tussenkomst in digitale ondersteuning voor kinderen in het secundair onderwijs






7.4.5




we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
een tussenkomst in de oplegkosten is enkel mogelijk op basis van een voorschrift van een
zorgverstrekker.
nadat het verschuldigde bedrag betaald werd aan de zorgverstrekker wordt een teruggave
aan 100 % uitbetaald na tussenkomst mutualiteit of andere organisatie.

Sociaal tarief voor- en naschoolse kinderopvang voor kinderen basisonderwijs




7.4.7

we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
er kan maximum 2 keer tijdens het verloop van de middelbare studies een tussenkomst
worden aangevraagd voor de aankoop van een digitale apparatuur (zoals een laptop, pc,…)
beperkt tot 1 per 2 kinderen uit hetzelfde gezin. De maximum tussenkomst bedraagt 350
euro, mits het voorleggen van een schoolattest waaruit blijkt waar de leerling ingeschreven
is op school en in welk studiejaar hij zit. De 2de tussenkomst zal enkel worden verleend
indien sprake is van een normaal slijtage/gebruik van het apparaat.
alle uitzonderlijke aanvragen dienen voorafgaand individueel besproken en gemotiveerd te
worden op het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

Tussenkomst in logopedie voor kinderen basis- en secundair onderwijs



7.4.6

een maximum tussenkomst per product. De maximum tussenkomst bedraagt 250 euro per
jaar per kind.
specifiek voor kinderen in het secundair onderwijs kan een extra tussenkomst worden
aangevraagd voor de aankoop van studiemateriaal bv. schoolboeken (bij voorkeur 2e
handsboeken) en/of materiaal noodzakelijk voor het volgen van specifieke richting,
vervoerskosten (bus- en/of treinabonnement), met een maximum tussenkomst per product.
De maximum tussenkomst bedraagt 200 euro per jaar per kind.

er kan een attest voor toepassing sociaal tarief kinderopvang worden afgeleverd aan de
gemeentelijke opvanginitiatieven indien er onvoldoende middelen ter beschikking zijn om
deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van het afzetten van de
beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
indien de kinderen van een gezin voor- of naschools opgevangen worden door een privéinitiatief en niet in staat zijn om de volle kostprijs voor de opvang van de kinderen te
betalen, kan een individuele tussenkomst aangevraagd worden. Deze afweging wordt
gemaakt op basis van het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het
referentiebudget. Deze tussenkomst bedraagt maximum de helft van de totale kostprijs.

Tussenkomst in eerste- en tweede leeftijdsmelk en afkolfmateriaal




we verwijzen naar artikel 4 voor de algemene toekenningsvoorwaarden.
er zal slechts tussenkomst toegekend worden indien er onvoldoende middelen ter
beschikking zijn om deze kosten zelf te dragen. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.
de tussenkomst is mogelijk tot het kind de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt.
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7.5

Tussenkomst in voedselpakketten in samenwerking met ‘t Kelderke vzw



Artikel 8.

tijdens de eerste 3 maanden kan een tussenkomst in voedselpakketten worden gegeven
zonder sociaal onderzoek.
na deze periode zal er slechts een verlenging van de tussenkomst toegekend worden indien
er onvoldoende middelen ter beschikking zijn. Deze afweging wordt gemaakt op basis van
het afzetten van de beschikbare inkomsten tegenover het referentiebudget.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

8.1

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
sociaal onderzoek in het kader van de toepassing van dit reglement en verlenen op basis van dit
onderzoek positief of negatief advies aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst .

8.2

Indien OCMW Waregem niet meer bevoegd is zal de tussenkomst stopgezet worden.

8.3

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst neemt de beslissing over het al dan niet toekennen,
verlengen, stopzetten of herzien van de aanvullende financiële hup en de specifieke steunvormen. De
beslissing kan bij hoogdringendheid ook genomen worden door de Voorzitter van het Bijzonder Comité
voor de sociale dienst voor maximum 1 maand.

Artikel 9.
9.1

Kennisgeving

De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing van het Bijzonder Comité van de sociale
dienst via een brief binnen de 8 kalenderdagen na de datum van beslissing.

Artikel 10.

Uitbetaling

10.1

De parameters voor het berekenen van de aanvullende financiële hulp en de specifieke steunvormen
zijn gelinkt aan de gezondheidsindex en worden op het moment van de herziening
van de aanvullende financiële hulp aangepast.
Indien een aanpassing van de parameters of vastgelegde steunbedragen noodzakelijk is omwille van
prijsstijgingen/prijsdalingen (bv. huurprijzen, energieprijzen,….) waardoor het bedrag aan
aanvullende financiële hulp of een specifieke steunvorm niet meer overeenstemt met de realiteit,
wordt goedkeuring gevraagd aan het vast bureau.

10.2

De aanvullende financiële hulp en de specifieke steunvormen worden toegekend met terugwerkende
kracht vanaf de maand waarin de aanvraag gebeurde of ambtshalve werd onderzocht op voorwaarde
dat aan de algemene toekenningsvoorwaarden werd voldoen. Er kan maximum 3 maanden worden
teruggekeerd.

Artikel 11.
11.1

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking met ingang vanaf 1 maart 2021.
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