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Beste inwoner
In deze OCMW-bijlage informeren we je over de recente aanpassingen aan de
formulieren waarop mensen hun administratieve gegevens kunnen invullen om
een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming
of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aan te vragen.
65-plussers krijgen vanaf dit jaar niet langer een gratis abonnement van De Lijn,
maar indien ze recht hebben op één van bovenvermelde tegemoetkomingen
behouden ze het recht op een gratis abonnement. Meer inlichtingen hierover
vind je in onze katern.
We brengen ook de voorwaarden in kaart die je dient te vervullen om in 2015
recht te hebben op de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal
Stookoliefonds.
Na de stilte van het voorjaar beginnen de vogels vroeger te fluiten en komen de
mensen weer buiten, op een terrasje of op een bankje, om te eten of voor een
drankje.
In de hoop dat je daarvan kunt genieten, wens ik je in naam van het personeel
en de raadsleden een aangename, zonnige lente.

Met vriendelijke groeten

Noël Delaere
Voorzitter OCMW Zuienkerke
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Aanpassingen aan verklaring tegemoetkomingen
Als mensen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming, ontvangen zij een
“verklaring”, een formulier waar zij hun administratieve gegevens op moeten invullen.
Sinds 6 februari 2015 zijn er enkele aanpassingen aan deze verklaring.
Verklaring inkomensvervangende tegemoetkoming en
integratietegemoetkoming
• Alle aanpassingen betreffen het luik “Inkomsten”:
Als de persoon met een beperking of zijn partner ziekte-uitkeringen hebben, stellen
wij voor dat zij bij het ziekenfonds meteen een attest vragen dat ze dan als bijlage
meesturen met de verklaring. Zo beschikken wij sneller over alle nodige gegevens
om een beslissing te kunnen nemen.
• Wij wensen graag te weten bij welk ziekenfonds de persoon met een beperking
of zijn partner is aangesloten, om rechtstreeks bij dat ziekenfonds inlichtingen in te
winnen als het nodig is.
• De persoon met een beperking moet voortaan op de verklaring het getal invullen
dat op de klever van het ziekenfonds staat vermeld en bestaat uit 3 cijfers. Zo kunnen
wij achterhalen bij welk ziekenfonds die persoon is aangesloten.
• Wij hebben een algemene vraag toegevoegd: “zijn er nog andere inkomsten ?”.
• De vraag over het ontvangen van leefloon is geschrapt, omdat we die informatie
voortaan rechtstreeks via een elektronische flux ontvangen. Meer informatie hierover
volgt binnenkort.
Verklaring tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Ook hier is de vraag over het ontvangen van leefloon geschrapt.
Binnenkort worden voorbeelden van de aangepaste verklaringen gepubliceerd op
de website: http://www.handicap.fgov.be.
Gratis abonnement De Lijn
Vanaf dit jaar krijgt iedereen die ouder is dan 65 jaar niet langer een gratis
abonnement van De Lijn.
Wie echter recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een
handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming
of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) behoudt het recht op een gratis
abonnement.
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De Directie-generaal Personen met een handicap stuurt de gegevens van deze
rechthebbenden via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid door naar De Lijn.
Het is dus niet nodig hiervoor een attest te vragen.
Heb je een tegemoetkoming en krijg je toch geen gratis abonnement? Meld dit
dan aan De Lijn via het telefoonnummer 059/56.52.11 en vraag hen contact op te
nemen met de Directie-generaal Personen met een handicap.

Verwarmingstoelage 2015 in het kader
van het Sociaal Stookoliefonds
Op 1 januari 2015 is een nieuwe verwarmingsperiode in het kader van het
Sociaal Stookoliefonds begonnen.
Noch de grensbedragen voor het inkomen van het huishuiden, noch het bedrag
dat bepaalt of iemand als persoon ten laste kan worden beschouwd, worden
geïndexeerd. Het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag
het bedrag van 16965,47 EUR verhoogd met 3 140,77 EUR per persoon ten laste
dus niet overschrijden.
Het bedrag om als persoon ten laste worden beschouwd wordt wel geïndexeerd.
Het netto-inkomen dient lager te zijn dan 3 110 EUR, de gezinsbijslag en het
onderhoudsgeld voor kinderen niet meegeteld.
Bij het begin van iedere verwarmingsperiode wordt tevens nagegaan of de
prijsdrempels die de toelage per liter bepalen dienen te worden aangepast.
Deze berekening gebeurt op basis van de gemiddelde maximumprijzen van
de laatste vijf jaar.
Als U aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een aanvraag bij het
OCMW doen voor de verwarmingstoelage
1. U behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1: u heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsuitkering.
Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen (zie bedragen tekst
hierboven).
Categorie 3: De personen met schuldenoverlast
U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en
bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat uw verwarmingsfactuur niet kan
betalen.
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2.

U verwarmt uw woning met een van de volgende brandstoffen:

Huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.

3. Hoeveel bedraagt de toelage?
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de prijs op uw factuur.
De toelage is beperkt tot 1500 liter en per gezin.
4. Waar en wanneer aanvragen?
U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke.
De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na levering van de
brandstof.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee: identiteitskaart,
factuur + bewijs van betaling, klevertje mutualiteit en een bewijs van het
gezinsinkomen (het meeste recente aanslagbiljet en bankuittreksel met
recente storting van loon of pensioen, ….).
Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat
17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98

Verantwoordelijke uitgever: Noël Delaere, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

