
Rechtenpuzzel

➔ KINDERBIJSLAG
Standaard € 75/kind/maand

Verhoogd € 100/kind/maand

➔ WERKLOOSHEIDSUITKERING
Alleenwonend Samenwonend

Standaard € 950/maand € 700/maand
Verhoogd € 1100/maand € 1100/maand

➔ INVALIDITEITSUITKERING
Alleenwonend Samenwonend

Standaard € 1000/maand € 800/maand
Verhoogd € 1100/maand € 1100/maand

➔ LEEFLOON
Alleenwonend Samenwonend

Standaard € 800/maand € 550/maand
Verhoogd € 1100/maand € 1100/maand

➔ PENSIOEN
Alleenwonend Samenwonend

Standaard € 1000/maand € 800/maand
Verhoogd € 1100/maand € 1100/maand

➔ TERUGBETALING VAN DE GEMAAKTE KINDEROPVANGKOSTEN 
TIJDENS OPLEIDING

Als je een opleiding volgt, kan je een terugbetaling krijgen van de 
gemaakte kinderopvangkosten.  Hiervoor moet je wel heel wat 
papierwerk invullen.

➔ TERUGBETALING VAN INSCHRIJVINGSGELD EN 
STUDIEKOSTEN BIJ EEN OPLEIDING

Je hebt recht op terugbetaling van inschrijvingskosten en 
studiekosten bij een opleiding.  Je moet hiervoor wel een 
aanvraagformulier invullen.

➔ KORTING TREINTICKET VOOR WERKZOEKENDEN DIE 
SOLLICITEREN

Werkzoekenden die een sollicitatiegesprek of een examen hebben, 
komen in aanmerking voor een goedkoop treinticket.  Je moet wel 
heel wat papieren invullen.

➔ STIMULANSPREMIE TIJDENS OPLEIDING
Als je als werkloze een opleiding volgt, heb je recht op een 
stimulanspremie van € 1 per gevolgd opleidingsuur.  Hiervoor moet 
je wel een attest aanvragen bij het OCMW of bij de FOD Sociale 
Zekerheid, dat je dan aan de VDAB moet bezorgen.

➔ VERBLIJFSVERGOEDING TIJDENS OPLEIDING
Een werkzoekende bij de VDAB heeft onder bepaalde voorwaarden 
recht op een verblijfsvergoeding als een overnachting vereist is 
ten gevolge van de grote afstand tussen de woonplaats en het 
opleidingscentrum.  Je moet hiervoor wel wat papierwerk in orde 
maken.

➔ KORTINGSTARIEF BLOSO-SPORTKAMPEN
BLOSO kent bij deelname aan een sportkamp een korting van 50% 
toe aan leden van een gezin dat steun geniet van OCMW of CAW 
(bijvoorbeeld als je een leefloon krijgt).  Hier moet je wel een attest 
aanleveren.

➔ VAKANTIEPARTICIPATIE
Mensen met een beperkt budget kunnen via het Steunpunt 
Vakantieparticipatie een vakantie of daguitstap boeken aan 
verlaagd tarief.  Hiervoor is wel wat administratie nodig.

➔ HUURSUBSIDIE
De huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor een 
huurder die verhuist van een slechte naar een goede woning.  Hier 
moet je wel wat papieren voor invullen.

➔ VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN
Goed om te weten voor de huiseigenaars: als je onvrijwillig 
werkloos of arbeidsongeschikt werd, kun je een beroep doen op 
een beperkte maandelijkse tegemoetkoming in de aflossing van de 
hypothecaire lening.  Hiervoor moet je wel heel wat papierwerk in 
orde maken.

➔ STUDIEFINANCIERING (schooltoelage kleuter-, lager en 
secundair onderwijs, studietoelage hoger onderwijs)

Onder bepaalde voorwaarden (twee of meer kinderen en een 
nettoloon lager dan € 1500) kom je in aanmerking voor een 
studiefinanciering.  Er is wel wat papierwerk nodig om dat in orde 
te maken.

➔ VOLWASSENENONDERWIJS – VRIJSTELLING 
INSCHRIJVINGSGELD

Als je een opleiding volgt bij het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs (CVO) kun je vrijgesteld worden van het 
inschrijvingsgeld.  Hiervoor moet je wel wat papierwerk in orde 
maken.

➔ ZORGVERZEKERING – TENLASTENEMING MANTEL- EN 
THUISZORG VAN 130 EURO PER MAAND

Mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, hebben recht op een 
tegemoetkoming van € 130 per maand voor de kosten van 
niet-medische hulp (zoals schoonmaakhulp) en dienstverlening 
(zoals een thuisverpleegster).  Dat heet de zorgverzekering – 
tenlasteneming van mantel- en thuiszorg.  De zorgbehoevende 
moet hiervoor wel een aanvraagformulier indienen bij de zorgkas.

➔ THUISZORG – AUTOMATISCHE BEREKENING 
GEBRUIKERSBIJDRAGE EN MAXIMUMFACTUUR

Voor de berekening van de gebruiksbijdrage gezinszorg of 
aanvullende thuiszorg hebben gebruikers recht op een inkomen-
gerelateerde begroting.  Je moet die gegevens wel zelf doorgeven 
en laten berekenen.

➔ BORSTVOEDINGSPREMIE
Goed nieuws voor de mama’s die borstvoeding geven: wist je dat je 
een eenmalige borstvoedingspremie kunt krijgen van € 250 euro?  
Je moet hier wel een attest voor laten invullen bij de dokter en dat 
afgeven bij je ziekteverzekering.
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