INFORMATIE SOCIAAL TARIEF VRIJETIJDSDIENSTEN GEMEENTEBESTUUR LOCHRISTI
VOOR WIE GELDT HET AANGEPASTE TARIEF?
In het kader van een algemeen, gecoördineerd beleid inzake toegankelijkheid keurde het College van
Burgemeester & Schepenen 22.09.2016 volgende regeling goed:
1. Toekennen van 30-70 regeling aan gezinnen, gekend bij O.C.M.W. / Sociaal Huis Lochristi.
2. Toekennen van 30-70 regeling aan gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming genieten bij
hun ziekenfonds.
Diensten bij wie het aangepaste tarief geldig is:
-

Bibliotheek Lochristi
bib@lochristi.be | 09 356 60 73
Cultuurdienst Lochristi
cultuur@lochristi.be | 09 326 88 27
Jeugddienst Lochristi
jeugd@lochristi.be | 09 355 65 66

-

Ouderendienst Lochristi
ouderen@lochristi.be | 09 326 97 76
Sportdienst Lochristi
sport@lochristi.be | 09 355 26 92

1. Aangepast tarief voor gezinnen, via Sociaal Huis Lochristi.
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, (en al dan niet ook een verhoogde
tegemoetkoming krijgen van de mutualiteit) kunnen steeds ten rade gaan bij het Sociaal Huis.
Medewerkers van de dienst kijken steeds naar de volledige gezinssituatie (en niet enkel naar
het verkregen inkomen) en gaan na hoe zij eventueel ondersteuning kunnen bieden. In het
kader daarvan kan ook goedkeuring gegeven worden voor de 30-70 regeling bij de
vrijetijdsdiensten van het gemeentebestuur.
Verdere vragen over de ondersteuning en regeling via het Sociaal huis kunnen gemeld worden
via 09 355 93 09 of info@ocmwlochristi.be.
2. Aangepast tarief voor gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen, via ziekenfonds.
Gezinnen met een laag inkomen, of gezinnen die een speciaal statuut verkrijgen bij het
ziekenfonds hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Via dit statuut betaalt men
minder voor de gezondheidszorg en zijn er nog andere financiële tegemoetkomingen, zoals de
30-70 regeling bij de vrijetijdsdiensten van het gemeentebestuur.
Heb jij reeds een statuut met verhoogde tegemoetkoming (klevertjes met code XX1/XX1)?
Dan kan je ook het aangepaste tarief bij onze vrijetijdsdiensten aanvragen.
Hiervoor bezorg je het attest van tegemoetkoming of klevertje aan de desbetreffende dienst.
De ziekenfondsen voeren op regelmatige basis controle uit of de code/tegemoetkoming nog
steeds geldig is.

Heb je nog geen statuut met verhoogde tegemoetkoming, maar denk je er recht op te hebben?
Enkele specifieke uitkeringen of hoedanigheden geven recht op de verhoogde
tegemoetkoming. Indien je aan deze voorwaarde voldoet, hoef je niets te doen. Het ziekenfonds
kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe en bezorgt je nieuwe klevers met een
aangepaste code (XX1/XX1 ipv. XX0/XX0).
Heb je een laag inkomen maar kom je niet in aanmerking voor de automatische toekenning?
Dan kun je op eigen initiatief een aanvraag indienen in het kantoor van je mutualiteit.
Ga zeker de specifieke voorwaarden bij je ziekenfonds na.
Bond Moyson:
http://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/hogereterugbetaling/Verhoogde-tegemoetkoming/Pages/default.aspx
Christelijke mutualiteit:
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifiekeregelingen/verhoogde-tegemoetkoming/index.jsp
Liberale mutualiteit:
http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Ziekteverzekering/Specifiekeregelingen/Verhoogde-tegemoetkoming/Pages/DefaultArticle.aspx
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen:
http://www.nzvl.be/we-helpen-je-graag-met/verhoogde-tegemoetkoming
Oz:
https://www.oz.be/gezondheid/verplichte-ziekteverzekering/verhoogde-tegemoetkoming
Partena:
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/wettelijkeziekteverzekering/verhoogde-verzekeringstegemoetkoming

