Reglement financiële steun – ten laste name facturen
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016
Art. 1
Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis een tussenkomst vragen in
facturen die ze niet kunnen betalen. Meer bepaald facturen die belangrijk zijn voor het
levensonderhoud van de cliënt worden ten laste genomen.
Art. 2 Voorwaarden

Ingeschreven zijn in één van onderstaande
o Bevolkingsregister
o Vreemdelingenregister
o Wachtregister en recht op equivalent leefloon
o EU onderdaan met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden

Daadwerkelijk verblijven in Koksijde

Alle rechten uitgeput hebben

Onvoldoende beschikbaar inkomen hebben om menswaardig te kunnen leven (bepaling
a.d.h.v. financiële tool)

Inspanningen aantonen om inkomen uit arbeid te verrichten of Nederlands te leren. Indien
er medische redenen zijn, dient dit gestaafd te worden met een geldig medisch attest.

Aanvrager bezorgt alle rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden en de
betalingsbewijzen van de jaarlijkse vaste kosten.
Art. 3 Uitsluiting
Volgende personen komen niet in aanmerking voor aanvullende financiële steun:

Personen die tijdelijk leefloon ontvangen omwille van tijdelijke schorsing bij de RVA

Studenten (hebben een studiebeurs)

Personen die de voorwaarde bij een vorige toekenning niet vervuld hebben

Mensen met (loon)beslag omwille van niet betalen van onderhoudsgelden
Art. 4 Aanvraag
Cliënt bezorgt een overzicht van alle rekeninguittreksels van de afgelopen 3 maanden aan
dossierbeheerder en betalingsbewijzen van de jaarlijkse vaste kosten.
Art.5 Bepaling recht
De maatschappelijk werker vult samen met de aanvrager de berekeningstool financiële hulp (zie
bijlage of art 6) in.
Op basis van de gezinssamenstelling, het inkomen en de (jaarlijkse) vaste kosten wordt nagekeken
of de aanvrager over (on)voldoende beschikbaar inkomen beschikt om menswaardig te kunnen
leven.
Indien de aanvrager in staat is om een afbetalingsplan af te sluiten voor de niet-betaalde facturen
en dit maandelijks te betalen, kan er geen financiële steun worden gegeven.
Art. 6 Berekeningstool
Zie bijlage
De bedragen uit de berekeningstool zijn bedragen index 01.06.2016.
Bij iedere indexatie, worden de bedragen uit de berekeningstool geïndexeerd.
Art. 7 Uitbetaling
De aanvrager dient de originele factuur te bezorgen aan de maatschappelijk werker.

De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op met in bijlage de berekeningstool
financiële hulp.
De financiële tussenkomst wordt rechtstreeks betaald aan de schuldeiser op basis van de originele
factuur.
Art. 8 Inwerkingtreding
Dit regelement treedt in werking op 01/07/2016.

Berekeningstool financiële hulp: berekening beschikbaar bestedingsbudget
1. Gezinssituatie
Op basis van de gezinssituatie wordt berekend wat een gezin minimaal nodig heeft om te kunnen
overleven per maand. In dit budget zitten de minimale uitgaven voor voeding, kleding, gezondheid,
huisvesting, kinderen, ontspanning, mobiliteit en onderhoud relaties die een gezin minimaal nodig
heeft om maandelijks te leven. (referentie: Centrum voor budgetadvies en – onderzoek (CEBUB)
De richtbedragen dateren van 01/01/2012. Bij nieuwe index worden de maandelijkse bedragen ook
verhoogd met 2%.
Naast de leeftijd staan ook tips en maatregelen die het gezin kunnen nemen om de financiële
situatie te verbeteren, vb: aanvraag verminderd tarief kinderopvang, studentenjob, …. Dit is ook
een reminder voor de maatschappelijk werkers.

Opmerking
niet-inwonend kind (+12): Plaatsing in instelling - enkel bezoekrecht in het weekend
Co-ouderschap: 0.75 meetellen want groter huis nodig, alle spullen nodig)
2. Gezinsinkomsten
Maatschappelijk werker voert alle inkomsten in die er zijn in het gezin.

Opmerkingen:
Eindejaarspremie, vakantiegeld, teruggave belastingen: individueel te bekijken (wat werd
hiermee betaald, aangekocht, …) . Telt mee voor 50%
Maaltijdcheques: bedrag van de cheques ingeven
Regelmatige giften: minimum 2x gekregen in de laatste 2 maanden
Huursubsidie: opgelet - in sommige gevallen huur aanpassen
studietoelage: meetellen bij het inkomen

3. Effectieve maandelijkse vaste kosten
Op basis van de rekeninguittreksels of de betalingsbewijzen van de jaarlijkse vaste kosten worden
de vaste kosten ingevoerd.
Er zijn 4 grote blokken van maandelijkse vaste kosten:
Wonen en nutsvoorzieningen:

Opmerkingen:
huur: Max. € 530 + 7% ptl
Communicatiemiddelen(= gsm, tv, internet): wordt beschouwd als een basisrecht: voor
diverse zaken comm.middelen nodig (VDAB, …)
Bedragen:

alleenstaande € 65

Gezin € 65 + € 15/ bijkomende gsm

Zorg en medische kosten

Opmerkingen:
Bijdrage mutualiteit: indien niet duidelijk: standaardbedrag = € 81/jaar
Zorgverzekering: € 50 – indien omnio € 25
Kosten hulpbehoevendheid (MMC, PAS, vervoerskosten, poestdienst, incontinentiemateriaal …):
enkel in te vullen indien hulpbehoevend!
Participatie

Opmerkingen:
Autoverzekering :

Met de helft van het bedrag rekening houden

Motiveren waarom dit ten laste wordt genomen
Belastingen

Schulden
Schulden mogen meegeteld worden op voorhand dat er reeds 3x een afbetaling geweest is in de
voorbije maanden. Enkel onderstaande schulden mogen opgenomen worden:

Opmerkingen: minimum 3x afbetaald
Huurachterstal

max. 3 maanden huurachterstand indien dubbele huur ikv verhuis goedkopere of
sociale woning

Maximum bedrag: 50% van de maandelijkse aflossing
nutsvoorzieningen: E, G, water, stookolie

Enkel Huidige woning

50% van de afbetaling

Ziekenhuisrekeningen: 50% van de afbetaling

4. Berekening
Automatisch wordt een berekening gemaakt van het beschikbaar inkomen: verschil tussen de
inkomsten – maandelijkse vast kosten. Dit resultaat wordt vergeleken met het minimale
bestedingsbudget van een gezin met dezelfde gezinssamenstelling. Is er een tekort, dan heeft de
cliënt recht op een ten laste neming van de factuur. Blijkt dat het gezin een voldoende groot
inkomen heeft t.o.v. het minimale bestedingsbudget, dan is er geen tussenkomst mogelijk.

