Hoe kunnen we
je helpen?

Financiële
Financiële hulp
en materiële
en materiële hulp
van
OCMW Gent
van OCMW Gent
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WOORD VOORAF

Heb je problemen op financieel of materieel vlak?
Misschien kunnen we je helpen.
Kom langs bij OCMW Gent. Een maatschappelijk werker bekijkt met
jou op welke steun je recht hebt.
Welke vormen van hulp zijn er?
· OCMW Gent kan jou leefloon (of equivalent leefloon) toekennen. Dit
is wettelijk geregeld: ieder OCMW moet dezelfde wetgeving volgen.
· Afhankelijk van je situatie en inkomen, zul je vaak ook federale
of regionale (Vlaamse) hulp kunnen aanvragen (zoals sociaal tarief
energie, studietoelage, …). Hier beslist OCMW Gent niet over, 		
maar je maatschappelijk werker zal je hierover wel informeren.
· Daarnaast geeft OCMW Gent allerlei extra financiële tussenkomsten,
bovenop het leefloon.
Deze brochure geeft je een overzicht van de extra steun die
OCMW Gent jou kan bieden.
Deze brochure is gedrukt in oktober 2021.
De actuele bedragen vind je steeds terug op stad.gent/ocmw.

In deze brochure lees je voor
elke vorm van hulp aan welke
voorwaarden je moet voldoen.
Dit is een korte samenvatting,
maar soms zitten er complexe
berekeningen achter.
Je maatschappelijk werker heeft
de volledige informatie en kan
je alles uitleggen.
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INHOUD
Leefloon en equivalent leefloon
Aanvullende financiële hulp
Andere vormen van financiële hulp per thema:
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Verwarming, elektriciteit en water		
• Brandstof – eenmalige tussenkomst
7
• Verwarmingstoeslag (stookoliepremie)
7
• Maandelijkse oplading budgetmeter gas
7
• Winterpremie oplading budgetmeter gas	
8
• Aankooppremie voor gasverwarmingssysteem met hoog rendement
8
• Winterpremie oplading budgetmeter elektriciteit	
8
• Tussenkomst in energie- en/of waterfacturen
8
• Tussenkomst in aankoop energiezuinig toestel (koelkast, wasmachine, …)
9
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Gezin en kinderen
• 3Tussenkomst in de aankoop of huur van een afkolftoestel 	
• 3Volledige tussenkomst in kinderopvang bij (sociale) activering
• 3Tussenkomst in betaald onderhoudsgeld of bijdrage geplaatst kind
• 3Volledige tussenkomst in de onkosten voor plaatsing in crisissituaties
• 3Thuishulp – tussenkomst in kosten voor poetshulp, gezinshulp en bejaardenhulp
• 3Tussenkomst in bezoekrecht kinderen
• 3Tussenkomst in eersteleeftijdsmelk
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Gezondheid	
• 3Tussenkomst in anticonceptie
• 3Tussenkomst in kosten voor medische behandeling – raadpleging en/of (dag)opname	
• 3Tussenkomst in ziekenfondsbijdragen
• 3Tussenkomst in de behandeling van verslaving via MSOC
• 3Tussenkomst in medische kosten en medicatie
• 3Tussenkomst in psychotherapeutische kosten en psychomedicatie
• 3Tussenkomst in de kosten voor een bril, kinesitherapie, tandverzorging, prothesen, ...	
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Vrije tijd
• 3Fonds Participatie en Sociale Activering (PASOA) 	
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Wonen	
•3 Bemiddeling bij huurachterstal en tussenkomst in achterstallige huur 	
• 3Huurwaarborg, bankwaarborg en zekerheidstelling
• 3Installatiepremie en noodhulp
• 3Tussenkomst in dubbele huishuur
• 3Tussenkomst in huishuur bij detentie
• 3Karwei, verhuizing en uitlening van meubilair
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LEEFLOON EN EQUIVALENT LEEFLOON
Heb je geen of onvoldoende inkomen, dan zal
OCMW Gent onderzoeken of je recht hebt op een
maandelijks leefloon (of equivalent leefloon).
Je maatschappelijk werker doet hiervoor een
sociaal-financieel onderzoek. Zoals elk OCMW
volgen we hierbij de wettelijke regelgeving.

Om leefloon (of equivalent leefloon) te krijgen,
moet je voldoen aan 6 voorwaarden:
1. Je hebt de Belgische nationaliteit of een van
		 de andere statuten die recht geven op leefloon
		 (mensen met vreemde nationaliteit hebben
		 soms recht op leefloon, soms recht op 		
		equivalent leefloon).
2.		 Je bent meerderjarig of hebt kinderen ten laste.
3.		 Je werkelijke verblijfplaats is in België.
4. Je hebt ontoereikende bestaansmiddelen.
5.		 Je put je rechten op sociale uitkeringen en 		
		onderhoudsgeld uit.
6. Je bent bereid om te werken.

AANVULLENDE FINANCIËLE HULP
Wat?
• Maandelijkse vorm van financiële hulp.
		 Zo helpen we jou aan een menswaardiger 		
		 inkomen, terwijl we samen een passende 		
		activering/tewerkstelling zoeken.
• Het bedrag is voor iedereen anders, maximaal
		 ongeveer 180 euro per maand.
• We houden onder andere rekening met jouw
		 inkomen, recht op sociale voordelen, huishuur
		 en het aantal kinderen ten laste.
Voor wie?
• Iedere Gentse burger met een gezinsinkomen
		 onder een bepaalde inkomensgrens. Deze grens
		 verschilt van huishouden tot huishouden.

Voorwaarden?
• Je moet (blijven) meewerken aan het 		
		activeringstraject.
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VERWARMING, ELEKTRICITEIT EN WATER

BRANDSTOF – EENMALIGE TUSSENKOMST
Wat?
Eenmalige tussenkomst voor maximaal 1.000 liter
stookolie
Voor wie?
Je bent Gentenaar, je verwarmt je woning met
stookolie en je kunt de levering niet zelf betalen.
Voorwaarden?
• Je hebt recht op een stookoliepremie (federale
verwarmingstoelage) of je hebt een jaarlijks 		
inkomen lager dan 31.870 euro + 1.660 euro per
persoon ten laste
• Je kunt deze tussenkomst maar 1 keer aanvragen.
• Je bent bereid het hele jaar door een vast bedrag
opzij te zetten voor je stookoliekosten.

VERWARMINGSTOESLAG (STOOKOLIEPREMIE)
Wat?
Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een
deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur
van personen die zich in een moeilijke situatie
bevinden:
• maximaal 1.500 liter brandstof per huishouden
per jaar
• maximaal 210 euro per jaar

• Je bent in collectieve schuldenregeling 		
of schuldbemiddeling en je kunt de 			
verwarmingsfactuur niet betalen.
Voorwaarden?
• Je verwarmt je woning met stookolie.
• Je dient je aanvraag in binnen de 60 dagen na de
tankbeurt.

MAANDELIJKSE OPLADING BUDGETMETER GAS
Wat?
Vooral tijdens de winter verbruik je veel aardgas.
Als je niet genoeg voorafbetalingen deed voor je
budgetmeter aardgas, heb je in de wintermaanden
te weinig saldo om de winter door te komen.
OCMW Gent helpt je door maandelijks een bedrag
rechtstreeks aan Eandis te storten. Dit bedraagt
per gezin eenmalig 600 euro in 12 maandelijkse
schijven van 50 euro.
Voor wie?
Je bent Gentenaar, je verwarmt je woning met een
budgetmeter aardgas en je hebt te weinig budget
om de budgetmeter op te laden.
Voorwaarden?
Je bent bereid het hele jaar door een vast bedrag
opzij te zetten voor je budgetmeter gas.

Voor wie?
• Je hebt een verhoogde tegemoetkoming (alle 		
leden van het gezin hebben code ..1/..1 bij het 		
ziekenfonds).
• Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van 		
alle gezinsleden is lager of gelijk aan
20.356,30 euro + 3.768,51 euro per persoon ten
laste (we houden rekening met
het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 		
(x3) van de onroerende goederen, buiten de 		
gezinswoning)
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WINTERPREMIE OPLADING BUDGETMETER GAS
Wat?
Maandelijkse premie tijdens de wintermaanden
(van 1 november tot 1 april)
Voor wie?
Je bent Gentenaar en je verwarmt je woning met
een budgetmeter aardgas.
Voorwaarden?
Je kunt alleen een premie krijgen voor
aardgasverbruik voor verwarming, door een
gasverwarmingssysteem met hoog rendement.

AANKOOPPREMIE VOOR
GASVERWARMINGSSYSTEEM MET HOOG
RENDEMENT
Wat?
Dankzij deze premie kun je energiebesparende
of milieuvriendelijke verwarmingsmiddelen
gebruiken. Zo krijg je een lagere energierekening.
De premie bedraagt maximaal 2.000 euro per
woning.
Voor wie?
Je kunt je rekeningen moeilijk betalen, vooral voor
energie en water.
Voorwaarden?
Je vervangt je installatie op elektriciteit of
steenkool door een gasverwarmingssysteem met
hoog rendement.
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WINTERPREMIE OPLADING BUDGETMETER
ELEKTRICITEIT
Wat?
Maandelijkse premie tijdens de wintermaanden
(van 1 november tot 1 april) voor wie verwarmt met
accumulatoren
Voor wie?
Je bent Gentenaar, je verwarmt je woning met een
budgetmeter elektriciteit en je hebt alleen een
meter met nachttarief (geen dag- en nachttarief).
Voorwaarden?
De premie geldt niet voor het gewoon elektrisch
verbruik of voor elektrische bijverwarming.
Het moet gaan over een aparte budgetmeter
elektriciteit (alleen nachttarief).

TUSSENKOMST IN ENERGIE- EN/OF
WATERFACTUREN
Wat?
OCMW Gent neemt de volledige of gedeeltelijke
schuld van energie- of waterfacturen ten laste
bij een commerciële energieleverancier, bij de
sociale leverancier Eandis, bij Farys of bij de
huisvestingsmaatschappij.
Voor wie?
Je hebt moeite gedaan om de energierekeningen te
betalen maar je kunt toch de jaarlijkse afrekening
of openstaande facturen niet betalen.
Voorwaarden?
Je bent bereid het hele jaar door een vast bedrag
opzij te zetten voor je energiekosten OF je betaalt
het bedrag in schijven terug aan OCMW Gent.

TUSSENKOMST IN AANKOOP ENERGIEZUINIG
TOESTEL (KOELKAST, WASMACHINE, …)
Wat?
Je krijgt een eenmalige premie van maximaal
400 euro. Je kunt de premie gebruiken voor:
• de aankoop van een energiezuinig toestel of 		
energiezuinig materiaal
• indirecte kosten (bijvoorbeeld leverings- en 		
aansluitingskosten van het toestel)
• werken (materiaal en werkuren) door een private
aannemer
Voor wie?
• Je kunt de rekeningen voor gas en elektriciteit
moeilijk betalen.
• Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden 		
voor de federale verwarmingstoelage
(www. verwarmingsfonds.be) OF
• Alle gezinsleden hebben verhoogde 			
tegemoetkoming bij het ziekenfonds OF
• Je bent in schuldhulpverlening of collectieve 		
schuldenregeling OF
• Je netto belastbaar inkomen is niet hoger dan
31.870 euro + 1.660 per persoon ten laste.
Voorwaarden?
Je laat eerst een energiescan uitvoeren in je 		
woning door vzw REGent.
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GEZIN EN KINDEREN
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TUSSENKOMST IN DE AANKOOP OF HUUR VAN EEN
AFKOLFTOESTEL

TUSSENKOMST IN BETAALD ONDERHOUDSGELD OF
BIJDRAGE GEPLAATST KIND

Wat?
• elektrisch toestel: tussenkomst in de huurprijs
(maximaal 6 maanden) + tussenkomst voor de
aankoop van een afkolfset
• manueel toestel: tussenkomst voor de aankoop
(maximaal 30 euro) + tussenkomst voor de 		
aankoop van een afkolfset

Wat?
Tussenkomst van maximaal 50 % van het betaalde
onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage voor het
geplaatste kind met een maximumbedrag per gezin
van 91,67 euro per maand

Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding of inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker
Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als
een leefloon.
• Je bent doorverwezen door een specialist 		
(vroedvrouw, arts, Kind en Gezin, …).

Voor wie?
• Je hebt een leefloon of equivalent leefloon.
• Je moet een onderhoudsbijdrage betalen voor
kinderen op basis van een gerechtelijke 		
beslissing of een echtscheiding met onderlinge
toestemming OF
• Je betaalt een onderhoudsbijdrage voor een 		
geplaatst kind.
Voorwaarden?
• Elke maand lever je aan je maatschappelijk 		
werker het bewijs dat de onderhoudsbijdrage is
betaald.

VOLLEDIGE TUSSENKOMST IN KINDEROPVANG BIJ
(SOCIALE) ACTIVERING
Wat?
Volledige tussenkomst in de facturen van
kinderopvang (crèche) of van buitenschoolse
opvang voor kinderen in kleuter- en lager
onderwijs (= een deel van de schoolfactuur)
Voor wie?
Je hebt een leefloon of equivalent leefloon.
Voorwaarden?
• Je volgt een opleiding (ook taalopleiding) die 		
minstens 1 maand duurt en minstens 9 lesuren
per week omvat.
• Je volgt een activeringstraject (voortraject, 		
arbeidszorg, …) dat minstens 1 maand duurt en
minstens 18 uren opleiding per week omvat.
• Je krijgt geen steun voor kinderopvang van de VDAB.
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GEZIN EN KINDEREN

					

VOLLEDIGE TUSSENKOMST IN DE ONKOSTEN
VOOR PLAATSING IN CRISISSITUATIES
Wat?
Bij een tijdelijke plaatsing van minderjarige
kinderen in een crisissituatie (bijvoorbeeld de
plotse opname van een alleenstaande moeder in
een ziekenhuis) kan OCMW Gent de kosten voor de
plaatsing betalen.
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.

THUISHULP - TUSSENKOMST IN KOSTEN VOOR
POETSHULP, GEZINSHULP EN BEJAARDENHULP
Wat?
Maandelijkse tussenkomst in de facturen voor
poetshulp, gezinshulp of bejaardenhulp
Voor wie?
• Je hebt een duidelijke nood aan professionele
hulp in het huishouden (je kunt dit niet alleen).
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Je krijgt geen premie vanuit de zorgkas.
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TUSSENKOMST IN BEZOEKRECHT KINDEREN

Wat?
Je kind woont bij de andere ouder maar komt op
bezoek (bezoekrecht). OCMW Gent betaalt 8,5 euro
per dag dat je kind bij jou op bezoek komt (1 of
meer dagen per maand), met een maximum van
70 euro per maand per kind en een maximum van
140 euro per maand per gezin.
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Er is geen echtscheidingsvonnis nodig: ook als
je kind in onderlinge afspraak tussen de 		
ouders bij de andere ouder woont en bij jou op
bezoek komt, kun je deze tussenkomst krijgen.

					

TUSSENKOMST IN EERSTELEEFTIJDSMELK
Wat?
Tussenkomst van maximaal 600 euro voor de
aankoop van eersteleeftijdsmelk. Tot de baby
6 maanden oud is: 360 euro voor de eerste 3
maanden en 240 euro voor de volgende
3 maanden.
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Je werd doorverwezen door Kind en Gezin.
• Je moet de eersteleeftijdsmelk kopen in een 		
apotheek en je geeft de aankoopbewijzen aan je
maatschappelijk werker.
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GEZONDHEID

TUSSENKOMST IN ANTICONCEPTIE
Wat?
Tussenkomst voor verschillende vormen van
anticonceptie
Voor wie?
Je kunt de kosten voor anticonceptie zelf moeilijk
of niet betalen.

Wat?
Tussenkomst voor (een deel van) de (wettelijke of
aanvullende) ziekenfondsbijdragen voor wie dit
zelf niet kan. Zo ben je altijd verzekerd bij ziekte of
ongeval.

Voorwaarden?
• Je hebt anticonceptie nodig om diverse redenen.
• Je kiest een doeltreffende vorm 			
van anticonceptie in samenspraak met je 		
maatschappelijk werker.

Voor wie?
Je hebt een beperkt inkomen.

TUSSENKOMST IN MEDISCHE BEHANDELING RAADPLEGING EN/OF (DAG)OPNAME

TUSSENKOMST IN DE BEHANDELING VAN
VERSLAVING VIA HET MSOC

Wat?
Tussenkomst in een deel van of de volledige
facturen van het ziekenhuis voor consultatie of na
een opname van een of meer dagen

Wat?
Tussenkomst in (een deel van) de
behandelingskosten van het Medisch Sociaal
Opvangcentrum (MSOC)

Voor wie?
Je hebt een beperkt inkomen.

Voor wie?
• Je hebt een beperkt inkomen en vecht tegen een
verslaving.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.

Voorwaarden?
• De medische behandeling is noodzakelijk.
• Voor bijzondere behandelingen (bijvoorbeeld
genderingrepen, maagverkleiningen, esthetische
ingrepen, …) moet je voor de ingreep langsgaan
bij het Medisch Adviescentrum van OCMW Gent:
onze arts moet je aanvraag goedkeuren.
• Je kunt zelf om een terugbetaling vragen of het
ziekenhuis kan de aanvraag indienen.
• OCMW Gent komt niet tussen in de extra kosten
voor het verblijf in een eenpersoonskamer.
• Heb je leefloon of equivalent leefloon, 		
dan krijg je altijd een tussenkomst voor 		
hospitalisatiekosten (enkel bij 			
opname langer dan 1 dag).
• Heb je een ander of hoger inkomen dan 		
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(equivalent) leefloon, dan moet je soms een deel
van de factuur terugbetalen (in schijven).
TUSSENKOMST IN ZIEKENFONDSBIJDRAGEN

Voorwaarden?
Je hebt een verhoogd risico op ziekte en moet
hiervoor verzekerd zijn.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Je kreeg een positief advies van onze arts.
• Je krijgt een tussenkomst zolang het MSOC de
behandeling nodig acht.

TUSSENKOMST IN MEDISCHE KOSTEN EN MEDICATIE
Wat?
Maandelijkse tussenkomst om medische kosten
en/of medicatie te helpen betalen. Dit bedrag
wordt per jaar toegekend en jaarlijks opnieuw
berekend.
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Onze arts bepaalt hoe hoog het bedrag van 		
de tussenkomst is op basis van een gesprek met
jou en de documenten van je behandelende 		
arts(en).

TUSSENKOMST IN PSYCHOTHERAPEUTISCHE
KOSTEN EN PSYCHOMEDICATIE
Wat?
Maandelijkse tussenkomst om de kosten voor een
psychiater, psycholoog en/of psychomedicatie
te helpen betalen. Dit bedrag wordt meestal per
6 maanden of per jaar toegekend en minstens
jaarlijks opnieuw berekend.
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.

Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Je hebt altijd een advies nodig van onze 		
psychologische dienst.

TUSSENKOMST VOOR BRIL, KINESITHERAPIE,
TANDVERZORGING, PROTHESEN, ...
Wat?
In sommige gevallen geeft OCMW Gent een
tussenkomst voor een deel van de kosten voor de
aankoop (of vervanging) van:
• bril en lenzen
• ergotherapie
• kinesitherapie
• logopedie
• tandverzorging
• tandprothese
• gehoorprothese
• orthopedische prothesen
Het bedrag is niet hoger dan de officiële RIZIVnormen.
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon, 		
invaliditeitsvergoeding, inkomensvervangende
tegemoetkoming aan gehandicapten of pensioen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Het bedrag van je uitkering is even hoog als een
leefloon.
• Je kreeg een positief advies van de OCMW-arts.
Die bepaalt ook het bedrag dat je terugkrijgt.
• Heb je een ander of hoger inkomen dan 		
(equivalent) leefloon, dan moet je soms een deel
van de tussenkomst terugbetalen (in schijven).
• Bril nodig? Breng het voorschrift van de oogarts
en een offerte van de opticien mee.
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VRIJE TIJD

FONDS PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING
(PASOA)
Wat?
Tussenkomst voor een deel van de kosten
voor culturele, sportieve of sociale
activiteiten. Bijvoorbeeld tickets voor
podiumkunsten, sportevenementen, cinema,
lidgelden jeugdbeweging, sportclub, fietsen,
schooluitstappen, …
Je krijgt 80 % van de kostprijs terug, met een
maximum van 100 euro per persoon per jaar en
een maximum van 400 euro per gezin per jaar.
Voor wie?
Alle personen die om een of andere reden begeleid
worden door OCMW Gent.
Voorwaarden?
• Dit is niet geldig voor activiteiten met
Uitpas-korting.
• Je moet een betalingsbewijs (rekening, factuur, …)
indienen.
• Het budget van het Fonds voor Participatie 		
en Sociale Activering (PASOA) is beperkt.
Je maatschappelijk werker controleert of er
nog middelen zijn.
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WONEN

BEMIDDELING BIJ HUURACHTERSTAL EN
TUSSENKOMST IN ACHTERSTALLIGE HUUR
Wat?
OCMW Gent bemiddelt met de sociale
huisvestingsmaatschappij bij huurachterstal.
Het doel is dat je je woning kunt behouden. We
maken een realistisch afbetaalplan op (maximaal
6 schijven). In sommige gevallen komt OCMW Gent
tussen in de achterstallige huur en betaal je deze
terug in schijven.
Voor wie?
Alle huurders van een sociale woning met
huurachterstal.
Voorwaarden?
• Je werkt mee aan het sociaal-financieel 		
onderzoek en aanvaardt verdere begeleiding.
• Je betaalt verder de lopende huur.

Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon
of vervangingsinkomen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Je moet je huidige woning verlaten of je vindt
een geschikte woning.
• Je hebt concreet zicht op een nieuwe woning die
past in je budget.
• De borg van je vorige woning wordt niet op tijd
terugbetaald of is onvoldoende om de nieuwe
borg te betalen.
• Je bent bereid om de borg terug te betalen (in
schijven).

HUURWAARBORG, BANKWAARBORG EN
ZEKERHEIDSTELLING
Wat?
Tussenkomst voor het betalen van de
huurwaarborg (maximaal 3 maanden huur). De
maximumbedragen zijn:
• 2.068 euro voor een alleenstaande of een koppel
		zonder kinderen
• 2.326,50 euro met 1 kind ten laste
• 2.585 euro met 2 kinderen ten laste
• 2.843,50 euro met 3 kinderen ten laste
• 3.102 euro met 4 of meer kinderen ten laste
Dit kan ook via een bankwaarborg of
zekerheidstelling.
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INSTALLATIEPREMIE EN NOODHULP
Wat?
Eenmalig bedrag om je na een periode van
dakloosheid opnieuw te installeren in een woning.
Het huidige bedrag is 1.254,82 euro (geldig vanaf
1/9/18 - dit volgt de evolutie van het leefloon).
Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon of 		
vervangingsinkomen uit sociale zekerheid. De
hoogte van je vervangingsinkomen speelt
geen rol.
• Heb je een loon, dan mag dit niet hoger zijn dan
10 % boven het leefloon.
Voorwaarden?
• Je huurt als dakloze persoon een woning 		
waardoor de periode van dakloosheid eindigt.
• Je hebt deze premie nog niet eerder gekregen.
• Je mag de premie niet gebruiken om de huur of
de waarborg te betalen.
• Heb je geen recht meer op deze premie, dan kan
OCMW Gent ‘noodhulp’ geven: dit is hetzelfde
bedrag maar je betaalt dit terug in schijven.
TUSSENKOMST IN DUBBELE HUISHUUR
Wat?
OCMW Gent helpt je om dubbele huishuur te
betalen wanneer je verhuist. We betalen het
bedrag van de hoogste huur. Dit is maximaal:
• 689,33 euro voor een alleenstaande of een 		
koppel zonder kinderen
• 775,50 euro met 1 kind ten laste
• 861,67 euro met 2 kinderen ten laste
• 947,83 euromet 3 kinderen ten laste
• 1.034 euro met 4 of meer kinderen ten laste
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Voor wie?
• Je hebt een leefloon, equivalent leefloon of 		
vervangingsinkomen.
• Behoor je niet tot deze groepen? Bespreek je 		
opties met je maatschappelijk werker.
Voorwaarden?
• Je verhuist en krijgt al een tussenkomst in
de waarborg.
• Je kunt de overlap tussen 2 huishuren
niet vermijden.
• Je hebt niet genoeg geld om 2 huishuren
te betalen.
• Je betaalt dit bedrag achteraf
terug (in schijven).

TUSSENKOMST IN HUISHUUR BIJ DETENTIE
Wat?
OCMW Gent kan je huishuur betalen tijdens
periodes van verblijf in de gevangenis zodat je je
woning kunt houden.
Voor wie?
Je bent in begeleiding bij de Sociale Dienst van
OCMW Gent op het moment van de detentie.
Voorwaarden?
• Je verblijf in de gevangenis is beperkt in de tijd.
• De woning heeft een goede prijs-			
kwaliteitsverhouding.
• Je wilt graag terugkeren naar de woning.
• Je betaalt dit bedrag achteraf terug (in schijven).

KARWEI, VERHUIZING EN UITLENING VAN
MEUBILAIR
Wat?
Je kunt aan OCMW Gent hulp vragen voor
allerlei werken. Bijvoorbeeld: decoratiewerken,
vloerbekleding, gyprocwerken (valse plafonds of
wanden), isolatiewerken, klein metselwerk, kleine
klusjes, schrijnwerk, meubelrenovatie/schilderen,
elektriciteitswerk, loodgieterswerk, ontruimingen
(uitzonderlijk), verhuizingen, uitlening van
noodmeubilair (afhankelijk van de voorraad).
Voor wie?
Je bent in begeleiding bij de Sociale Dienst van
OCMW Gent.

Voorwaarden?
• Je maatschappelijk werker doet een sociaal-		
financieel onderzoek om te bepalen welk tarief
je moet betalen:
‒ Heb je recht op een verhoogde 			
		 tegemoetkoming?
		 Dan krijg je 60% korting op het 			
		 basistarief voor de werkuren en de 		
		 verplaatsingsvergoeding.
‒ Heb je een leefloon? Dan krijg je 80 % korting
		 op het basistarief voor de werkuren en de 		
		 verplaatsingsvergoeding.
• Je krijgt vooraf altijd een offerte.
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INFO
OCMW Gent
Botermarkt 1
9000 Gent
Tel. 09 266 99 11
E-mail ocmwgent@ocmw.gent
Website stad.gent/ocmw

