
OCMW Bekkevoort 

Eugeen Coolsstraat 17 

3460 Bekkevoort 

 

Tel. 013/46 05 93 of 013/46 05 98 
E-mail: socialedienst@ocmwbekkevoort.be 
Fax: 013/46 05 95 
 
Openingsuren 
Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u 
+ Woensdag van 13.30u tot 15.30u 
+ Donderdag van 17u tot 20u 
 
 
Indien nodig kan je een afspraak maken voor een ander tijdstip. 
Als je je moeilijk kan verplaatsen, kan je een huisbezoek vragen. 

Waar kan je de premie aanvragen? 

Wil je nog meer informatie over de 
toekenningsvoorwaarden of wil je een aanvraag tot 
het bekomen van deze premie indienen? 

 

Neem contact op met de sociale dienst van het 
OCMW.  
 
De maatschappelijk werkers van de sociale dienst 
helpen je graag verder. 

 

Premie  
participatie en 

sociale activering  

2015 

 

Alle kinderen en jongeren 

hebben recht op  

ondersteuning 

 



Hoeveel bedraagt de premie? 
De tussenkomst bedraagt 90% van de kostprijs, met een 
maximum van € 150 per kind of jongere. Dit geldt enkel 
voor het niet terugbetaalde gedeelte door het ziekenfonds.  

 

Wat zijn de voorwaarden? 

 Het kind/de jongere is inwoner van de gemeente 
Bekkevoort. 

 Het kind/de jongere heeft de leeftijd van 18 jaar nog 
niet bereikt. 

 de aanvrager heeft een netto-inkomen van 

maximum € 1 226,04 per maand voor een 

alleenstaande jongere en € 1 634,73 per maand 

voor een gezin. Van deze inkomensvoorwaarde kan 

afgeweken worden indien men in collectieve 

schuldbemiddeling of budgetbeheer is bij een 

erkende instantie EN bovendien heeft het OCMW 

vastgesteld dat je de factuur niet kan betalen.  

 De betaling van het lidmaatschap, de 
consultatiekosten, de activiteit, de uitrusting of de 
benodigdheden is gedaan tussen 1 januari 2015 en 

31 december 2015. 

 Je moet je aanvraag indienen vóór 15 december  

2015. 

 

Waarvoor kan je de premie aanvragen?  

Deze premie heeft als doel de maatschappelijke 

integratie van kinderen (minderjarigen) die het 

financieel wat moeilijker hebben, te bevorderen. 

Het OCMW komt gedeeltelijk tussen in de kosten voor: 

 

Paramedische ondersteuning. 

Ofwel in kader van de raadpleging of tussenkomst van 

een specialist: orthopedist, kinesitherapeut, opticien, 

logopedist … 

 

Schoolondersteuning 

Het ten laste nemen van al dan niet verplichte 

schoolkosten, bijlessen, schoolabonnement … 

 

Psychologische ondersteuning  

- Ondersteuning van de relatie tussen ouders en hun 

kinderen met een handicap. 

- Vroegtijdig opsporen van psychologische of 

psychische problemen bij kinderen 

- Opsporen van specifieke leerstoornissen zoals 

dyslexie en dyscalculie. 

Wat breng je mee om je aanvraag te 
doen?  

 Je inkomensbewijzen van de laatste 3 maanden 

(o.a. loonbrief, bankrekeninguittreksels, attest 

vakbond/ziekenfonds met het netto dagbedrag, 

tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid en 

dergelijke). 

 Het vonnis van het onderhoudsgeld. 

 De rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden 

van het ontvangen onderhoudsgeld. 

 Het bewijs van betaling. 

 Het overzicht van het niet terugbetaalde gedeelte 

van de mutualiteit (remgeld). 

 

 

www.bekkevoort.be/OCMW 


