Contact
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een
financieel voordeel?

Alle contactgegevens van de lokale

Ga dan langs bij

dienstencentra en welzijnsbureaus vindt u op

een lokaal dienstencentrum in uw buurt,



een welzijnsbureau in uw buurt.

U kunt ook langsgaan bij:


de dienst maatschappelijk werk van uw
ziekenfonds (niet voor Inkomensgarantie),



de zitdagen van de Federale Pensioendienst
(voor Inkomensgarantie).

www.ocmwgent.be/ocmwinuwbuurt
Geen internet? Bel Gentinfo op 09 210 10 10
om te weten waar u terecht kunt in uw buurt.

A Onderbergen 82, 9000 Gent
M ouderenzorg@ocmw.gent
h www.ocmwgent.be/lokaledienstencentra
f @ocmwgent
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Financiële
voordelen
voor 65+
Misschien
hebt u er
recht op?

Drie soorten financiële steun
1. Inkomensgarantie
voor ouderen (IGO)

2. Tegemoetkoming
3. Vlaamse
voor hulp aan bejaarden zorgverzekering
(THAB)
 Voor zwaar zorgbehoevenden,

 Voor 65-plussers met een

pensioen lager dan 1.204 euro
(alleenstaande) of 802 euro
(samenwonende) .
Meestal krijgt u dit automatisch,
maar niet als u vóór 1939
geboren bent.
 Het bedrag varieert en wordt

berekend op basis van 90%
van uw inkomen. Zo krijgt een
alleenstaande met inkomen
van 1.000 euro een toelage
van 183 euro per maand.

 Voor 65-plussers met een laag

tot gemiddeld inkomen die hulp
nodig hebben bij dagdagelijkse
taken, zoals verplaatsingen,
eten klaarmaken, persoonlijke
verzorging of het huishouden.
 Bedrag: tussen 85 en

571 euro. Ook bijkomende
voordelen zoals sociaal
telefoontarief mogelijk.

zonder leeftijds- of inkomensgrens. Zowel voor wie thuis
woont als voor wie in een
woonzorgcentrum verblijft.
Bewoners van woonzorgcentra
hebben hier sowieso recht op.
Thuiswonenden krijgen de
toelage op basis van een score
op een puntenschaal.
 Bedrag: 130 euro per maand.

Personen met een laag inkomen hebben daarnaast ook recht op een verhoogde tegemoetkoming.
Zij betalen zo minder voor gezondheidszorg. Informeer u daarvoor bij uw ziekenfonds.

Vraag na waar u recht op hebt: het loont
U bent de 65 voorbij, u hebt al eens hulp nodig bij
dagdagelijkse taken, en/of u hebt een pensioen
van minder dan 1.170 euro.
Wist u dat de kans dan groot is dat u recht hebt op
een toelage bovenop uw pensioen?

Ga langs in uw lokaal dienstencentrum, bij
een welzijnsbureau of bij uw ziekenfonds.
Een maatschappelijk werker kijkt dan na
waar u recht op hebt, en helpt u met alle
administratie voor uw aanvraag.

“

Naar de supermarkt gaan, mijn appartement
poetsen: vanaf mijn 70e werd het te moeilijk.
En met mijn pensioen kon ik geen poetsvrouw of
andere hulp betalen. Gelukkig keek de
maatschappelijk werkster van het lokaal
dienstencentrum na op welke toelages ik recht
had. Ze regelde zelfs alle paperassen voor mij!
Nu krijg ik elke maand 300 euro bovenop mijn
pensioen. En dat komt natuurlijk
heel goed van pas.”

