Sociale
rechten
activeren

Versie februari 2022 – Sociale rechten activeren

Voor kwetsbare gezinnen met een laag inkomen voorziet Vlaanderen een hele reeks
sociale rechten, om het leed te verminderen en effectief te helpen. Zonder sociale
bescherming is het leven een loterij.
Vlaanderen heeft meer oplossingen dan problemen: het is alleen de kunst om de
oplossingen te brengen bij de mensen die er nood aan hebben.
Alle erfbetreders in land- en tuinbouw (inclusief vrienden, familieleden en collega’s)
kunnen deze oplossingen meenemen in hun dienstenpakket en hiermee klanten en
relaties ondersteunen tegen onderbescherming.
Zelfstandigen zijn bij uitstek ingesteld om hun eigen problemen “zelfstandig” op te lossen
en maken in principe vaak minder gebruik van deze rechten.
Doordat de meeste ondernemers niet durven praten over hun kwetsbare situatie,
wisselen ze ook geen tips en oplossingen uit: veel kwetsbare gezinnen tussen de
zelfstandigen missen daarom vaak hun sociale rechten.
Boeren op een Kruispunt wil je hiermee op weg helpen en maakt alvast een oplijsting van
alle mogelijke sociale rechten.
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Inkomensgrens
Om in aanmerking te komen voor een aantal sociale rechten, zijn er vaak verschillende
toelatingsnormen.
De meest gehanteerde norm is het netto belastbaar gezinsinkomen.
Gezin
Gezin zonder extra personen ten laste
Gezin met 1 bijkomend gezinslid
Gezin met 2 bijkomende gezinsleden
Gezin met 3 bijkomende gezinsleden
Gezin met 4 bijkomende gezinsleden

Toelatingsdrempel bruto belastbaar inkomen
20.292,59 euro
24.049,30 euro
27.806,01 euro
31.562,72 euro
35.319,43 euro

*Bovenstaande tabel is voorbeeld voor inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming.

In een aantal gevallen wordt het kadastraal inkomen in rekening gebracht.
Er is een vrijstelling voor kadastraal inkomen voor niet-beroepsgebruik en de
gezinswoning.
Het kadastraal inkomen voor onroerende goederen voor beroepsgebruik weegt soms
minder door dan ander kadastraal inkomen. Let er dus op dat het kadastraal inkomen
voor gebouwen en gronden, die je nodig hebt voor je bedrijf, aangegeven wordt onder
de juiste fiscale code. In praktijk zien we hier veel fouten in fiscale aangiftes.
Principe:
•

KI woning + KI privé gebouwen (garage, berging, enz.) komt onder code 1106
(eigendom echtgenoot) en code 2106 (eigendom echtgenote).

•

Bedrijfs-KI moeten vermeld worden onder code 1105 man of code 2105 vrouw op
voorwaarde dat ofwel de man ofwel de vrouw ze wel degelijk voor hun
beroepsbezigheid gebruiken deze vermelden naast de code van diegene die het
beroep uitoefent.

Tip: Bij iedere belastingaangifte met een netto belastbaar inkomen onder bovenstaande
toelatingsdrempels, vraag je best aan je financieel adviseur welke sociale rechten
kunnen geactiveerd worden.
•

Boeren en tuinders die hun belastingaangifte pas hebben ingediend vragen dan ook
best onmiddellijk bij hun boekhouder of de mutualiteit of ze met dit belastbaar
inkomen sociale rechten kunnen activeren.

•

Je kan deze belastingaangifte steeds terugvinden op www.myminfin.be. Om toegang
te krijgen heb je je eID (Elektronische identiteitskaart) en PIN-code nodig.

•

Je dossierbeheerder bij je fiscale boekhouder kan te allen tijde de noodzakelijk
bewijzen en aanvraagdocumenten aanleveren.

Je kan je met je recentste belastingaangifte ook naar het sociaal huis van je gemeente
stappen en hulp vragen van de maatschappelijk assistentes, dit behoort tot hun
dienstverlening.
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Lijst van sociale rechten
Gezondheidszorg
Verhoogde tegemoetkoming
Door deze verhoogde tegemoetkoming is het persoonlijk remgeld veel lager. Aan te
vragen bij je ziekenfonds.
Er zijn drie voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te
ontvangen:
•

Je ontvangt een specifieke uitkering

•

Ingeschreven bij de het ziekenfonds onder specifieke
hoedanigheid (Een wees)

•

Je inkomen valt onder de toelatingsdrempel:
Gezin
Gezin zonder extra personen ten laste
Gezin met 1 bijkomend gezinslid
Gezin met 2 bijkomende gezinsleden
Gezin met 3 bijkomende gezinsleden
Gezin met 4 bijkomende gezinsleden

Toelatingsdrempel bruto
belastbaar inkomen
20.292,59 euro
24.049,30 euro
27.806,01 euro
31.562,72 euro
35.319,43 euro

Derdebetalersregeling
Bij consultaties bij de huisarts betaal je enkel het remgeld. De rest van het honorarium
wordt afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds.

Maximumfactuur
Dit wordt automatisch geregeld door je ziekenfonds.
De mutualiteiten moeten proactief zorgen dat hun leden in orde zijn met hun
ziekteverzekering. Zo gebeurt het regelmatig dat het sociaal huis de achterstallige
mutualiteitsbijdragen voorschiet, zodat het gezin de ziektekosten kan terugvragen bij
het ziekenfonds. (Doktersbriefjes zijn 2 jaar geldig)
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Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen
Personen die lichamelijk of geestelijk niet arbeid bekwaam zijn, kunnen beroep doen op
een vervanginkomen.
Vanaf 1ste dag (indien je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent) zijn forfaitaire
dagbedragen van toepassing, die variëren naargelang het statuut.
Met gezinslast
Alleenstaande
Samenwonende

66,20 euro
52,72 euro
40,43 euro

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, ontvangt een invaliditeitsuitkering. Deze is
niet alleen afhankelijk van het statuut maar ook van het al dan niet stopzetten van het
bedrijf.
Zonder stopzetting
bedrijf

Met stopzetting bedrijf

Met gezinslast
Alleenstaande

66,20 euro
52,72 euro

66,20 euro
52,72 euro

Samenwonende

40,43 euro

45,20 euro

*Betekenis Samenwonende: Met iemand samenwonen die een inkomen heeft dat hoger is dan een
wettelijk bepaald bedrag

Hulp van derden
Je ziekenfonds betaalt een tegemoetkoming voor hulp van derden.
Voorwaarden:
▪

Je bent minstens 3 maand arbeidsongeschikt en ontvangt hier voor een uitkering

▪

Een ‘score’ van 11/18 punten op zelfredzaamheid.

Aanvragen kan via je ziekenfonds.

Solidariteitsfonds
Dit is een fonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten: voor dure medische kosten die
niet worden terugbetaald door de ziekteverzekering. Meer info: contacteer je
ziekenfonds.

Tegemoetkoming voor chronisch zieken
Voor chronisch zieke mensen die hoge medische kosten hebben, kunnen beroep doen
op een zorgforfait (Jaarlijkse tegemoetkoming, afhankelijk van de mate van verlies van
zelfredzaamheid).
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Tegemoetkoming pijnstillers voor chronisch zieken.
Chronische zieken, die minstens 3 maand pijn lijden kunnen 20% van bepaalde
pijnstillers (Dafalgan, Perdolan, ...) terugbetaald krijgen van de ziekteverzekering.
Chronische zieken: kanker; chronische artrose, fibromyalgie, …

Globaal medisch dossier
Dit is een elektronisch medisch dossier van de patiënt bij de huisarts. Voor de patiënt
levert het Globaal Medisch dossier een financieel voordeel op. Je betaalt 1/3 minder
remgeld, voor de consultatie bij je huisarts, soms ook bij een huisbezoek.

Verhoogde terugbetaling bij sommige specialisten
Er is ook een hogere terugbetaling voor een eerste consultatie per kalenderjaar bij
bepaalde specialisten, na doorverwijs van de huisarts.
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Bij gezinnen waar de arbeidsdruk te hoog is
Dienstencheques
Dienstencheques kan je aanvragen voor huishoudelijk werk voor 9 euro of 10 euro. Met
de uitgespaarde tijd kan je ander werk op je bedrijf zelf uitvoeren.
Als gebruiker in Vlaamse Gewest geniet je van een belastingvermindering van 1,8 euro
per dienstencheque op de 170 eerste dienstencheques gekocht per persoon per fiscaal
jaar. Een dienstencheque van 9 euro kost u dus in werkelijkheid nog 7,2 euro na de
belastingvermindering. Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) 20% vermindering
voor de eerste 174 aangekochte dienstencheques.
Ben je gehuwd of samenwonend in Vlaamse Gewest? Dan geniet je allebei dezelfde
belastingvermindering van 1,8 euro per dienstencheque op de 170 eerste
dienstencheques die je elk in eigen naam koopt.

Dienstencheques voor zelfstandige moeders
Zelfstandige onlangs bevallen moeders krijgen gratis dienstencheques: in totaal hebben
ze recht op 105 dienstencheques om huishoudelijke hulp in te schakelen.

Voor gezinnen met kinderen
Uitkeringen bij geboorte of adoptie
Ben je zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote,
dan heb je na de geboorte van je kind recht op een
moederschapsuitkering van 752.34 euro per week de eerste vier
weken, de volgende 5 weken 688.12 euro.
Ook voor de zelfstandige vader en meeouder is er een
vaderschap/meeouderschap uitkering van 87.49 euro/dag. Maximaal 15 dagen verlof op
te nemen binnen de 4 maand na de geboorte. Vanaf 2023 maximaal 20 dagen verlof op
te nemen.
Neem je minder dan 15 dagen verlof op dan ontvang je 135 euro naast de uitkering heb
je nog recht op15 dienstencheques.

Groeipakket
•

Startbedrag: Kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari krijgen een startbedrag van
1.167.33 euro (vroeger: kraamgeld).

•

Basisbedrag: Voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019 ontvang je een
maandelijks vast bedrag van 169.79 euro. Kinderen geboren voor 1 januari 2019
behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag.

•

Schoolbonus: Jaarlijks bedrag in augustus om de schoolkosten beter te kunnen
dragen. Bedrag varieert tussen 21.23 en 63.67 euro.
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•

Zorgtoeslagen:
Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, zijn er een zorgtoeslagen
voorzien:
-

Wezen toeslag: 84,89 euro voor kinderen die een ouder verliezen,

-

169,79 euro voor kinderen die beide ouders verliezen

-

Pleegzorgtoeslag: 65,58 euro per maand

-

Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte: Afhankelijk van de
beperking tussen 84,02 en 560,10 euro per maand. (Bedragen zijn hetzelfde
zoals in het oude systeem).

•

Schooltoeslag: tussen 106,72 euro en 1139,86 euro wordt automatisch toegekend.

•

Sociale toeslag: Gezinnen met een laag inkomen kunnen een sociale toeslag
ontvangen. Als het gezinsinkomen op het laatste aanslagbiljet niet meer bedraagt
dan 32.238,01 euro, dan ontvangt je automatisch een sociale toeslag voor één jaar.
Ook wie het voorbije jaar een leefloon, inkomens vervangende tegemoetkoming of
inkomensgarantie voor oudere ontvangt, krijgt voor die maanden automatisch een
sociale toeslag.

Daarnaast is er ook nog een kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag, om
hen op deze manier te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan.

Studietoelagen
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoelage voor kleuter, lager en secundair
vervangen door de schooltoeslag, geïntegreerd in het Groeipakket (de vroegere
kinderbijslag).
Studietoelagen dienen vanaf het schooljaar 2019-2020 nog aangevraagd worden voor
studenten in het hoger onderwijs.
De bedragen liggen tussen 279,40 euro (minimumtoelage) en 2.521,67 euro (volledige
toelage). Zit je op kot (2.595,18 euro) of ben je zelfstandig student, dan kan dit oplopen
tot 4.323,91 euro.

Vakantie
Vakantiekampen zijn voor kinderen onder de 12 jaar en onder de 18 jaar voor kinderen
met een beperking fiscaal aftrekbaar. Een maximaal bedrag van 13,70 euro per opvang
dag per kind, ongeacht de duur van de opvang.
•

Iedereen verdient vakantie: Iedereenverdientvakantie.be

•

Fonds vrijetijdsparticipatie: www.vrijuit.nu

•

Rode Kruis vakanties

•

Bizon vakanties

•

De Vlaamse Overheid moedigt lokale besturen aan om een lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie mensen in armoede op te richten.
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•

Verschillende ziekenfondsen bieden ook jeugdvakanties aan

Rouwverlof voor zelfstandigen
Voor zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers en meewerkende echtgenoten
aangesloten bij het maxistatuut) die hun activiteiten onderbreken wegens overlijden van
een familielid maximaal 10 dagen
•

het rouwverlof omvat de toekenning van een uitkering waarvan het dagelijks
bedrag van 87,49 euro bedraagt

•

aanvraag in te dienen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Steun vanuit het sociaal huis
Recht op maatschappelijke hulp
Er is een recht op maatschappelijke integratie (leefloon, tewerkstelling) of hulp via het
OCMW aangepast aan je specifieke situatie.

Verwarmingstoelage
De Verwarmingstoelage is toegankelijk voor veel boeren met een laag inkomen.
(20.763,88 euro plus 3.843,96 euro per extra persoon ten laste, bruto inkomen) Voor de
grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt het bedrag van de toelage
tussen 14 cent en 20 cent per liter en de maximumtoelage per huishouden is 300 euro.

Voorschot op alimentatievordering (DAVO)
DAVO, Dienst voor Alimentatievordering kan op je vraag bij de onderhoudsplichtige het
maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen invorderen. Onder bepaalde
voorwaarden kan deze dienst het voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen
uitbetalen:
•

Je woont in België.

•

Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of niet volledig betaald in een periode van 12
maanden voor de aanvraag.

•

Het onderhoudsgeld is vastgelegd in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in
een authentiek akte.

•

Sinds 2/07/2020 is er niet langer sprake van een inkomensplafond. Bij recht op
voorschotten wordt er maandelijks het geïndexeerd onderhoudsgeld gestort, max
175 euro/maand/kind.

Pensioensimulatie en aanvraag
Wanneer een van de partners op korte termijn pensioen wil aanvragen, kan de
maatschappelijk assistente van het sociaal huis een pensioensimulatie opvragen en je
ook helpen bij de aanvraag van je pensioen.
Op de website van Mypension.be kan je een overzicht terugvinden van je wettelijke en
aanvullende pensioenen.
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Gezinnen waarvan één van de partners de activiteiten
stopzet
Werkloosheidsvergoeding
Als deze partner ooit werknemer was in de vorige 15 jaar, kan er nog een recht op
werkloosheidsvergoeding geactiveerd worden.

Overbruggingsrecht
(Vroegere faillissementsuitkering): bij gedwongen stopzetting (noodweer, brand),
allergie, economische redenen, faillissement. Het bedrag van je uitkering hangt af van
het feit of je al dan niet personen ten laste hebt:
•

Zonder persoon ten laste: 1.370,75 euro.

•

Met minstens 1 persoon ten laste: 1.712,90 euro.

Overlevingspensioen of overgangsuitkering
Bij overlijden van één van de partners:
Boven een bepaalde leeftijd in 2022 48j 6m: Overlevingspensioen
Onder die leeftijd: Overgangsuitkering.

Gezinnen die zorgen voor familieleden
Mantelzorg voor zelfstandigen
•

Uitkeringsbedrag: De uitkering bedraagt 1.370,75 euro per maand bij een
volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Bij een gedeeltelijke
onderbreking (minstens 50%) ontvangt je de helft, nl. 685.37 euro per maand.

•

Vrijstelling sociale bijdragen onder voorwaarden.

Andere ondersteuningen
•

Aanvraag van een Z-huisnummer.

•

In sommige gemeenten is er de mogelijkheid om een Z(org)-huisnummer aan te
vragen.

•

Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid. Een ouder familielid
(minstens 65 jaar oud) die wordt opgenomen in je gezin, kan beschouwd worden
als fiscaal ten laste. Je ontvangt dan een toeslag op de belastingvrije som
(besparing).

Neem ook contact op met het sociaal huis of de mutualiteit met de vraag of alle sociale
rechten van je familieleden geactiveerd zijn.
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Fiscale verminderingen
Fiscale aftrek voor kinderopvang
Kosten van kinderopvang tot en met 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
(Aanslagjaar 2022) 13,70 euro max per dag).

Vermindering personenbelasting
Gezinnen met gezinsleden die een beperking hebben, hebben recht op één of meerdere
toeslagen op de belastingvrije som. Ieder aanslagjaar wordt het bedrag bekendgemaakt.

Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid
Een ouder die wordt opgenomen in het gezin van kinderen, kan fiscaal ten laste worden
beschouwd.
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Justitie en juridische bijstand
•

Het justitiehuis: voor gratis juridisch advies.

•

De meeste OCMW ’s geven juridisch eerstelijnsbijstand.

•

Juridische tweedelijnsbijstand: geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van je
inkomen, de advocaat dien je echter wel te betalen, 20 euro per aanstelling, 30 euro
per aanleg voor elke gerechtelijke procedure.
Kijk na of er je geen rechtsbijstandsverzekering hebt. Deze vergoedt bepaalde kosten
die komen kijken bij een geschil. Dankzij die verzekering kunt u opkomen voor uw
rechten zonder angst voor hoge kosten (kosten van advocaat, deurwaardere,
experten, ...).

•

De wetswinkel: eerstelijnsadvies door beroepsjuristen, betalend, 15 euro per
consult.

Sociale bijdragen
Sociale bijdragen zorgen ervoor dat je sociale rechten gewaarborgd blijven. Door het
betalen van je sociale bijdragen heb je recht op een ziekteverzekering,
arbeidsongeschiktheidsverzekering, kindergeld, pensioenrechten. Wie niet in orde is,
loopt een groot gevaar.
Indien het moeilijk is om de sociale bijdragen te betalen zijn er verschillende opties:
•

Aanvraag tot uitstel van betalingen.

•

Aanvraag tot een afbetalingsplan.

•

Aanvraag sociale vrijstelling:
Bij betalingsmoeilijkheden kan je 4 kwartalen terug en tot het kwartaal van aanvraag,
vrijstelling aanvragen. Dit gebeurt via een standaardaanvraagformulier. Het RSVZ
beslist welke kwartalen vrijgesteld (nooit meer te betalen) worden.

Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen.
Je kunt de bijdragen wel later nog betalen. Dit kan binnen een verjaringstermijn van 5
jaar.
Voor de verjaringstermijn om is, zal je sociale verzekeringsfonds je contacteren en
vragen of je de bijdragen waarvoor je vrijstelling kreeg, toch nog wilt betalen.

Kwijtschelding van verhogingen
Heb je betalingsachterstand gehad bij het betalen van je sociale bijdragen? Dan kan je
per kwartaal dat de hoofdsom betaald is kwijtschelding van verhogingen (intresten)
aanvragen. Je dient niet te wachten tot de hoofdsom volledig betaald is. Onderbouw de
aanvraag steeds met een goede motivatiebrief waarom je te laat de bijdragen betaalde.
Voor meer uitleg, neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.
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Andere rechten
•

Sociaal telefoontarief: Dit is een verminderd tarief dat door elke
telefoonoperator moet toegekend worden, als ze voldoen aan de voorwaarden.
Dit moet aangevraagd worden de telefoonoperator.

•

Sociale maximumprijs voor gas en elektriciteit

•

Vermindering teledistributie

•

Personen met een beperking kunnen een vermindering van 50% op hun
abonnement ontvangen (blinden, doven, ten minste 80% invaliditeit, …).

•

Kortingbon bij aankoop energiezuinig materiaal:
Gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas
kunnen bij hun netbeheerder een korting bon van 150 euro aanvragen voor de
aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast.

•

NMBS Kortingskaart

•

De Lijn kortingskaart

•

Vrijstelling heffing afvalwater:
Deze bijdrage zit standaard geïntegreerd in uw drinkwaterfactuur. In een aantal
gevallen kan er een vrijstelling gevraagd worden.
o Vrijstelling om sociale redenen (personen met een leefloon, personen die
een ivt ontvangen, ...)
o Vrijstelling om reden van private zuiveringsinstallatie
o Vrijstelling voor nierpatiënten met thuisdialyse

•

Putwatercontrole: wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten
op het openbaar leidingnet, kan jaarlijks zijn putwater gratis laten controleren.

•

Roetfiltertoelage: De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van
een roetfilter op oudere wagens.

Je kan zelf ook op www.rechtenverkenner.be kijken welke andere sociale rechten je kan
activeren.
Voor vele rechthebbenden is het te moeilijk om dit allemaal zelf uit te zoeken.
Wat kan je doen?
Zoek de laatste belastingaanslag op via MyMinfin (eID en PIN-code nodig)
Print het document uit en ga ermee naar het sociaal huis van de gemeente: zij brengen
alles voor jou in orde.
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Contacteer vzw Boeren op een Kruispunt
www.boerenopeenkruispunt.be
info@boerenopeenkruispunt.be
www.facebook.com/boerenopeenkruispunt
www.instagram.com/boerenopeenkruispunt
www.twitter.com/BoeKVZW
0800 99 138 (gratis)

Vzw Boeren op een Kruispunt is opgericht in 2007 en is een initiatief van de voormalig
Minister van Land- en tuinbouw, samen met de landbouworganisaties en Cera
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