
Verhoogde 
tegemoet
koming?  

Ken je voordelen!

Wij helpen je graag verder: 
Sociaal Huis

Sint-Willibrordusplein 4 

011 45 61 50 

Team Welzijn en Team Sport

Heldenplein 1 

011 80 80 80 

Huis van het Kind 

Minderbroedersstraat 10

Rode Kruisstraat 1 

0473 19 96 00 

BKO ‘t Klim-Op-Ke

Kerkenblookstraat 7 

011 45 61 58 

Deze folder is een initiatief van lokaal bestuur 

Heusden-Zolder en de mutualiteiten

Meer info nodig?

Contactgegevens 
ziekenkas 
De voorzorg 

Koolmijnlaan 131 of 

Meylandtlaan 181

011 57 19 20 

CM Heusden

Guido Gezellelaan 15/1

011 28 02 11

Liberale mutualiteit

Kleuterweg 40 

011 57 49 07 

Partena

Www.partena-ziekenfonds.be

OZ

Www.oz.be 

De hulpkas

www.caami-hziv.fgov.be



Wie heeft recht op de 
verhoogde tegemoetkoming ?
Gezinnen met een beperkt inkomen. Uw ziekenkas 

kan nagaan of uw bruto belastbaar gezinsinkomen 

onder een bepaald  grensbedrag ligt. (in  2021 is dat 

jaarinkomen  € 19892 euro + € 3682.55 per persoon ten 

laste).  

Hoe aanvragen? 
Heb je een laag inkomen?  Maak een afspraak bij je 

ziekenkas!  

Wat zijn de voordelen ? 

Goedkope gezondheidszorg

•	 Je betaalt minder bij de dokter, tandarts, kinesist …

•	 Je kan voor 1 euro naar je huisarts! 

•	 Je betaalt minder voor sommige geneesmiddelen

•	 Je betaalt minder bij een opname in het ziekenhuis 

… 

Stookoliepremie

Maximum  €210 per jaar voor maximum 1500 liter 

mazout.  Vraag het aan bij het Sociaal Huis.  

Tussenkomst in lidgeld sportclub, jeugdvereniging 

of culturele activiteiten  in Heusden-Zolder 

•	 Voor kinderen tussen 3 en 18 jaar  uit Heusden-

Zolder 

•	 Maximum €200 per kind per werkjaar.   

•	 Vraag aan je club of vereniging om het 

aanvraagformulier in te vullen. Dit kan je vinden 

op www.aap-nel.be. De gemeente Heusden-Zolder 

betaalt het lidgeld voor jouw kind. 

Sommige mensen krijgen automatisch de 

verhoogde tegemoetkoming. Je kan zien op je 

klever van je mutualiteit of je recht hebt hierop.  

Op de klever staat een cijfercode. Je hebt recht 

op de verhoogde tegemoetkoming als de code 

eindigt op “1”. 

Sociaal tarief voor kinderen tussen 3 en 12 jaar 

in de kinderopvang en AAP

•  Voor de buitenschoolse kinderopvang moet je 

maar 50% van de kostprijs betalen

•  Voor AAP activiteiten in de schoolvakanties 

moet je maar 20 % van de kostprijs betalen. 

•		Heb je in augustus recht op de verhoogde 

tegemoetkoming? Dan krijg je het volgende 

schooljaar automatisch het sociaal tarief. Je 

moet hiervoor geen aanvraag doen 

•		Heb je geen automatisch sociaal tarief?  Dan 

kan je ook met een attest van de verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekenkas een aanvraag 

doen bij de gemeente Heusden-Zolder of bij de 

buitenschoolse kinderopvang.  

Andere voordelen 

•	Je hebt recht op kortingen bij het openbaar 

vervoer

•	Je betaalt minder huisvuilbelasting 


