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Tussenkomst ‘Nutsvoorzieningen’ & gratis huisvuilzakken
Wat is dit?

Hoeveel bedraagt de toelage?

Het stadsbestuur van Genk geeft jaarlijks een tussenkomst
in de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit,
kabel TV) en gratis huisvuilzakken aan sommige inwoners
van Genk. Deze tussenkomst kan je vanaf 2 mei 2017 opnieuw
aanvragen !

De premie nutsvoorzieningen bedraagt 100 euro per jaar.
Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt 1 rol huisvuilzakken
per jaar. Wie blijvend incontinent is, een blijvende stoma heeft
of thuisdialyse doet, krijgt 2 rollen huisvuilzakken per jaar.

Wanneer krijg je dit?
Voor wie is dit?
Wie een laag gezinsinkomen heeft en aan de onderstaande voorwaarden voldoet, kan de premie aanvragen. Er wordt
rekening gehouden met het inkomen van álle personen die op
hetzelfde adres zijn gedomicilieerd op 1 januari 2017.

Wie kan je helpen bij de aanvraag
De aanvraag kan online ingediend worden via de website
van stad Genk: www.genk.be. Heb je nog vragen of kan je
wel wat hulp gebruiken bij het indienen van de aanvragen ?

Tussenkomst nutsvoorzieningen

Gratis huisvuilzakken

Categorie 1
§ minstens 2 kinderen ten laste hebben;
§ of een brug-, rust- of overlevingspensioen
hebben;
§ of een bewijs van invaliditeit van minstens 66% hebben
of ten minste 9 punten van de FOD Sociale Zekerheid
§ of een attest van verminderd verdienvermogen tot één
derde of minder van de FOD Sociale Zekerheid;
§ én een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van
maximaal 17.855,56 EUR. Per extra inwonende persoon
mag daar 3.305,54 EUR worden bijgeteld.

§ minstens 3 kinderen ten laste hebben;
§ of een attest van FOD Sociale Zekerheid van 80% of
50% onderste ledematen
§ of minstens 12 punten hebben
§ of bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten
in pijler 1;
§ of blijvend incontinent zijn
§ of een stoma hebben;
§ of thuisdialyse doen.

Categorie 2
§ minstens 3 kinderen ten laste hebben
§ én een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van
minder dan 33.258,81 EUR. Let op : Dit bedrag kan niet
worden verhoogd aan de hand van bijkomende personen
die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd

Meer info?
Lokaal Aanspreekpunt Kinderrechten
T 089/57 32 86 - G 0470/45 35 02
E cindy.serrani@ocmwgenk.be

OCMW-sociale dienst
T 089/57 32 00
E info@ocmwgenk.be

Sociaal huis
T 089/65 51 65
E sociaal.huis@genk.be

Je kan hiervoor terecht:
> Sociaal Huis, Stad Genk
Balieplein in Genk
T. 089/65 51 65
OPGELET : Sinds 03/04/2017 kan je aan de meeste loketten van het stadhuis enkel op afspraak terecht !
> Op donderdagvoormiddag (even weken) bij het kinderrechtenloket in Campus O3 – Genk Centrum,
Jaarbeurslaan 19 in Genk
> Op donderdagvoormiddag (oneven weken) bij het kinderrechtenloket in Campus O3 – Genk Noord,
Minderbroederstraat 6 in Genk
> Op de sociale dienst van het OCMW:
Wijkcentrum Centrum, Hoogstraat 86 in Genk.
Wijkcentrum Noord, Onderwijslaan 91 in Genk
T. 089/57.32.00

Vereiste documenten:
* identiteitskaart
* bankrekeningnummer
* kopie aanslagbiljet van de personenbelasting van iedereen
ouder dan 18 jaar die bij je inwoont
* eventueel een schoolbewijs van alle inwonende schoolgaande kinderen vanaf 18 jaar
* eventueel attest van brugpensioen van de RVA of de
uitbetalingsinstelling
* eventueel attest handicap van één van de gezinsleden

Bijlagen: Aanvraagformulieren en bijkomende informatie
» Online-aanvraagformulier nutsvoorzieningen 2017
http://www.genk.be/content.jsp?objectid=435#kosten
» Online-aanvraagformulier gratis huisvuilzakken 2017
http://www.genk.be/content.jsp?objectid=435#kosten
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Je kan beide voordelen aanvragen vanaf 1 mei 2017 tot en
met 31 december 2017. Na 31 december 2017 ben je te laat !

