RECHTENBUNDEL
BRUGGE
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VOORWOORD
De rechtenbundel werd ontwikkeld door CAW-Noord-West-Vlaanderen en wil een
overzicht geven van sociale voordelen en tegemoetkomingen op gemeentelijk niveau.
We stellen vast dat er in Brugge nog altijd veel burgers zijn die te weinig weten over hun
grondrechten en sociale rechten en zo bijgevolg onderbeschermd zijn. De mensen
die goed weten waar ze recht op hebben en die weten welke tegemoetkomingen er
bestaan, hebben een voorsprong op de mensen die hier minder goed de weg in vinden
- we spreken over een Mattheüseffect. De zogenaamde non pick-up van rechten bij
kwetsbare mensen is groot. De rechtenbundel is een middel om die onderbescherming
te verminderen en de proactieve houding van hulpverleners te versterken.
De rechtenbundel bestaat uit een vijftigtal fiches die per thema geordend zijn. De
thema’s die aan bod komen zijn: gezin, gezondheid, justitie en juridische hulp, mobiliteit,
onderwijs en vorming, vrije tijd en cultuur, wonen en energie.
Er bestaan al heel wat tools zoals de website rechtenverkenner.be, de online fiches op
de website van de Stad Brugge en OCMW Brugge, vele folders,... Maar voor velen is dit
aanbod een groot doolhof. In afwachting van een efficiënt en gebruiksvriendelijk centraal
systeem dat in de toekomst wordt ontwikkeld, proberen we met deze rechtenbundel
alvast duidelijkheid te creëren.
De rechtenbundel kwam tot stand in samenwerking met Brugge Dialoogstad. Brugge
Dialoogstad is een netwerk van burgers en professionals uit het OCMW Brugge, de
Stadsdiensten, Verenigingen waar armen het woord nemen, het CAW, de Regionale
Welzijnsraad, BudgetInZicht en andere.
Let op: niet alle sociale voordelen en rechten zijn opgenomen in deze rechtenbundel.
We hebben een selectie gemaakt van die rechten waarvan we weten dat ze te weinig
gekend zijn bij de bevolking.
Rechten en organisaties zijn een veranderlijk gegeven. We willen benadrukken dat de
rechtenbundel een work in progress is en regelmatig zal aangepast worden zodat de
bundel actueel blijft.
Voor algemene welzijnsvragen, advies of hulp kan je steeds terecht bij het Onthaal van
CAW Noord-west-Vlaanderen en de dienst Intake van het OCMW Brugge. Jongeren
onder de 25 jaar kunnen terecht bij JAC Brugge. De contactgegevens vind je op de
ommezijde. Deze hulp is gratis.
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Contactgegevens:
Onthaal en Slachtofferhulp Brugge CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
050 66 30 01
Onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be of
https://www.caw.be/locaties/caw-noord-west-vlaanderen-vzw/
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
050 32 77 00
www.ocmw-brugge.be of info@ocmw-brugge.be
JAC Brugge
Jongerenhuis Route 36
Vlamingdam 36/38
8000 Brugge
www.jacnoordwestvlaanderen.be

oktober 2018

HOE GEBRUIK JE DEZE FICHES

De rechtenbundel is een verzameling van fiches met daarop telkens:
•
•
•
•

een korte omschrijving van het recht,
de voorwaarden waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen,
de documenten die je daarvoor moet meebrengen,
de plaats waar je ervoor terecht kan in Brugge.

Per levensdomein worden enkele rechten vermeld en voor het gemak zit elk
levensdomein in een eigen kleur.

Gezin						

RODE FICHES

Gezondheid					

BLAUWE FICHES

Justitie en juridische hulp			

PAARSE FICHES

Mobiliteit					

GROENE FICHES

Onderwijs en vorming				

ORANJE FICHES

Vrije tijd en cultuur				

GELE FICHES

Wonen en energie				

ROZE FICHES

Extra’s						

GRIJZE FICHES
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OVERZICHT BRUGSE RECHTENBUNDEL
Gezin
1-2-3 Maaltijden Colruyt
Dienst voor Alimentatievordering (DAVO)
Fietsbieb
Gewaarborgde kinderbijslag
Gratis vuilniszakken
Sociale kruidenier De KABA
Maaltijden aan huis
Sociaal restaurant Pas Partout
Poverello
Televestiaire
Hulp in het huishouden
Weggeefwinkel
MamaStart

Gezondheid
Derdebetalerssysteem
Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf
Globaal medisch dossier
Tegemoetkoming in medische kosten
TEJO
Toegang Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Justitie en juridische hulp
Gratis advies van een advocaat of notaris
Pro Deo Advocaat

Mobiliteit
Boodschappendienst
Fietscursus voor volwassenen
Minder Mobielen Centrale
Korting bij de NMBS
Taxibonnen
Theorie van het rijbewijs B
Korting bij De Lijn
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Onderwijs en vorming
Huiswerkbegeleiding
Loopbaancheques
Onderwijscheques
Opvoedingsvragen
Vrijstelling van inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs

Vrije tijd en cultuur
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Buurtsportactiviteiten
Kunstatelier Ardefoo
Tegemoetkoming mutualiteiten sport
Vakantiewerking Kwibus
Vrijetijdsaanbod dienstencentra

Wonen en energie
Energiebesparing
Langer thuis in eigen huis
Crisisopvang ‘t Sas
Verhuisdienst Dozen & co
Nachtopvang Brugge
Sociale leningen
Vereniging SVK en Sovekans
Vermindering onroerende voorheffing voor huurders
Vivendo en Brugse Maatschappij voor huisvesting
Woonloket
Huurdersbond

Extra’s
Inbreng belastingen
Voordelen Mutualiteiten
VZW Oranje
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1-2-3 MAALTIJDEN COLRUYT
Waarover gaat dit?
Colruyt biedt een receptenboekje aan met gezonde maaltijden voor het gezin.
De maaltijden kosten minimaal € 2 - € 3 per persoon per dag.

Wie heeft hier recht op?
Mensen met een laag inkomen, die toegeleid worden door CAW of OCMW, of
aangesloten zijn bij en sociale organisatie die aangesloten is bij dit systeem.

Welke papieren breng je mee?
Gegevens over je inkomen.

Waar kan je hiervoor terecht?
CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T. 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
Of vraag dit eens na bij jouw sociale organisatie of vereniging.
Meer informatie:
https://www.colruyt.be/nl/over-colruyt/persberichten/colruyt-bereikt-meer-dan-2000gezinnen-met-sociaal-project-aan-tafel-1-2
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DIENST VOOR ALIMENTATIEVORDERING (DAVO)
Waarover gaat dit?
De dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) kan helpen bij het invorderen van het
onderhoudsgeld voor de kinderen, dat je ex-partner verschuldigd is. DAVO kan ook
voorschotten betalen op het lopend onderhoudsgeld.

Wie heeft hier recht op?
Wanneer je maandelijks niet meer dan € 1.800 netto verdient (vermeerderd met € 67
per kind ten laste).
Je moet in België wonen.
Het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in de voorbije 12
maanden.
Je beschikt over een vonnis of authentieke akte waarin het exacte bedrag van het
onderhoudsgeld werd vastgelegd.

Welke papieren breng je mee?
Kopie van je laatste 3 loonfiches of vervangingsinkomen.
Vonnis, origineel papier van de rechter of jullie echtscheiding onderlinge toestemming.

Waar kan je hiervoor terecht?
DAVO
T. 0800 12 302 (gratis nummer)
www.secal.belgium.be
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FIETSBIEB
Waarover gaat dit?
De Fietsbieb is een uitleendienst van tweedehandse kinderfietsen (tot 12 jaar).
Voor € 20 en € 20 waarborg mag je een jaar lang een kinderfiets lenen.

Wie heeft hier recht op?
Ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Fietsbieb
Oude Burg 15
8000 Brugge
brugge@fietsbieb.be of www.fietsbieb.be
Open:
elke tweede woensdag van 15.00 - 17.00 u.
elke laatste zaterdag van 9.00 - 11.00 u.
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GEWAARBORGDE KINDERBIJSLAG
Waarover gaat dit?
Mensen met een laag inkomen die geen recht hebben op gewone kinderbijslag,
hebben recht op gewaarborgde kinderbijslag.

Wie heeft hier recht op?
Ouders die:
•
•
•
•

Geen kindergeld krijgen (in België of in een ander land).
Te weinig kindergeld krijgen.
Een leefloon of een gewaarborgd inkomen hebben.
Een laag inkomen hebben.

Welke papieren breng je mee?
Dit hangt af van je situatie. Via je dossierbeheerder van Famifed word je op de hoogte
gehouden.

Waar kan je hiervoor terecht?
Famifed
Hertogenstraat 73
8200 Sint-Andries
T. 050 40 49 40
wvl.fam@famifed.be of www.kindergeld.be
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GRATIS VUILNISZAKKEN
Waarover gaat dit?
Het stadsbestuur geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken aan bepaalde personen om
medische en/of financiële redenen.

Wie heeft hier recht op?
•
•
•
•

Mensen met incontinentie en thuisdialysepatiënten.
Mensen met een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB).
Mensen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).
Mensen met een tegemoetkoming voor mensen met een handicap (integratie
tegemoetkoming - IT of inkomensvervangende tegemoetkoming - IVT of
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood).
• Mensen met een leefloon of equivalent leefloon (OCMW).

Welke papieren breng je mee?
• Identiteitskaart.
• Bewijs van betaling van de milieubelasting.
• Doktersattest van incontinentie of thuisdialyse of een verklaring van de dokter op 		
apart attest.
• Attest gewaarborgd inkomen voor bejaarden voor het jaar waarvoor zakken worden
gevraagd (afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag
(tel. 0800 502 46 - gratis nummer).
• Attest inkomensgarantie voor ouderen voor het jaar waarvoor zakken worden
gevraagd (afgeleverd door Rijksdienst voor Pensioenen op aanvraag
(tel. 0800 502 46 - gratis nummer).
• Geldig attest IT, IVT of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood afkomstig van
F.O.D. Sociale Zekerheid (het attest moet duidelijk vermelden dat er een financiële
tegemoetkoming geldt voor IT, IVT of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood).
OF
Geldig
attest
zorgbudget
voor
ouderen
met
een
zorgnood
afkomstig van de mutualiteit of zorgkas (het attest moet duidelijk
vermelden dat er een financiële tegemoetkoming geldt voor ouderen met een
zorgnood).
OF
Een rekeninguittreksel waarop een storting met de vermelding IT, IVT of zorgbudget
voor ouderen met een zorgnood staat.
• Attest OCMW waaruit blijkt dat belanghebbende minstens 6 maanden recht heeft
op leefloon of equivalent leefloon (bestaansminimum).
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Waar kan je hiervoor terecht?
Gratis huisvuilzakken kunnen op vertoon van de nodige documenten afgehaald
worden op één van de volgende plaatsen:
• Onthaalbalie van het Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T. 050 44 80 00
info@brugge.be
• Dienst Openbaar Domein - Stadsreiniging (magazijn)
• Gemeenteafdelingen
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SOCIALE KRUIDENIER DE KABA
Waarover gaat dit?
De KABA is een kruidenierswinkel in Brugge met een basisaanbod van kwalitatieve
voeding, onderhoudsproducten en verzorgingsproducten voor mensen met minder
financiële middelen.

Wie heeft hier recht op?
• Mensen die financiële moeilijkheden hebben.
• Er wordt een berekening gemaakt bij de hulpverlener.

Welke papieren breng je mee?
Gegevens over je inkomen.
Het OCMW, CAW of een andere sociale dienst die je financiële situatie kent, kan je
een doorverwijsbrief geven.

Waar kan je hiervoor terecht?
CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T. 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
De KABA trekt ook elke woensdag naar Zeebrugge om de winkel dichter bij de
klanten te brengen.
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MAALTIJDEN AAN HUIS
Waarover gaat dit?
Gezonde maaltijden aan huis voor senioren en mensen met zorgvragen.
De maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en dessert.
De prijs wordt berekend op basis van je inkomen. Je betaalt min. € 3,80 en max. € 8.

Wie heeft hier recht op?
• Mensen van 65 jaar of ouder.
• En/of zorgvraag hebben.
• Een dieetmaaltijd is mogelijk met een doktersattest.

Welke papieren breng je mee?
Identiteitsgegevens van de aanvrager(s).
Identiteitsgegevens van huisarts.
Gegevens over je inkomen.

Waar kan je hiervoor terecht?
Dienst Zorgverlening Mintus
Ruddershove 4
8000 Brugge
T. 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be
www.Mintus.be
Je kan ook zelf online een aanvraag invullen
https://www.maaltijdzorgplatform.be/Diensten/Maaltijden
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SOCIAAL RESTAURANT PAS PARTOUT
Waarover gaat dit?
Pas Partout is een sociaal restaurant waar iedereen welkom is. Je kan er terecht
voor een gezonde en lekkere maaltijd aan een betaalbare prijs. Mensen met een laag
inkomen kunnen komen eten aan een verminderingstarief.

Wie heeft hier recht op?
• Mensen die financiële moeilijkheden hebben.
• Er wordt een berekening gemaakt bij de hulpverlener.

Welke papieren breng je mee?
Gegevens over je inkomen. Indien van toepassing ook een bewijs van kadastraal
inkomen (enkel als je een eigendom bezit).

Waar kan je hiervoor terecht?
Bij Pas Partout zelf kan je die berekening NIET laten maken, wel bij CAW, OCMW,
mutualiteit of andere sociale dienst.
Pas Partout (enkel restaurant)
Kruitenbergstraat 11
8000 Brugge
T. 050 33 51 16
restaurant@sobo.be of
http://www.sobo.be/sociaal%20restaurant/sociaal%20restaurant.html
deze link)

(prijzen

via

CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T. 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
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Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
Of bij de maatschappelijke dienst van je mutualiteit.
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POVERELLO
Waarover gaat dit?
Bij Poverello kan je een warme maaltijd eten voor € 1, een drankje kost € 0,20. Als je
een verwijsbrief hebt van een sociale organisatie, kan je gratis eten. De mensen bij
Poverello bieden ook een luisterend oor.

Wie heeft hier recht op?
Mensen met een leefloon, kansarmen, alleenstaanden en werklozen.

Welke papieren breng je mee?
Voor een gratis maaltijd heb je een verwijsbrief nodig van een sociale dienst, zoals
CAW Onthaal of Dienst Intake OCMW Brugge.

Waar kan je hiervoor terecht?
Restaurant:
Poverello
Goezeputstraat 27
8000 Brugge
T. 050 34 06 72
www.poverello.be
Verwijsbrief:
CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T. 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
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Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
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TELEVESTIAIRE
Waarover gaat dit?
Televestiaire is een tweedehandswinkel van kledij en klein huishoudelijk materiaal.
De prijzen zijn laag. Als je een verwijsbrief hebt, krijg je korting of een gratis pakket.

Wie heeft hier recht op?
Mensen met een laag inkomen: leefloon, vervangingsinkomen, inkomen onder de
Europese armoedegrens.

Welke papieren breng je mee?
Verwijsbrief van een sociale dienst zoals OCMW of CAW.

Waar kan je hiervoor terecht?
Voor een verwijsbrief kan je terecht bij:
CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T. 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
Winkel:
Televestiaire
Prof. Dr. J. Sebrechtstraat 1
dinsdag-woensdag-donderdag 14.00 -17.00 u., zaterdag 10.00 -12.00 u.
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HULP IN HET HUISHOUDEN
Waarover gaat dit?
Thuishulp biedt hulp in zorg en huishouden. De prijs hangt af van je inkomen.

Wie heeft hier recht op?
Mensen die hulp nodig hebben bij huishoudelijke taken.

Welke papieren breng je mee?
Gegevens over je inkomen

Waar kan je hiervoor terecht?
• Bij jouw ziekenfonds
• Familiehulp Brugge
Nieuwstraat 4
8000 Brugge
T. 050 33 14 55
brugge@familiehulp.be
• Familiezorg West-Vlaanderen
Sint-Jansplein 8
8000 Brugge
T. 050 33 65 00
brugge@familiezorg-wvl.be of www.familiezorg-wvl.be
• + 65 jaar, Dienst Zorgverlening Mintus
Ruddershove 4
8000 Brugge
T. 050 32 70 00
www.Mintus.be
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• -65 jaar
Om de aanvraag te doen, neem telefonisch contact op met de jobcoach van de regio
waar je woont:
Regio Sint-Andries en Christus Koning: 050 32 75 71
Regio Sint-Michiels: 050 32 75 72
Regio Sint-Kruis: 050 32 75 73
Regio Sint-Pieters en Brugge Centrum: 050 32 75 74
Regio Assebroek: 050 32 75 75
Regio Koolkerke, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge: 050 32 75 76
dienstencheques@ocmw-brugge.be
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WEGGEEFWINKEL
Waarover gaat dit?
De weggeefwinkel is een soort winkel met gratis kleding, huisraad, speelgoed,
elektro, …
Je kan er ook veganistisch eten voor een klein bedrag.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die het niet zo breed heeft.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
WeggeefWinkel Brugge
Voor het juiste adres: zie facbookpagina:
http://www.facebook.com/WeggeefWinkelBrugge
weggeefwinkelbrugge@gmail.com
Elke 3de zaterdag van de maand van 14.00 - 18.00 u.
Van 14.00 - 18.00 u. verse vegan soep voor € 1
Vanaf 18u verse bereide vegan maaltijd voor € 4
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MAMASTART
Waarover gaat dit?
MamaStart is een organisatie die hulp biedt, op materieel vlak, aan zwangere
vrouwen en gezinnen met jonge kinderen (tot 6 jaar). Bij MamaStart kunnen deze
mensen een baby-uitzet, kledij & speelgoed verkrijgen. Kledij, speelgoed en klein
materiaal zijn gratis te verkrijgen. Voor groter materiaal zoals buggy, bedje, maxi
cosi, wordt € 1 per stuk gevraagd.

Wie heeft hier recht op?
Mensen die het financieel moeilijk hebben.

Welke papieren breng je mee?
Een doorverwijzingsformulier.
MamaStart werkt op doorverwijzing van organisaties zoals Kind&Gezin, OCMW of
een andere sociale dienst die uw situatie kent.

Waar kan je hiervoor terecht?
MamaStart
De Joert
Weidestraat 81
8310 Brugge
T. 0483 07 99 23
https://www.mamastart.be/
info@mamastart.be
Kind&Gezin Brugge
Sint-Godelievedreef 20
8310 Sint-Kruis
T. 078 15 01 00
www.kindengezin.be
CAW Noord-West-Vlaanderen
Onthaal Brugge
Ruddershove 8
8000 Brugge
T. 050 66 30 01
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
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Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
Of vraag na bij jouw sociale organisatie of vereniging.
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DERDEBETALERSSYSTEEM
Waarover gaat dit?
De regeling ‘sociale derdebetaler’ betekent dat de patiënt aan de huisarts enkel het
remgeld betaalt. De rest van de kost van een bezoek krijgt de huisarts rechtstreeks
van de mutualiteit.
De huisarts ontvangt het resterende bedrag binnen de maand die volgt op de maand
waarin de mutualiteit een verzamelstaat van de huisarts ontving. Deze regel is
belangrijk voor huisartsen. Zo weten ze dat hun geld niet lang op zich laat wachten
als ze de sociale derdebetaler toepassen.
De huisarts is verplicht de regeling sociale derdebetaler toe te passen.

Wie heeft hier recht op?
•
•
•
•

Patiënten met verhoogde tegemoetkoming.
De patiënt heeft dan een kleefbriefje van de mutualiteit met een code: xx1/xxx.
Patiënten in een (tijdelijke) financiële noodsituatie.
De patiënt of de huisdokter tekent een verklaring op erewoord en voegt dit bij het
getuigschrift voor verstrekte hulp.

Welke papieren breng je mee?
Je klevertje van de mutualiteit.

Waar kan je hiervoor terecht?
Je geconventioneerde huisarts. (Deze zorgverleners hebben een akkoord met de
ziekenfondsen).
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DRINGENDE MEDISCHE HULP
VOOR MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
Waarover gaat dit?
Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op dringende medische hulp.

Wie heeft hier recht op?
• Je hebt geen wettig verblijf.
• Je woont in Brugge.
• Je hebt niet genoeg geld.

Welke papieren breng je mee?
• Gegevens over je identiteit.
• Gegevens over je verblijfplaats.
• Gegevens over procedures die je eventueel al hebt doorgelopen over je
verblijfsstatuut.

Waar kan je hiervoor terecht?
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
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GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
Waarover gaat dit?
Je vaste huisarts heeft een dossier waarin alle belangrijke informatie en medische
gegevens over je gezondheidstoestand staan.
Je hebt vermindering op de dokterskosten.
Je gezondheid wordt opgevolgd, zonder dubbele en overbodige onderzoeken en
kosten.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen.

Welke papieren breng je mee?
Je betaalt jaarlijks een bedrag dat volledig wordt terugbetaald door je mutualiteit.

Waar kan je hiervoor terecht?
Je huisarts.
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TEGEMOETKOMING IN MEDISCHE KOSTEN
Waarover gaat dit?
De tegemoetkoming in medische kosten is een finciële tussenkomst in dokters- en
apothekerskosten (op voorschrift) voor mensen met een leefloon of bijstand aan het
tarief van het leefloon.
Kosten die in aanmerking komen:
• een tegemoetkoming verleend in de apothekerskosten die door de arts zijn
voorgeschreven,
• vervoer met een ambulance,
• consultaties bij een kinesitherapeut, met een maximum van 60 beurten,
• rekeningen van ambulante dagtherapie.

Wie heeft hier recht op?
• Je hebt een leefloon of financiële bijtand (als vreemdeling).
• Je inkomen is niet hoger dan € 200 boven het leefloon.
• Je hebt een globaal medisch dossier bij één huisarts.

Welke papieren breng je mee?
•
•
•
•

Gegevens over je inkomen.
Gegevens over je uitgaven aan medische kosten van minstens één maand.
Overzicht van de dokter met de in te nemen medicatie en hoeveelheid.
Bewijs van globaal medisch dossier door je mutualiteit.

Waar kan je hiervoor terecht?
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Dienst Intake OCMW Brugge
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 77 00
intake@ocmw-brugge.be
Zitdag: donderdag 9.00 - 11.30 u.
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TEJO
Waarover gaat dit?
Therapeutische ondersteuning voor jongeren tussen 10 en 20 jaar.
De hulp is onmiddellijk, anoniem, kortdurend en gratis.

Wie heeft hier recht op?
Iedere jongere, tussen de 10 en 20 jaar, die het even niet meer ziet zitten of wil praten
over iets.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
TEJO Brugge
Stationslaan 14 bus 3
8200 Brugge
T. 050 66 15 05
info.brugge@tejo.be
of http://www.tejo.be/tejo-brugge
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TOEGANG CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Waarover gaat dit?
Begeleiding voor mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische
problemen.

Wie heeft hier recht op?
De prijs bedraagt € 11 per gesprek.
Indien je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming bedraagt de prijs € 4.
Als je budgetbegeleiding volgt, bedraagt de prijs € 4.
Voor gesprekken met de psychiater gelden de officiële tarieven. Maar dit kan geregeld
worden met het systeem derde betaler. Zie fiche ‘Derdebetalerssysteem’.

Welke papieren breng je mee?
Recent kleefbriefje van je mutualiteit.

Waar kan je hiervoor terecht?
CGGZ Volwassenen
Langestraat 113
8000 Brugge
T. 050 34 24 24
http://www.cgg.be/
CGGZ adolescenten en jongvolwassenen (16-24 jaar)
Moerkerksesteenweg 116
8310 Brugge
T. 050 33 96 27
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GRATIS ADVIES VAN EEN ADVOCAAT OF NOTARIS
Waarover gaat dit?
Eenmalig gratis advies of informatie van een advocaat of notaris.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Justitiehuis Brugge
Predikherenrei 3
8000 Brugge
T. 050 44 24 10
https://www.departementwvg.be/justitiehuizen/brugge
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PRO DEO ADVOCAAT
Waarover gaat dit?
Heb je een advocaat nodig voor een procedure of een rechtszaak? Heb je een laag
inkomen? Dan krijg je een Pro-Deoadvocaat. Dat betekent dat je helemaal geen
kosten of slechts een klein stukje ervan moet betalen.

Wie heeft hier recht op?
De prijs is afhankelijk van je bestaansmiddelen.
Mensen met een laag inkomen.

Welke papieren breng je mee?
•
•
•
•
•

Attest van gezinssamenstelling (vragen bij dienst Bevolking).
Gegevens over je inkomen.
Attest van schuldbemiddelaar met leefgeld indien van toepassing.
Bankuittreksels of je saldo van de laatste twee maanden.
Aanslagbiljet van belastingen.

Waar kan je hiervoor terecht?
Gerechtsgebouw Brugge
Kazernevest 3
8000 Brugge
Justitiehuis Brugge
Predikherenrei 3
8000 Brugge
T. 050 44 24 10
https://www.departementwvg.be/justitiehuizen/brugge
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BOODSCHAPPENDIENST
Waarover gaat dit?
Vanaf 60 jaar kun je beroep doen op de boodschappendienst. Deze is beschikbaar
van maandag tot vrijdag. Een chauffeur komt je ophalen en begeleidt je naar het
grootwarenhuis, de thuiszorgwinkel, de apotheek, …
Tegen betaling kun je een winkelbezoek of bezoek aan de post of de bank
brengen. De chauffeur helpt je bij het in- en uitladen van de aankopen. De bus is
rolstoeltoegankelijk. Je kunt individueel of in groep gebruik maken van de deze
dienst. Als klant betaal je een instapprijs en een jaarlijks lidgeld.

Wie heeft hier recht op?
● Je bent 60 jaar of ouder.
● Je kunt niet zelfstandig boodschappen doen.
● Je hebt geen eigen vervoer.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Lokale Dienstencentra Brugge
Barrièrestraat 13
8000 Brugge
T. 050 32 68 90
dienstencentra@mintus.be of
https://www.dienstencentra-brugge.be/dienstenverlening
Familiehulp dienst boodschappen
Nieuwstraat 4
8000 Brugge
T. 050 33 14 55
brugge@familiehulp.be
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FIETSCURSUS VOOR VOLWASSENEN

Waarover gaat dit?
Leren fietsen voor volwassenen.
Met de fiets kunnen rijden is belangrijk en handig. Zeker in een fietsstad als Brugge.
Je leert:
• Evenwicht behouden
• Starten
• Remmen
• Bochten nemen
• De wegcode
Daarna fiets je op straat. Zo raak je stilaan vertrouwd met je fiets. Op het einde van
de cursus kan je alleen fietsen.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die wil leren fietsen, vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Wat heb je nodig?
• Gemakkelijke kledij en sportieve schoenen.
• Een fiets (als je die hebt).
• € 50 inschrijvingsgeld (te betalen tijdens de 1ste les) / € 25 als je lid bent van
het Brugs netwerk vrijetijdsparticipatie.
• Ben je elke les aanwezig, dan krijg je na de cursus de helft terug.

Waar kan je terecht voor meer info?
Diversiteitsdienst, Hoogstraat 9 (1ste verdieping), 8000 Brugge
T. 050 44 82 44
diversiteitsdienst@brugge.be
Vormingplus Regio Brugge
Sint-Pieterskerklaan 5
8000 Brugge
T. 050 33 01 12
antje.oenema@vormingplus.be of
https://www.brugge.be/fietscursus-voor-volwassenen
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MINDER MOBIELEN CENTRALE
Waarover gaat dit?
De Minder Mobielen Centrale is een vervoersdienst voor mensen met een beperkt
inkomen die minder goed te been zijn.
Dankzij de MMC an je bijvoorbeeld familie bezoeken, een dokter raadplegen of
boodschappen doen. Het vervoer is in handen van vrijwilligers die op bepaalde
dagen en uren beschikbaar zijn. Als gebruiker betaal je jaarlijks lidgeld, een
kilometervergoeding en administratiekosten.

Wie heeft hier recht op?
• Mensen met een beperkt inkomen.
• Mensen die minder mobiel zijn door een handicap of ziekte.
• Mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en niet over 		
een eigen vervoermiddel beschikken.

Welke papieren breng je mee?
•
•
•
•

Identiteitskaart.
Contactgegevens van je huisarts.
Gegevens over je inkomen.
Klevertje van de mutualiteit.

Waar kan je hiervoor terecht?
Dienst Zorgverlening Mintus
Ruddershove 4
8000 Brugge
T. 050 32 70 00
www.Mintus.be
Als lid een rit aanvragen: 050 32 68 90
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KORTING BIJ DE NMBS
Waarover gaat dit?
Mensen met een ‘verhoogde tegemoetkoming’ krijgen 50% korting op treintickets.
Hiervoor moet je eerst een kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ aanvragen bij
de NMBS.

Wie heeft hier recht op?
• Mensen die recht hebben op de ‘verhoogde tegemoetkoming’ van de verzekering
gezondheidszorgen (mutualiteit).
• Hun partner en kinderen ten laste.

Welke papieren breng je mee?
• Je identiteitskaart.
• Een attest van je mutualiteit.
• Een pasfoto.

Waar kan je hiervoor terecht?
Het loket van een treinstation
http://www.belgianrail.be/~/media/caa419ad23654290afcd5985cc8177cb.pdf
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TAXIBONNEN
Waarover gaat dit?
Je kan in Brugge een taxi nemen aan de helft van de prijs. Een gebruiker kan 10
taxibonnen per maand gebruiken. Eén taxibon heeft een waarde van € 5 waarvan de
gebruiker slechts de helft betaalt (€ 2,5).

Wie heeft hier recht op?
•
•
•
•
•
•

Je bent gedomicilieerd te Brugge.
Je bent 18 jaar of ouder.
Je bent minder mobiel door beperking of ziekte.
Je hebt een beperkt inkomen.
Je hebt geen eigen auto.
Je hebt geen toegang tot openbaar vervoer.

Welke papieren breng je mee?
Identiteitskaart.
Contactgegevens van je huisarts.
Gegevens over je inkomen.
Klevertje van de mutualiteit.

Waar kan je hiervoor terecht?
Dienst Zorgverlening Mintus
Ruddershove 4
8000 Brugge
T. 050 32 70 00
www.Mintus.be
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THEORIE VAN HET RIJBEWIJS B
Waarover gaat dit?
Bij Open School kan je voor € 22 een lessenreeks volgen om je theoretisch rijexamen
af te leggen. Er worden veel oefeningen gemaakt. Zo geraak je vertrouwd met de
manier waarop het examen wordt afgenomen. Op het einde van de cursus gaan de
cursisten samen naar het vertraagd examen.
De lessen zijn gratis. Het lesmateriaal en het examen betaal je zelf.

Wie heeft hier recht op?
• Iedereen.
• Je moet eerst een afspraak maken voor een gesprek.

Wat breng je mee?
Je identiteitskaart.

Waar kan je hiervoor terecht?
Open School Brugge / Centrum voor Basiseducatie
C. Mansionstraat 24
8000 Brugge
T. 050 34 15 15
brugge@open-school.be of
https://www.basiseducatie.be/open-school-brugge-oostende-westhoek/cursussen
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KORTING BIJ DE LIJN
Waarover gaat dit?
Er wordt een korting gegeven op een Buzzy Pazz of een Omnipas voor 12 maanden.
Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik op alle vervoersdiensten van De
Lijn.

Wie heeft hier recht op?
• Als je recht hebt op een leefloon of een verhoogde tegemoetkoming, ook de
inwonende schoolgaande kinderen, ouders of mensen met wie een gezin gevormd
wordt.
• Als je recht hebt op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een 			
inkomensgarantie voor ouderen ontvangen.
• Als je verblijft in een lokaal opvanginitiatief (LOI).
• Als je asielzoeker bent.
• Als je jongere bent en begeleid wordt door Begeleid Zelfstandig Wonen.

Welke papieren breng je mee?
Attest leefloon.
Attest Verhoogde Tegemoetkoming (aanvragen bij je mutualiteit).

Waar kan je hiervoor terecht?
De Lijn winkel
Stationsplein
8000 Brugge
https://www.delijn.be/nl/contact/lijnwinkels/lijnwinkels-west-vlaanderen.html
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HUISWERKBEGELEIDING
Waarover gaat dit?
Gratis of mits een kleine bijdrage begeleiding bij het huiswerk en bij de studie in
kleine groepjes of individueel.

Wie heeft hier recht op?
• Kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie die lager en secundair onderwijs 		
volgen.
• Anderstalige volwassenen die Nederlands studeren.

Welke papieren breng je mee?
/
Waar kan je hiervoor terecht?
Integraal
Rozendal 5
8000 Brugge
T. 050 67 55 80
integraal@telenet.be
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LOOPBAANCHEQUES
Waarover gaat dit?
Bij loopbaanbegeleiding word je professioneel ondersteund op maat van jouw
situatie. Je wordt ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen.
Via loopbaancheques betaal je zelf maar een klein deel van je loopbaanbegeleiding.
Per loopbaancheque betaal je € 40 en dit geldt voor 4 uren gesprek.

Wie heeft hier recht op?
Je woont in Vlaanderen of Brussel.
Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
Je werkte in de laatste twee jaar minimum een jaar.
Je volgde de voorbije zes jaar nog geen loopbaanbegeleiding.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Werkwinkel Brugge
Koning Albert I-laan 1.2
T. 050 44 04 80 of 0800 30 700 (gratis nummer)
www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
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ONDERWIJSCHEQUES
Waarover gaat dit?
Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen,
zoals schoolboeken, werkmateriaal, turnkledij, schoolreizen, sportdagen, … .
Een cheque kost € 2 en heeft de waarde van € 10.
Je hebt recht op 6 cheques kleuteronderwijs, 9 cheques lager onderwijs en 12
cheques secundair onderwijs.

Wie heeft hier recht op?
• Je schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.
• Het gezin is in collectieve schuldbemiddeling
of
een van de inwonende gezinsleden heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Welke papieren breng je mee?
• Inschrijvingsattest van de school.
• Een bewijs van verhoogde tegemoetkoming bv. klevertje van mutualiteit.
• Of bewijs van collectieve schuldbemiddeling.

Waar kan je hiervoor terecht?
Opvoedingswinkel Brugge
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T. 050 47 55 15
info@opvoedingswinkelbrugge.be
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T. 050 47 55 15
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 63 40
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
Eerste maandag van de maand, 14.00 - 16.30 u.
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OPVOEDINGSVRAGEN
Waarover gaat dit?
Met alle vragen over kinderen, opvoeding en kinderopvang, kan je gratis terecht bij
de Opvoedingswinkel.

Wie heeft hier recht op?
• Iedereen die vragen heeft over kinderen en opvoeden.
• Je moet een afspraak maken.
• Je kan ook telefonisch, via mail of via de website je vraag stellen.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Opvoedingswinkel Brugge
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T. 050 47 55 15
Info@opvoedingswinkelbrugge.be of
www.opvoedingswinkel.be
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VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD VOLWASSENENONDERWIJS
Waarover gaat dit?
In het volwassenenonderwijs kan je voor bepaalde opleidingen en onder bepaalde
voorwaarden een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld
krijgen.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die aan een aantal voorwaarden voldoet (inkomen, statuut, aard van de
opleiding).
Alle voorwaarden vind je terug op https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-enwetenschap/schoolkosten/vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-hetvolwassenenonderwijs.

Welke papieren breng je mee?
•
•
•
•

Attest Fedasil (bewijs statuut asielzoeker).
Attest leefloon of andere uitkeringen.
Attest van de VDAB voor vrijstelling.
Attest van Vlaams Agentschap voor Mensen met een Handicap.

Waar kan je hiervoor terecht?
Werkwinkel Brugge
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Sint-Michiels
T. 050 44 04 80
https://www.vdab.be
Open School Brugge
C. Mansionstraat 24
8000 Brugge
T. 050 34 15 15
brugge@open-school.be
https://www.basiseducatie.be
Een overzicht van de centra volwassenenonderwijs vind je via
www.onderwijskiezer.be
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BRUGS NETWERK VRIJETIJDSPARTICIPATIE
Waarover gaat dit?
Ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten aan een laag tarief of gratis:
• Maandelijks programma van gratis begeleide activiteiten.
• Kortingen en terugbetaling van kosten:
- Participatiekaart.
- Sportshopkaart aan € 1.
- Ingangstickets voor Brugse zwembaden aan € 0,50.
- Beurtenkaarten Seniorensportacademie aan € 1.
- Schaatsen in Boudewijn Seapark aan € 1.
- Tegemoetkomingen in de kosten voor vrijetijdsactiviteiten.
• Afhalen van Jeugd-AXI-bonnen, Sport-AXI-bonnen en onderwijscheques.
• Reservaties van activiteiten van het Vlaams Fonds Vrijetijdsparticipatie en het 		
Steunpunt Vakantieparticipatie.

Wie heeft hier recht op?
• De begeleide activiteiten worden gratis aangeboden aan mensen die in een situatie
van kansarmoede leven. Naast financiële criteria spelen ook andere elementen
een rol.
• Mensen met financiële moeilijkheden: budgetbeheer mét schulden, collectieve
schuldenregeling of inkomen onder de Europese armoedegrens.
• Voor mensen die in Brugge wonen of in begeleiding zijn bij een Brugse 			
hulpverleningsorganisatie.

Welke papieren breng je mee?
•
•
•
•

Identiteitskaart.
Inkomensgegevens.
Staving van aangehaalde problemen.
Eventueel een attest van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling,
hulpverleningsdienst.
• Klevertje van het ziekenfonds.
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Waar kan je hiervoor terecht?
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
Zitdagen (op afspraak): dinsdag van 8u tot 12u en woensdag van 16u tot 19u.
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 63 40
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
Eerste maandag van de maand, 14u tot 16u30.
Contactgegevens:
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be
https://www.ocmw-brugge.be/brugs-netwerk-vrijetijdsparticipatie-3
Bart Hollevoet 				
T. 050 32 74 96				
gsm: 0496 90 50 15			
e-mail: bart.hollevoet@ocmw-brugge.be

Jovi Cauwels
T. 050 32 67 73
gsm: 0478 63 78 09
e-mail: jovi.cauwels@ocmw-brugge.be
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BUURTSPORTACTIVITEITEN
Waarover gaat dit?
Buurtsport Brugge biedt gratis wijkgerichte sportactiviteiten in Brugge, voor jongeren
tussen 6 en 25 jaar, ongeacht sociale klasse, afkomst, ...
Buurtsport Brugge maakt deel uit van het jongerenhuis Route 36.

Wie heeft hier recht op?
• Alle jongeren tussen 6 en 25 kunnen deelnemen.
• Iedereen uit de buurt kan er terecht voor informatie over sportclubs.

Welke papieren breng je mee?
Identiteitskaart.

Waar kan je hiervoor terecht?
Buurtsport Brugge
Jongerenhuis Route 36
Vlamingdam 36
8000 Brugge
T. 050 32 60 80
info@buurtsportbrugge.be
of https://www.buurtsportbrugge.be
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KUNSTATELIER ARDEFOO
Waarover gaat dit?
Kunstatelier Ardefoo biedt werkruimte aan kunstenaars met een psychosociale
kwetsbaarheid. In een ongedwongen sfeer kan elke individuele kunstenaar zijn
beeldende uitdrukkingsvorm beoefenen.
Tweejaarlijks organiseert het atelier een eigen tentoonstelling in Brugge.

Wie heeft hier recht op?
• Kunstenaars die ooit in behandeling waren of zijn voor een psychosociale 		
problematiek.
• Het lidgeld bedraagt € 9 per maand of € 25 per 3 maanden.

Welke papieren breng je mee?
Foto’s van je vorige kunstwerken.

Waar kan je hiervoor terecht?
Kunstatelier Ardefoo
Langestraat 117
8000 Brugge
http://ardefoo.brugseverenigingen.be
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TEGEMOETKOMING MUTUALITEITEN SPORT
Waarover gaat dit?
Jaarlijkse tegemoetkoming van een deel van het lidgeld van sportclubs door je
mutualiteit.

Wie heeft hier recht op?
• Iedereen die lid is van een mutualiteit.
• De terugbetaling varieert per mutualiteit.

Welke papieren breng je mee?
De formulieren zijn te vinden op de website van je mutualiteit of kunnen gevraagd
worden aan het loket.

Waar kan je hiervoor terecht?
Je eigen mutualiteit.
https://www.cm.be
http://www.nzvl.be
https://www.bondmoyson.be
http://www.lm.be
https://www.oz.be
http://www.partena-ziekenfonds.be
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VAKANTIEWERKING KWIBUS
Waarover gaat dit?
Kwibus is de stedelijke vakantiewerking van jeugddienst Brugge, voor kinderen van
4 tot en met 15 jaar.
Een halve dag kost € 2,5, een hele dag € 5.
Er is altijd plaats, je hoeft niet vooraf in te schrijven.
Voormiddag 7.30 - 13.00 u., de namiddag 12.00 - 17.30 u..
Voor uitstappen en workshops kan je terecht bij Kwiplus.

Wie heeft hier recht op?
Elk kind van 4 tot 15 jaar.

Welke papieren breng je mee?
• Vul ter plaatse of op voorhand de infofiche in.
• Infofiche: http://www.jeugddienstbrugge.be/kwibus of
https://www.jeugddienstbrugge.be/kwiplus

Waar kan je hiervoor terecht?
Elke vakantie is er Kwibus, maar niet altijd op dezelfde locatie.
Kijk dus eerst op de website: http://www.jeugddienstbrugge.be/kwibus
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VRIJETIJDSAANBOD DIENSTENCENTRA
Waarover gaat dit?
Ontmoetingsplaats voor iedereen uit de buurt van het lokaal dienstencentrum.
Er worden allerlei ontspannigs- en vormingsactiviteiten georganiseerd, gratis of aan
een kleine bijdrage.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die in Brugge woont.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Lokaal Dienstencentrum ‘t Reitje
Annuntiatenstraat 34
8000 Brugge
T. 050 32 60 95
reitje@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Lokaal Dienstencentrum ‘t Werftje
Werfstraat 88
8000 Brugge
T. 050 32 60 50
werftje@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Lokaal Dienstencentrum De Balsemboom
Ganzenstraat 33
8000 Brugge
T. 050 32 78 80
debalsemboom@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Lokaal Dienstencentrum De Garve
Pannebekestraat 33
8000 Brugge
T. 050 32 60 60
degarve@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
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Lokaal Dienstencentrum Meulewech
Kosterijstraat 40
8200 Sint-Andries
T. 050 32 70 91
meulewech@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Lokaal Dienstencentrum Ter Leyen
Kroosmeers 1
8310 Assebroek
T. 050 32 60 10
terleyen@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Lokaal Dienstencentrum Van Volden
Joris Dumeryplein 1
8000 Brugge
T. 050 32 78 90
vanvolden@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Dienstencentrum d’ Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 55 01 31
zeebrugge.zoc@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Dienstencentrum Levensvreugde
Lisseweegs Vaartje 43
8380 Lissewege
T. 050 32 62 80
levensvreugde@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Ontmoetingscentrum De Dijk
Blankenbergse Steenweg 221
8000 Sint-Pieters
T. 050 32 60 58
dedijk@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Ontmoetingscentrum De Zonnebloem
Rijselstraat 68
8200 Sint-Michiels
T. 050 38 57 02
dezonnebloem@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
Ontmoetingscentrum Sconevelde
Brieversweg 334
8310 Sint-Kruis
T. 050 32 60 57
sconevelde@ocmw-brugge.be of https://www.mintus.be/dienstencentra-3
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ENERGIEBESPARING
Waarover gaat dit?
Het Energieloket helpt je om energie en geld te besparen.
In het loket kan elke Bruggeling terecht met vragen over energie, telefonie, internet,
televisie en gsm: Klopt mijn factuur wel? Kan ik goedkoper bij een andere
leverancier terecht? Heb ik recht op een sociaal tarief?
Energiescan:
Samen met jou bekijkt de energiescanner hoe je energiefactuur lager kan. Je krijgt
per kamer handige tips om energie te besparen.
Energieleningen:
-- Voor werken en toestellen die energie besparen: isolatie, condensatieketel, 		
betere beglazing, warmtepomp, …
-- Maximaal € 15.000, minimum € 1250.
-- Terugbetalen over 8 jaar.
-- De intrest is 0% of 2%, dat hangt af van je inkomen.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die in Brugge woont.
Voor de energielening is er geen inkomensgrens, maar voor wie het financieel moeilijk
heeft, is er gratis begeleiding voorzien zoals het mee opvolgen van de werken.

Welke papieren breng je mee?
Breng je afrekening mee. Tip! Veel mensen kopen samen gas en elektriciteit. Dat is
goedkoper. Het energieloket geeft jou informatie over die groepsaankopen.

Waar kan je hiervoor terecht?
Vereniging De Schakelaar / Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T. 050 47 55 13
energiesnoeiers@deschakelaar.be
DC d’Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
T. 050 32 63 40
Tweede en vierde maandag van de maand, 14.00 - 16.30 u.
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LANGER THUIS IN EIGEN HUIS
Waarover gaat dit?
Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven
wonen. Dagelijkse activiteiten zoals opstaan, aankleden en huishoudelijk werk lijken
heel gewoon. Maar ze zijn niet voor iedereen evident.
Met kleine aanpassingen kunnen heel wat hindernissen in huis weggewerkt worden.
Een ergotherapeut probeert door middel van advies en training het juiste hulpmiddel
te vinden. Voor het aanpassen van de omgeving of woning, om de thuissituatie zo
optimaal mogelijk te houden, wordt de klant van A tot Z begeleid door de ergotherapeut
en een technisch medewerker.
•
•
•
•
•

Gratis advies over hulpmiddelen.
Gratis advies over aanpassingen in je woning en premie-aanvragen.
Oplossingen voor problemen bij dagelijkse handelingen.
Hulp bij het inoefenen van eenvoudige verplaatsingen in huis.
Tips rond valpreventie en rugklachten.

Wie heeft hier recht op?
• Je bent 60 jaar of ouder.

Welke papieren breng je mee?
Gegevens over je inkomen.

Waar kan je hiervoor terecht?
Lokale dienstencentra
Barrièrestraat 13
8200 St.-Michiels
T. 050 32 78 89
gsm 0476 66 00 31 Stéphanie Theuninck
ergo-aan-huis@ocmw-brugge.be
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CRISISOPVANG ‘T SAS
Waarover gaat dit?
Crisisopvang ’t Sas biedt tijdelijke opvang aan dak- en thuisloze mannen, vrouwen
en gezinnen met of zonder kinderen. Aan de opvang wordt er een intensieve en
individuele begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer
langdurige, oplossing.

Wie heeft hier recht op?
Acuut dakloos / thuisloos zijn en verblijven op het grondgebied Brugge.

Welke papieren breng je mee?
Aanmeldingsprocedure:
Voor opname doe je een aanvraag via het Onthaal CAW Noord-West-Vlaanderen
of Intake OCMW Brugge. De welzijnswerker meldt de persoon aan via het digitaal
aanmeldingsformulier dat te vinden is op de website van het OCMW Brugge en CAW
Noord-West-Vlaanderen.

Waar kan je hiervoor terecht?
Dienst Intake OCMW Brugge
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
T. 050 32 77 70
Openingsuren:
Weekdagen voormiddag zonder afspraak van 8.30 - 12.00 u.
Weekdagen namiddag met afspraak van 13.30 - 16.30 u..
Onthaal CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8, 8000 Brugge
T. 050 66 30 01
Openingsuren:
Weekdagen zonder afspraak van 9.00 - 12.30 u.
Op andere momenten afspraak maken per telefoon.
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VERHUISDIENST DOZEN & CO
Waarover gaat dit?
Dozen & co is het verhuisproject van OCMW Brugge. Deze dienstverlening richt zich
tot mensen die een reguliere verhuisfirma moeilijk kunnen betalen, of die niet in staat
zijn om een verhuis zelf te organiseren.

Wie heeft hier recht op?
• Je kan een verhuis niet zelf betalen en/of organiseren.
• Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit.
Aanvraagprocedure:
Stap 1:
Iedere aanvraag dient steeds te gebeuren bij het Woonloket of via een contactpersoon
van een sociale dienst. Je kan kiezen bij welke dienst je hiervoor langsgaat.
Stap 2:
De contactpersoon onderzoekt of je in aanmerking komt voor de verhuisservice. De
contactpersoon bezorgt vervolgens het aanvraagformulier aan Dozen & Co.
Stap 3:
Na een controlebezoek in de woning en de definitieve goedkeuring van de aanvraag,
wordt de verhuisopdracht opgenomen in de planning van Dozen & Co. Een datum
wordt in onderling overleg vastgelegd. Een overeenkomst wordt opgemaakt.

Welke papieren breng je mee?
• Elektronische identiteitskaart.
• Een ziekenfondsklevertje.

Waar kan je hiervoor terecht?
Het Woonloket in het Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2
8000 Brugge
T. 050 47 55 17
woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
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Maak steeds een afspraak: www.ocmw-brugge.be/verhuis-met-dozen-co
OF
Een contactpersoon van een sociale dienst, bijvoorbeeld:
het OCMW,
het CAW,
het ziekenfonds,
…
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NACHTOPVANG BRUGGE
Waarover gaat dit?
Je bent acuut dakloos en je kan niet terecht bij je eigen netwerk, dan kan je van 19.15
tot 8.30 u. gratis terecht in de nachtopvang, volgens het bed-bad-broodprincipe. Je
kan er 5 op 8 nachten terecht. De nachtopvang beschikt over 10 bedden. Van midden
november tot eind maart breidt de nachtopvang uit naar 18 bedden.

Wie heeft hier recht op?
Dak- en thuislozen met geldige verblijfspapieren.
Tijdens de winteropvangperiode kunnen mensen met stopnachten en mensen zonder
papieren tijdens vriestemperaturen en extreme weersomstandigheden ook terecht in
de nachtopvang.
Aanmeldingsprocedure
Stap 1:
Dagelijks inbellen vanaf 11.00 tot 16.00 u. op het gratis nummer 0800 200 09. Eén
van de maatschappelijk werkers van de nachtopvang neemt op en plaatst je op de
lijst. Indien het aantal bedden volzet is, word je op de reservelijst geplaatst.
Stap 2:
Aanmelden van 19.15 tot 19.45 u. aan de deur van de nachtopvang.
Zeker op tijd komen!

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Nachtopvang Brugge
Havenstraat 2
8000 Brugge
T. 0800 200 09 (gratis nummer)
nachtopvang@sasbrugge.be
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SOCIALE LENINGEN
Waarover gaat dit?
Het Vlaams Woningfonds en Vivendo, bevoegd voor de sociale leningen van Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), kent sociale leningen toe aan gezinnen
en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:
-- De aankoop of het behoud van een (sociale) woning of appartement.
-- Werken aan een woning of appartement;
De rentevoet bedraagt momenteel 2 %. Maandelijks wordt de lening met een vast
bedrag afbetaald.

Wie heeft hier recht op?
• Het belastbaar inkomen van het laatst gekende aanslagbiljet mag niet lager zijn 		
dan een bepaalde minimumgrens en mag de maximumgrenzen niet overschrijden.
• De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest, hoofdzakelijk
bestemd zijn voor bewoning, beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en
woonkwaliteitsnormen en gedurende de ganse duur van de lening moet de woonst
door ontlener(s) bewoond worden (en dus niet verhuurd worden).
• Geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of vruchtgebruik bezitten van een
bouwgrond of een andere woning.
• Voorwaarden betreffende de verkoopwaarde of verkoopprijs.
• De precieze voorwaarden zijn terug te vinden op de website:
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen
http://www.vlaamswoningfonds.be/lenen/lenen-bij-het-vlaams-woningfonds
Aanmeldingsprocedure:
Afspraak maken bij het Vlaams Woningfonds of Vivendo.

Welke papieren breng je mee?
Gelieve alle noodzakelijke gegevens die de toekenningsvoorwaarden betreffen (‘wie
heeft hier recht op’) mee te nemen.
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Waar kan je hiervoor terecht?
Vlaams Woningfonds – Provinciaal kantoor West-Vlaanderen
Brugsesteenweg 221, 8800 Roeselare
T. 051 43 19 45
ddlwvl@vlaamswoningfonds.be
Uitsluitend na afspraak!
Vlaams Woningfonds – Regionaal kantoor Brugge
Stationsplein 4, 8000 Brugge (In het stationsgebouw, kantoor ‘Regus’)
Maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 u. en donderdag van 16.00 - 19.30 u. (behalve
juli en augustus en tijdens de Kerstvakantie)
Uitsluitend na afspraak!
T. 051 43 19 45
Vivendo
Magdalenastraat 20 bus 1, 8200 Sint-Andries
T. 050 44 61 10
info@vivendo.be
zitdag: dinsdagnamiddag van 14.00 - 18.00 u.

oktober 2018

VERENIGING SVK & SOVEKANS
Waarover gaat dit?
Er zijn twee sociaal verhuurkantoren in Brugge. Sociaal verhuurkantoren huren
kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt in om deze vervolgens te verhuren
aan een betaalbare huurprijs aan wie het moeilijk heeft een woning te vinden op de
private markt.
De sociaal verhuurkantoren werken met een puntensysteem. Volgende factoren
bepalen je plaats op de wachtlijst:
• De nood aan herhuisvesting.
• Kinderlast.
• Inkomen.
• Inwoner zijn van het werkingsgebied (Groot-Brugge).
• De datum van inschrijving.

Wie heeft hier recht op?
• Als je je wil inschrijven mag je geen woning of bouwgrond hebben, noch in het 		
binnen- of buitenland.
• Je inkomen tot 3 jaar terug mag de vaste grenzen niet overschrijden.
• Meerderjarig zijn op het moment van inschrijving.
• Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of een referentieadres
op een OCMW hebben.
Aanmeldingsprocedure:
Als je je wenst in te schrijven moet je langs gaan bij een van de twee sociaal
verhuurkantoren. Doordat de sociaal verhuurkantoren samenwerken en dossiers
delen, hoef je je maar bij één sociaal verhuurkantoor in te schrijven.
Vereniging SVK: inschrijvingen gaan door in de hoofdzetel van het OCMW Brugge
na afspraak!
Sovekans: inschrijvingen gaan door in het gebouw van Sovekans na afspraak!

Welke papieren breng je mee?
Elektronische identiteitskaart + pincode.
Bewijs van huidig netto belastbaar inkomen, van de laatste 3 maanden (loonfiches,
attest uitbetalingsinstelling, alimentatiegeld,…).
Aanslagbiljet van de inkomsten van drie jaar terug.
Bewijs van de woonnood (kopie huuropzeg, bewijs storting huishuur, kopie
huurcontract, attest van een opvanginstelling,…).
Attest van gezinssamenstelling en attest historiek van woonst (aanvragen bij dienst
bevolking van het gemeentebestuur).
Indien 66% invalide, moet men een attest kunnen voorleggen.
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Waar kan je hiervoor terecht?
Vereniging SVK
Ruddershove 4, 8000 Brugge
T. 050 32 74 10
info@svk-brugge.be
Zitdag in Zeebrugge:
Buurtcentrum d’ Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
De zitdag gaat door op elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand. Ook
hier dient men een afspraak te maken.
Sovekans
Krommestraat 12, 8000 Brugge
T. 050 34 87 00
info@sovekans.be
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VERMINDERING ONROERENDE VOORHEFFING VOOR HUURDERS
Waarover gaat dit?
Wanneer je huurt, kun je recht hebben op een aantal verminderingen van de
onroerende voorheffing (de onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het
inkomen van onroerende goederen zoals gronden, gebouwen,…).

Wie heeft hier recht op?
Je komt in aanmerking voor een of meerdere verminderingen als je op 1 januari van
het aanslagjaar voldoet aan de voorwaarden van die vermindering:
De vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen:
Je hebt minstens 2 kinderen die recht hebben op kinderbijslag en de kinderen zijn
gedomicilieerd op het adres van de woning waarvoor de vermindering van toepassing
is.
De vermindering voor mensen met een handicap:
Wanneer de persoon met een handicap zijn officiële woonplaats op 1 januari op het
adres van de woning heeft staan waarvoor de vermindering van toepassing is.
De vermindering voor grootoorlogsverminkten:
Wanneer de grootoorlogsverminkte (minstens 100 % invalide) zijn hoofdverblijfsplaats
op 1 januari van het aanslagjaar heeft op de woning waarvoor de vermindering van
toepassing is.

Aanmedingsprocedure
De huurder (of verhuurder) vraagt de vermindering één keer aan. Nadien wordt de
vermindering automatisch toegekend.
Stap 1:
De vermindering moet aangevraagd worden met het aanvraagformulier voor
huurders voor 1 mei van het aanslagjaar (terug te vinden via deze link: https://www.
vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/vermindering-vande-onroerende-voorheffing-voor-huurders)
Stap 2:
Dit formulier moet verstuurd worden via het contactformulier op de website van de
Vlaamse belastingdienst.
Stap 3:
Zowel de huurder als verhuurder ontvangt na de aanvraag (eenmalig) een brief als
de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders wordt toegekend.
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Waar kan je hiervoor terecht?
Website van de Vlaamse Overheid
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/
vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-huurders
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VIVENDO EN BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING
Waarover gaat dit?
Er zijn twee sociale bouwmaatschappijen in Brugge - Vivendo en de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting - die sociale woningen in hun bezit hebben. Deze
verhuren ze door aan personen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. De
huurprijs van de woningen wordt berekend op basis van het inkomen van de huurder.
Wanneer je ingeschreven bent kom je op een wachtlijst terecht.

Wie heeft hier recht op?
•
•
•
•

Meerderjarig zijn.
Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Niet in het bezit zijn van (gedeeltelijke) volle eigendom.
Het gezinsinkomen van 3 jaar terug mag de inkomensgrens niet overschrijden.

Aanmeldingsprocedure:
Inschrijvingen gebeuren in het Woonloket of bij de sociale bouwmaatschappijen zelf.

Welke papieren breng je mee?
• Elektronische identiteitskaart + pincode.
• Aanslagbiljet inkomsten van drie jaar terug, van alle meerderjaroige gezinsleden 		
ofwel een verklaring van het OCMW ofwel een bewijs van vervangingsinkomen 		
van ziekte, invaliditeit, pensioen of werkloosheid (telkens inkomsten van drie jaar
terug) indien je belastbaar inkomen € 0 is, ofwel een verklaring op eer dat je in
dat jaar geen inkomen had samen met jouw inkomsten van het eerstvolgende
jaar waar je wel een inkomen had.
• Indien 66% invalide, kan men een attest toevoegen.
• Bewijs van omgangsrecht en/of co-ouderschap voor alle kinderen jonger dan 25
die je wenst in te schrijven en niet op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
• Vonnis van echtscheiding, bewijs van beëindiging wettelijk samenwonen,… indien
nodig.
• …

Waar kan je hiervoor terecht?
Het Woonloket in het Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
T. 050 47 55 17
woonbegeleiding@ocmw-brugge.be
https://www.brugge.be/woonloket
Maak steeds een afspraak! Online, via telefoon (050/44.80.00) of ter plaatse
in het Huis van de Bruggeling
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Vivendo
Magdalenastraat 20 bus 1, 8200 Sint-Andries
T. 050 44 61 10
info@vivendo.be
Openingsuren loket:
maandag tot vrijdag 8.30 - 12.00 u.
dinsdag ook nog vanaf 13.30 - 18.00 u..
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Handboogstraat 2 bus 0013, 8000 Brugge
T. 050 31 76 58
info@brugse-mij-huisvesting.be
Openingsuren loket:
Maandag 9.00 - 12.00 u.
Dinsdag 14.00 - 17.00 u.
Donderdag 9.00 - 12.00 u.

oktober 2018

HET WOONLOKET
Waarover gaat dit?
Heb je vragen rond wonen, huurproblemen, je huurcontract of wil je tips bij de
zoektocht naar een woning? Wens je je in te schrijven op de wachtlijst van een sociale
bouwmaatschappij? Kom je in aanmerking voor een verhuis met Dozen & Co?
In het Woonloket kan je terecht voor advies, informatie en hulp. Indien nodig word je
doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.

Wie heeft hier recht op?
Huurders, verhuurders, …

Welke papieren breng je mee?
Elektronische identiteitskaart + pincode.
Relevante documenten, zoals bijvoorbeeld een opzegbrief of briefwisseling met de
eigenaar van je woning.

Waar kan je hiervoor terecht?
Het Woonloket in het Huis van de Bruggeling
Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
T . 050 47 55 17
woonbegeleiding@ocmw-brugge.be of
https://www.brugge.be/woonloket
Maak steeds een afspraak! Online, via telefoon (050 47 55 17) of ter plaatse in het
Huis van de Bruggeling
Zitdag Woonloket in Zeebrugge:
Buurtcentrum d’ Oude Stoasie
Venetiëstraat 1, 8380 Zeebrugge
De zitdag gaat tweewekelijks door op maandag van 9.00 - 11.30 u.
Een afspraak maken is niet nodig.
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HUURDERSBOND
Waarover gaat dit?
De Huurdersbond is er voor alle huurders. Ze geven je informatie over al je rechten
en plichten. Heb je een probleem? Zij geven je advies. Moet je een aangetekende
brief sturen? Zij helpen jou.

Wie heeft hier recht op?
Alle huurders kunnen lid worden van de Huurdersbond (€ 12/jaar).
Met een verwijsbrief van een sociale dienst kan je gratis lid worden.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Huurdersbond West-Vlaanderen
Blankenbergse Steenweg 155
8000 Brugge
T. 050 33 77 15
info@huurdersbondwestvlaanderen.be
			vrij open		op afspraak
maandag		
17:00 - 19:30		
9:00 - 12:00 en 14:00 - 17:00
dinsdag		
10:00 - 12:30
woensdag				14:00 - 19:30
donderdag				14:00 - 17:00
vrijdag		
10:00 - 12:30
zaterdag			-			zondag			-			-
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INBRENG BELASTINGEN
Waarover gaat dit?
Heel wat zaken kan je inbrengen in je belastingen waardoor je terugbetalingen krijgt.
Je kan giften, pensioensparen, diensten en PWA-cheques, kinderopvang,
onderhoudsgelden, … inbrengen.
In de maanden mei en juni kan je terecht in de kantoren van de belastingdienst om je
belastingaangifte te helpen invullen.
Tip: in de tweede helft van juni kunnen er lange wachttijden zijn.

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die zijn belastingbrief moet invullen.

Welke papieren breng je mee?
Je identiteitskaart en je pincode.
Gegevens over je inkomen.

Waar kan je hiervoor terecht?
FOD Financiën Brugge
Gustave Vincke-Dujardinstraat 4
8000 Brugge
T. 02 572 57 57
belastingvoordelen:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen
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VOORDELEN MUTUALITEITEN
Waarover gaat dit?
Een mutualiteit betaalt een deel terug van de kosten bij de huisarts, tandarts,
apotheker, het ziekenhuis,... .
Indien arbeidsongeschikt of zwangerschapsverlof geven ze je een uitkering.
Vele mutualiteiten hebben heel wat andere voordelen zoals goedkopere kinderkampen, tussenkomst van sommige inschrijvingsgeld van sportclubs, aankoop van
medisch materiaal, … .

Wie heeft hier recht op?
Iedereen die officieel in België woont, is verplicht zich aan te sluiten.
Mits extra betaling kan je meer voordelen krijgen.

Welke papieren breng je mee?
Je identiteitskaart.

Waar kan je hiervoor terecht?
Christelijke mutualiteit (CM)
Oude Burg 19
8000 Brugge
T. 050 44 05 00
Brugge@cm.be of https://www.cm.be
Bond Moyson
Zilverstraat 43
8000 brugge
T. 050 44 79 79
bm.brugge@bondmoyson.be of https://www.bondmoyson.be
Liberale mutualiteit
Revillpark 1
8000 Brugge
T. 050 45 01 00
www.lm.be
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Neutraal Ziekenfonds
Torhoutse Steenweg 104
8200 Sint-Andries
T. 050 40 60 80
http://www.nzvl.be/
Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)
Gistelsesteenweg 294
8200 Sint-Andries
T. 03 201 85 55
https://www.oz.be
Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering
Torhoutsesteenweg 126/00/01
8200 Sint-Andries
T. 050 33 04 01
https://www.caami-hziv.fgov.be
Partena
Maalse Steenweg 123
8310 Sint-Kruis
T. 050 36 80 90
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl

Filialen in de deelgemeenten vind je op de website van je mutualiteit.
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VZW ORANJE
ONDERSTEUNING VOOR MENSEN MET
EEN (VERMOEDEN VAN) BEPERKING
Waarover gaat dit?
VZW Oranje is een ondersteuningsdienst voor mensen met een (vermoeden van)
beperking.
Heb je vragen over:
• dagopvang,
• begeleid werk,
• woonondersteuning,
• crisisopvang,
• gezinsondersteunende opvang,
• mobiele ondersteuning,
• vrijetijdsactiviteiten,
• speelpleinwerking,
• vorming,
• vakantieopvang,
• weekendopvang,
• ...
VZW Oranje zoekt samen met jou een oplossing.

Wie heeft hier recht op?
Personen met een beperking of vermoeden van een beperking.

Welke papieren breng je mee?
/

Waar kan je hiervoor terecht?
Oranje vzw
Brouwerijstraat 7
8340 Sijsele
T. 050 34 13 41
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 - 12.30 u. en van 13.30 -17.00 u.
info@oranje.be
www.oranje.be
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NAWOORD
Ieder jaar wordt de Rechtenbundel Brugge geactualiseerd.. Om de rechtenbundel
overzichtelijk te houden, hebben we een selectie gemaakt van rechten en voordelen
waarvan we menen dat ze niet voldoende gekend zijn bij de bevolking. Als je denkt dat
er fiches ontbreken of gewijzigd moeten worden, gelieve een mail te sturen naar het
Preventieteam van CAW Noord-West-Vlaanderen.
Graag willen we de organisaties en hun medewerkers, die de Rechtenbundel Brugge
mee tot stand brachten, bedanken.

Preventieteam CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8
8000 Brugge
preventieteam@cawnoordwestvlaanderen.be
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