IK WIL DE OPSTAP-PAS AANVRAGEN.
WAT HEB IK DAN ZEKER NODIG?

Doe meer
met je

Om je aanvraag te kunnen goedkeuren moet je het formulier invullen en
hebben we één of meerdere van onderstaande documenten nodig.

budget

Je kan de documenten die voor jou van toepassing zijn als bijlage toevoegen
bij het online aanvraagformulier of meenemen naar je afspraak:
- Attest leefloon
- Attest collectieve schuldbemiddeling of budgetbeheer
- Meest recent aanslagbiljet personenbelasting
- Pleegzorgattest
- Vonnis van echtscheiding of de akte van echtscheiding
onderlinge toestemming (indien co-ouderschap)
Opgelet! Al uw inkomsten tellen mee. Dus ook het vervangingsinkomen van een
lid van het gezin, huurinkomsten, tegemoetkomingen voor personen met een handicap,… .

DIE OPSTAP-PAS MOET IK DAAR IETS VOOR
BETALEN?
Nee! Deze pas is gratis en telkens geldig van maart tot en met april van
het volgende jaar.
Bij verlies van de Opstap-pas kan je dit melden bij de sociale dienst en krijg je een
nieuwe pas. Hiervoor wordt dan wel 2 euro aangerekend.

WWW.OPSTAPPAS.BE
1 april 2021

- 1april 2022
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DE OPSTAP-PAS, HEB IK DAAR RECHT OP?

DOE MEER MET JE BUDGET

Ligt je totale gezinsinkomen onder de recentste Europese Armoedegrens of heb je
een pleegkind in huis, dan hebben jij, je gezin of je pleegkind recht op deze pas!

Met de Opstap- pas wil het gemeentebestuur inwoners met een beperkt inkomen extra
financieel ondersteunen om hen de kans te geven aan verschillende culturele, sportieve
en ontspannende initiatieven en activiteiten in de gemeente deel te nemen. Bovendien
zorgt deze pas er ook voor dat mensen recht hebben op financiële ondersteuning voor
de deelname aan de kinderopvang en bij de schoolfacturen.

Maandelijks belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan:

Wil je weten of je recht hebt op deze pas, bekijk dan onderstaande tabel
of informeer bij de sociale dienst via mail opstappas@hemiksem.be of
via het nummer 03 288 26 80.

Met de Opstap- pas willen we de “opstap” verlagen, zodat iedereen samen op stap kan.

De Opstap-pas is een kaart die jou en heel je gezin recht geeft op tal van
voordelen.
- Vermindering in schoolkosten
- Korting voor Buitenschoolse Kinderopvang
- Korting voor activiteiten georganiseerd door de vrijetijdsdienst 		
Hemiksem
- Korting voor activiteiten van de cultuurdienst (IVEBICA)
- Korting voor inschrijving op de muziekacademie en huur van
instrumenten.
- Gratis lidmaatschap voor de bibliotheek
- Korting op activiteiten georganiseerd door de bibliotheek
- Toegang tot de diensten van Welzijnsschakel Tochtgenoten
- Korting op activiteiten van het Huis van Het Kind
- Korting op het lidgeld van de Fietsotheek
Wanneer je recht hebt op deze pas, krijgt elk lid van jouw gezin, ouder dan 2,5
jaar, een eigen kaart op zijn of haar naam.

Bron Statbel (2019)

DE OPSTAP-PAS, WAT IS DAT?

Alleenstaande
Alleenstaande met 1 kind (jonger dan 14 jaar)
Koppel
Koppel met 1 kind (jonger dan 14 jaar)
Koppel met 2 kinderen (jonger dan 14 jaar)
Koppel met 3 kinderen (Jonger dan 14 jaar)
Per extra kind van 14 jaar
Per extra kind jonger dan 14 jaar

1 230 EUR
1 600 EUR
1 846 EUR
2 215 EUR
2 584 EUR
2 952 EUR
615 EUR extra
269 EUR extra

Je kan het volledige reglement ook raadplegen op de website www.hemiksem.be

IK DENK DAT IK RECHT OP DE OPSTAP-PAS,
WAT MOET IK DOEN?
Ga naar www.opstappas.be, vul het online aanvraagformulier in
en voeg de nodige documenten toe.
OF

Maak een afspraak bij de sociale dienst via mail
opstappas@hemiksem.be of via het nummer 03 288 26 80.

OF
Maak je aanvraag in orde bij je eigen maatschappelijk assistent.
De Opstap-pas kan gedurende het hele jaar aangevraagd worden en is
telkens geldig van maart tot april van het volgende jaar.

