
Infogids 
Zwanger en opgroeien
in Asse

A S S E



 

Een kind krijgen en opvoeden kan vele vragen, zorgen en kosten met zich 
meebrengen. En er bestaan heel wat diensten, organisaties, rechten en 
voordelen. Met deze bundel geven we je een handig overzicht. 

Hulp nodig bij een van de thema's die aan bod komen?  
Bij het Huis van het Kind Asse kan je terecht met al jouw vragen. 
Huis van het Kind werkt samen met alle diensten en organisaties voor 
kinderen en hun ouders. Je kan er terecht met vragen over opvoeding, 
kinderopvang, onderwijs, vrije tijd het groeipakket, studietoelagen en meer.

We proberen in deze brochure zo volledig mogelijk te zijn.
Zijn we toch iets vergeten? Laat het ons weten!
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TIP
Begrijp je sommige woorden of 
zinnen niet goed. 
De app Google Lens kan je helpen.
Scan de tekst met je smartphone, 
en de app vertaalt voor jou.



Lokale initiatieven 
in Asse
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Ruilwinkel Ditjes & Datjes

Info
In de ruilwinkel kunnen spullen geruild worden. Van kleding tot baby-
materiaal, van bedlinnen tot speelgoed, alles is welkom. Heb je geen 
materiaal om te ruilen? Geen probleem, we kunnen je helpen.

Meer info: www.huisvanhetkindasse.be

Voor wie?
Gezinnen met kinderen van 0 tot  16 jaar 

Contact
zie Huis van het Kind Asse

Huis van het Kind Asse

Info
Voor al je (kleine en grote) vragen over kinderen.
Hobby’s, school, kinderopvang, opvoeden, … . 
We helpen je, of verwijzen je door naar de juiste hulp/organisatie. 

Voor wie?
Iedereen

Adres  Gasthuisstraat 2, Asse
Telefoon 02 452 80 67
E-mail  huisvanhetkind@asse.be
Website www.huisvanhetkindasse.be
Open  zie website

TIP
Blijf je graag op de hoogte van alle activiteiten van Huis van het Kind? 
Volg ons op Facebook en Instagram: @HuisvanhetKind_Asse

Info
De babytheek is een bibliotheek, maar dan met babymateriaal.

Meer info: www.huisvanhetkindasse.be

Voor wie?
Alle Assenaren 
 
Prijs
Het lidgeld kost € 20,00 / jaar

Contact
zie Huis van het Kind Asse

Babytheek
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Opvoedingsbabbel

Info
Een kleine of grote vraag over opvoeden?
Kom langs bij opvoedingscoaches Joke en Anneleen 
voor een gratis gesprek.
De gesprekken kunnen via videocall of fysiek in Huis van het Kind 
doorgaan. De opvoedingscoach spreekt vooraf telefonisch met jou af. 

Maak een afspraak via de website: www.huisvanhetkindasse.be

Voor wie?
Alle Assenaren 

Prijs
gratis

Contact
zie Huis van het Kind Asse

Asse groeit op 

Info
Het vormings- en activiteitenaanbod voor ouders of ouders met hun 
kinderen, georganiseerd door Huis van het Kind Asse.

Bekijk het overzicht op www.huisvanhetkindasse.be

Voor wie?
Alle Assenaren 

Prijs
gratis

Contact
zie Huis van het Kind Asse

Spel- en ontmoetingsruimte

Info
Een plek om samen te spelen met je baby, peuter of kleuter. En een 
rustige plaats om een luier te verversen of je kindje eten te geven.

Voor wie?
iedereen 

Prijs?
gratis

Contact
zie Huis van het Kind Asse
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UiTPAS

Info
Punten sparen en omruilen voor korting op een vrijetijdsactiviteit, 
een cadeau of een ander voordeel.

Voor wie?
alle Assenaren  

Prijs
Een UiTPAS kost € 5,00. Er is ook een voordeeltarief voor personen 
jongeren dan 18 jaar en een kansentarief voor personen met een 
beperkt inkomen.

Telefoon 02 454 19 19
E-mail  uitpas@asse.be
Website www.uitpasasse.be 

Speel-o-theek

Info
De Speel-o-theek is een bibliotheek, maar dan met speelgoed. 
Voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

Voor wie?
alle Assenaren  

Prijs
Lidgeld kost € 6,00 / jaar.
Heb je een UiTPAS met kansentarief, dan betaal je € 1,50 / jaar. 

Adres  Bergestraat 6E, Asse
Telefoon 02 452 80 67
Open  2 woensdagen / maand 
  van 19.30 tot 21.00 uur
  Data te bekijken op www.huisvanhetkindasse.be
 

Info
Bij aangifte van je kindje in het gemeentehuis krijg je een cadeau!

Voor wie?
alle Assenaren

Prijs
gratis

Geboortegeschenk
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Buitenspeelkaart

Info
Een kaart met een overzicht van alle openbare speelpleintjes in Asse.

Voor wie?
iedereen

Prijs
Gratis af te halen bij Huis van het Kind Asse of de Dienst Jeugd. 

Info
Winkel voor tweedehandsproducten zoals kledij, meubels, elektro, 
enzovoort. Je kan er ook spullen binnenbrengen.

Voor wie?
iedereen 

Adres  Weverstraat 34, Asse
 

Kringwinkel Vites Asse
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Info
Na een financieel onderzoek kunnen we je helpen met de aankoop van 
luiers, melkpoeder en verzorgingsproducten.

Voor wie?
Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt inkomen uit Asse.

Contact
Huis van het Kind Asse
Telefoon 02 452 80 67
E-mail  huisvanhetkind@asse.be

Luiers, melkpoeder en verzorgingsproducten

Katrol

Info
Studie- en opvoedingsondersteuning bij kwetsbare gezinnen met kinderen 
in de 3de kleuterklas of 1ste of 2de leerjaar. Meer informatie krijg je via de 
school van je kind. 

Voor wie?
Op doorverwijzing door de school van uw kind 

Contact
Huis van het Kind Asse
Telefoon 02 452 80 67
E-mail  katrol@asse.be

Info
Pasgeboren baby?  
Dan bekijken we samen met jou op welke voordelen je allemaal recht hebt. 

Voor wie?
Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt inkomen uit Asse.

Contact
Huis van het Kind Asse
Telefoon 02 452 80 67
E-mail  visit@asse.be

VISIT

Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt 
of laag inkomen
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Info
Een buddy begeleidt een kwetsbaar gezin tijdens de periode van de 
zwangerschap tot de eerste verjaardag van het kind. De buddy biedt steun 
waar nodig en helpt het gezin de weg te vinden naar sociale voorzieningen, 
het gemeentehuis, Huis van het Kind, ... . 

Voor wie?
Voor kwetsbare gezinnen met een kindje op komst.

Contact
Huis van het Kind Asse
Telefoon 02 452 80 67
E-mail  huisvanhetkind@asse.be

Buddy  bij de wieg

Info
Gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen.
In samenwerking met de betrokken partners worden de gezinnen 
intensief begeleid op alle levensdomeinen. 

Voor wie?
Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt inkomen uit Asse.

Contact
Huis van het Kind Asse
Telefoon 02 452 80 67
E-mail  huisvanhetkind@asse.be

VONK

Info
Een financiële tussenkomst van het OCMW voor het inschrijvingsgeld 
van hobby's en sportverenigingen. Zowel ouders als kinderen komen in 
aanmerking voor een financiële tussenkomst. 

Voor wie?
Voor kwetsbare gezinnen of gezinnen met een beperkt inkomen uit Asse.

Contact
OCMW – Sociale dienst
Telefoon 02 452 80 67

Financiële hulp bij abonnement op jeugd- en sportverenigingen

VONK
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Info
Anderstalige kinderen en jongeren kunnen spelenderwijs hun Nederlands 
oefenen tijdens de schoolvakantie. Voor meer informatie kan je terecht bij 
de school van je kind. 

Voor wie?
Op doorverwijzing door de school van uw kind

Taalspeelbad

Info
Dit is een korting van 50% op een Buzzy Pazz voor kinderen en jongeren 
tussen 6 en 24 jaar. Je krijgt deze korting automatisch bij aankoop van je 
Buzzy Pazz op basis van je ID (domicilie en leeftijd). 

Voor wie?
alle Assenaren tussen 6 en 24 jaar

Gemeentekorting - abonnement De Lijn



Zwanger. 
Wat nu?
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Een afspraak maken met een GYNAECOLOOG

KRAAMZORG aanvragen

Zwangerschap zeggen tegen je WERKGEVER

Zwangerschap zeggen tegen je MUTUALITEIT

KINDEROPVANG zoeken
via het Lokaal Loket Kinderopvang  
02 532 03 09 of via de website opvang.vlaanderen

VERLOF bespreken met je WERKGEVER

Nadenken over VOEDING
Borst- of fl esvoeding?

Afspraak maken met een TANDARTS

MAAND 
1

MAAND 
2

MAAND 
3

MAAND 
4

NAAM zoeken

BABYSPULLEN en -MATERIAAL zoeken

MAAND 
5

VERLOF aanvragen bĳ  je MUTUALITEIT

Startbedrag GROEIPAKKET aanvragen

VACCINATIE tegen kinkhoest

Verdere voorbereidingen BEVALLING

Reis je met de trein? Vanaf nu mag je in EERSTE KLAS 
reizen met je ticket voor tweede klas. 

Voorbereidingen BEVALLING

GEBOORTEKAARTJE en attentie

 VERLOF PARTNER aanvragen

VERZEKERAAR contacteren

THUISKOMST voorbereiden

MAAND 
6

MAAND 
7

MAAND 
8

MAAND 
9

Zwangerschap - checklist
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Een gedetailleerde checklist per maand

 Foliumzuur
Neem elke dag een supplement foliumzuur. 

 Kinderopvang zoeken
Zoek een plaats via de website opvang.vlaanderen
Hulp nodig? Kom langs bij Huis van het Kind Asse. 

Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Er is gezinsopvang (onthaalmoeder) en 
groepsopvang (kinderdagverblijf/creche). 
Je betaalt een vaste prijs per dag OF volgens je inkomen.
- Betaal je een vaste prijs per dag dan heb je recht op  

een kinderopvangtoeslag via het Groeipakket
- Betaal je volgens inkomen dan ligt de prijs tussen € 5,47 en € 30,37 per dag.

Je kan dit bedrag berekenen via www.kindengezin.be

   Maak een afspraak met de gynaecoloog

   Globaal medisch dossier in orde?

   Schrijf je in voor de nieuwsbrief zwanger van Kind & Gezin  
via www.kindengezin.be

   Registreer je op mijn zwangerschap
Je krijgt er elke week tips, weetjes, heldere en correcte informatie 
en getuigenissen op maat. 
Wist je dat je tijdens de zwangerschap ook al kan langsgaan bij 
het consultatiebureau van Kind & Gezin voor meer informatie en opvolging?
Je kan ook een huisbezoek aanvragen via 078 150 100.

MAAND 
1

 Foliumzuur
Neem elke dag een supplement foliumzuur. 

 Vertel op je werk dat je zwanger bent.

 Maak een afspraak met de tandarts.

 Hospitalisatieverzekering in orde

MAAND 
2

 Foliumzuur
Neem elke dag een supplement foliumzuur. 

 Meld je zwangerschap aan je mutualiteit
Vraag na welke voordelen je mutualiteit heeft bij geboorte.

MAAND 
3



17

 Kraamzorg aanvragen
Een kraamverzorgenden helpt je met de verzorging van de baby en de andere kinderen in 
het gezin. Hij/zij helpt ook bij koken, strijken, … . 
De hangt af van je inkomen. Je kan soms ook korting krijgen via je mutualiteit of hospi-
talisatieverzekering.

Diensten:
Ferm Thuiszorg vzw - 02 800 112 05
Familiehulp - 02 543 79 10
Familiezorg - 09 225 78 83

 Bespreek verlofmogelijkheden op je werk

 Welke voeding wil je voor je baby? 
Kies je voor borst- of flesvoeding?

 Neem contact op met een vroedvrouw uit de buurt voor een eerste afspraak.
Tijdens de zwangerschap, de bevalling, en de kraamperiode controleert de vroedvrouw 
de gezondheid van moeder en kind. De vroedvrouw neemt ook medische zorgen op zich 
na de geboorte en biedt steun en informatie aan ouders in de kraamperiode, ondere an-
dere bij begeleiding van borstvoeding. Dit kan zowel thuis als in het ziekenhuis.
De vroedvrouw kan je helpen tot je kindje 1 jaar is. 

Prijs?
- Bij een geconventioneerde vroedvrouw worden de meeste kosten 100% terug-

betaald volgens het 3de-betalerrssysteem (de mutualiteit betaalt de vroedvrouw 
rechtstreeks).

- Is ze niet geconventioneerd, dan krijg je 75% terugbetaald van de bedragen die het 
RIZIV bepaald heeft. 

- Transportkosten, wachtvergoedingen, enz. mag de vroedvrouw zelf bepalen. Ze 
informeert je dan over de kosten. 

MAAND 
4

 Nadenken over alle spullen die je nodig hebt voor de baby
Je vindt een handige lijst op de website van Kind & Gezin.

Denk ook aan duurzame/goedkope alternatieven zoals;
- Babytheek
- Speel-o-theek
- Ruilwinkel Ditjes & Datjes
- Verhuurt je mutualiteit materiaal?

MAAND 
5

 Laat je kindje erkennen door je partner als jullie niet getrouwd zijn. 
Dit doe je bij de gemeente. 

 Aanvraag startbedrag groeipakket
Je kiest zelf een uitbetaler van het groeipakket bij de geboorte van je kind.
 
Er zijn 5 mogelijke uitbetalers: 
Fons , Parentia, Kidslife Vlaanderen, Infino, MyFamily

Het startbedrag is € 1167,33 bij geboorte of adoptie van een kind. Vanaf de geboorte 
krijg je elke maand € 169,79. Op bepaalde momenten in het leven van je kind of bij 
financiële moeilijkheden, kan je een bonus krijgen.  

Meer info: www.groeipakket.be

MAAND 
6
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 Voorbereiding geboorteattentie (als je dit wil)

 Voorbereiding geboorteaankondiging (als je dit wi)
Keuze van het drukwerk, adressen op enveloppen schrijven, …. 

MAAND 
7

 Aanvraag moedersschapsrust
Zie kaartje in je zwangerschapsboekje

 Opvang voor oudere kinderen tijdens de bevalligen regelen
  
 Voorbereiden benodigdheden thuisbevalling of je koffer voor het ziekenhuis 
Denk aan je bloedgroepkaart, trouwboekje of akte van erkenning, …  

MAAND 
8

MAAND 
9

 Plan het geboorteverlof van je partner
Zie kaartje in je zwangerschapsboekje

 Vraag bij je verzekering om je kindje bij op te laten nemen in 
de aanvullende ziekteverzekering 
Zie kaartje zwangerschapsboekje

 Voorbereiden thuiskomst na de geboorte of de eerste dagen na 
de thuisbevalling
Voldoende luiers, extra boodschappen, …  

TIP
Heb je een auto? Installeer dan voor de geboorte je autostoel 
al eens op de correcte en veilige manier in je wagen. 

 Geef de geboorte aan bij de gemeente.
Binnen de 15 dagen na de geboorte
Dit doe je bij de gemeente waar je kind geboren is

 Geef de geboorte aan bij je mutualiteit en hospitalisatieverzekering.
Binnen de 30 dagen na de geboorte

 Vraag de geboortepremie aan bij de mutualiteit en/of gemeente.

 Meld de geboorte bij je werkgever.

 Meld de geboorte bij je verzekeraar.
Zo wordt je kindje mee opgenomen in de verzekering.

 Vraag het geboorteverlof van de partner aan.



Checklist 
voor gezinnen 
met kinderen
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Gezinnen met (jonge) kinderen hebben vaak recht op extra sociale voordelen. 
Hieronder vind je een handig lijstje.

Voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar

Kind & Gezin
Ga langs bij Kind & Gezin in je regio. Je kan er terecht met opvoedingsvragen, 
voor de medische opvolging van je kindje, vaccinaties, enz. 

Wat doet Kind & Gezin?
- Startgesprek voor de geboorte
- Contact opnemen na de geboorte
- Huisbezoek na geboorte
- Gehoortest

Consultaties
Op 10 belangrijke momenten in de ontwikkeling is er een consultatie voorzien. De dokter 
en verpleegster kijken naar de groei, gezondheid en ontwikkeling. 
Op bepaalde consultaties krijgt je kind een vaccinatie. 

Contact
Telefoon 078 150 100
E-mail  info@kindengezin.be
Website  www.kindengezin.be

op 4 weken

op 8 weken

op 12 weken

op 16 weken

op 6 maanden

op 9 maanden

op 12 maanden

op 15 maanden

op 24 maanden

op 30 maanden

Consultaties en vaccinaties 

Mutualiteit
Ga bij je mutualiteit na welke geboortevoordelen en voordelen voor jonge kinderen ze 
geven (vb. geboortepremie, borstvoedingspremie, gratis loopfietsje, gratis fietspakket, 
gratis slaapwekker enzovoort).
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Groeipakket
Heb je je groeipakket al aangevraagd?

Premie ouderschapsverlof
Neem je ouderschapsverlof? Kijk dan zeker na of je recht hebt op een 
aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid!

Inschrijven op school
Word je kind volgend jaar 2.5 jaar? 
Tijd om je zoon of dochter in te schrijven voor school! 

Meld je aan bij een school via aanmelden.asse.be. 
Meer info over de school vind je verderop in deze 
brochure. 

Gratis lidmaatschap Gezinsbond
Als nieuwe ouder heb je recht op een jaar gratis lidmaatschap bij de Gezinsbond. 
Neem een kijkje op www.gezinsbond.be. 

Belastingsvoordeel
Heb je kinderen ten laste? Dan heb je recht op een belastingvoordeel. Voor kinderen jonger dan 3 
jaar is nog een extra belastingvoordeel.

Hulp voor gezinnen met een beperkt of laag inkomen
Heb je een laag inkomen? Dan heb je misschien recht op een sociale toeslag van het Groeipakket. 
Vraag hierover meer info aan je uitbetaler. 

Je hebt misschien ook recht op een tussenkomst voor flesvoeding, babyvoeding en luiers. 
Vraag hierover meer info bij Huis van het Kind Asse. 
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Maximumfactuur
Wist je dat er in het basisonderwijs een maximumfactuur is?  
Vraag dit zeker na bij de school van je kind.

Korting mutualiteit
Bij de multualiteit krijg je soms korting voor bosklassen, zeeklassen, uitstappen, … .
Vraag hierover meer info bij je multualiteit.

Voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 jaar

Kleutertoeslag
Gaat je kind al naar het kleuteronderwijs? Elke kleuter van 3 en 4 jaar die in Vlaanderen naar school 
gaan krijgt een kleutertoeslag. De kleutertoeslag bedraagt € 135,25 per jaar vanaf 2021. 

Een 3-jarig kind krijgt deze premie als:
- het kind is ingeschreven in een school voor gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs die door 

de Vlaamse gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd;
- al 2 jaar oud is vóór het kalenderjaar begint waarin het de toeslag kan krijgen;
- ten allerlaatste 2 maanden na zijn derde verjaardag is ingeschreven in het kleuteronderwijs.

Een 4-jarig kind krijgt deze premie als het: 
- ingeschreven is in een school voor gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs die door de 

Vlaamse gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd;
- al 3 jaar oud is vóór het kalenderjaar begint waarin het de toeslag kan krijgen;
- ingeschreven blijft in het kleuteronderwijs;
- genoeg aanwezig is geweest in het vorige schooljaar van het kleuteronderwijs.

Lagere en middelbare school
Gaat je kind binnenkort naar de kleuter-, lagere of middelbare school? 
Bekijk vooraf goed wanneer en hoe je moet inschrijven.

Opvang voor en/of na school
Heb je voor of na school nog opvang nodig?
Kijk dan zeker eens na of er buitenschoolse opvang mogelijk is bij jou in de buurt of informeer bij de 
school van je kind naar de opvangmogelijkheden. 
In Asse kan je terecht bij Spinibo.

Contact
Telefoon 02 532 03 09
E-mail  spinibo@asse.be
Website  www.spinibo.be

Je kan een deel van de kosten voor de buitenschoolse opvang inbrengen in je belastingen.

Kan je de opvang niet betalen? 
Dan heb je misschien recht op sociaal tarief 
bij de buitenschoolse opvang. 
Met je UiTPAS met kansentarief heb je recht 
op korting.
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Ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften
Heeft je kind een beperking of is er sprake van een leer- of opvoedingsstoornis? 
Dan heeft het misschien recht op ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Vraag dit na bij de school van je kind of het CLB.

Tijdelijk onderwijs aan huis
Kinderen die langdurig ziek of afwezig zijn van school hebben recht op tijdelijk 
onderwijs aan huis (TOAH). Ook Bednet kan je inschakelen. 
Vraag dit na bij de school van je kind of het CLB.
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Onderwijssysteem

2,5 - 6 jaar kleuteronderwijs

BASIS 
ONDERWIJS

SECUNDAIR 
ONDERWIJS

lager onderwijs

1ste graad A

2de graad
ASO / TSO / KSO*

2de graad
BSO

3de graad
ASO / TSO / KSO*

ASO = Algemeen 
TSO = Technisch
KSO = Kunst    
BSO = Beroeps  

3de graad
BSO

7de jaar
BSO

1ste graad B

6 - 12 jaar

12 - 14 jaar

14 - 16 jaar

16 - 18 jaar

18 - 19 jaar

* theorie
theorie + praktijk
theorie + praktijk
praktijk



0pleiding  
en werk
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Ben je op zoek naar werk? Wil je hulp bij het 
opstellen van een CV?  
Heb je hulp nodig bij het solliciteren? Ga dan 
zeker eens langs bij de VDAB!

Bij de VDAB kan je als werkzoekende in bepaal-
de gevallen ook een verplaatsingsvergoeding, 
kinderopvangvergoeding, stimulanspremie of 
sectorpremie krijgen. Vraag dit aan de VDAB. 

VDAB

Wil je graag een opleiding volgen? Ben je op zoek naar een job? 
Dan vind je hieronder heel wat nuttige informatie!

RVA
Indien je een uitkering ontvangt van de RVA 
en je een opleiding wil volgen, heb je miss-
chien recht op ‘vrijstelling van beschikbaar-
heid’.

Alleenstaande ouders hebben onder bepaal-
de voorwaarden recht op een toelage kin-
deropvang van de RVA. Vraag dit zeker na.

OCMW - Dienst tewerkstelling
Ontvang je een leefloon?  
Vraag dan bij het OCMW zeker na wat de 
mogelijkheden zijn op vlak van tewerkstelling.

Vakbond
Ben je aangesloten bij de vakbond?  
 
Dan heb je misschien recht op een 
geboortepremie, huwelijkspremie of andere 
voordelen. Vraag dit zeker na.

Volwassenenonderwijs
Heb je een beperkt of laag inkomen en wil je 
graag volwassenonderwijs volgen? 
 
Dan heb je misschien recht op een volledige 
of gedeeltelijke vrijstelling van het 
inschrijvingsgeld. 
Vraag dit na bij de school.

Ben je nieuw in België?
Dan kan je een inburgeringstraject volgen. 
Opgelet: voor sommige mensen is dit verplicht. 

Wil je graag Nederlands leren? 
Dan kan je terecht bij het Agentschap Integratie & Inburgering voor een taaltest Nederlands.

Ben je op zoek naar een kans om je Nederlands te oefenen? 
Vraag hulp bij de Dienst Integratie, in het Sociaal Huis. 

Een nieuwe inwoner van buitenlandse origine kan beroep doen op een toeleider in diversiteit om 
hem wegwijs te maken in de lokale omgeving.



Vervoer
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Gratis voor kinderen tot 6 jaar
Kinderen tot 6 jaar reizen gratis met De Lijn. Opgelet, ze moeten altijd 
begeleid worden door iemand die ouder is dan 12 jaar.

Gemeentekorting -50% op een Buzzy Pazz voor 
kinderen en jongeren 
Dit is een korting van 50% op een Buzzy Pazz voor kinderen en jongeren 
tussen 6 en 24 jaar. Je krijgt deze korting automatisch bij aankoop van je 
Buzzy Pazz op basis van je ID (domicilie en leeftijd).

Gezinskorting
Gezinnen (ook gezinnen in coouderschap) die meerdere Buzzy Pazz’en met 
dezelfde startdatum en
geldigheidsduur aankopen, krijgen gezinskorting bij De Lijn.

Korting voor personen met een beperking
Personen met een beperking kunnen onder bepaalde voorwaarden een 
gratis jaarabonnement ontvangen van De Lijn.

Korting bij leefloon of verhoogde tegemoetkoming
Wie recht heeft op een leefloon of een verhoogde tegemoetkoming kan 
een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan een sterk verminderd tarief.

Jonge gezinnen en kinderen hebben vaak recht op een korting of gratis openbaar vervoer!  
Hier vind je nog enkele extra voordelen, naast het gratis vervoer voor kinderen bij De Lijn en NMBS.

De Lijn

Kortingskaart voor grote gezinnen
Wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt, kun je bij de NMBS een kort-
ingskaart voor grote gezinnen aanvragen.

Gratis voor kinderen tot 12 jaar 
Neem je kind gratis mee met jou mee op de trein. De kinderen reizen 
zonder biljet, jouw vervoersbewijs geldt ook voor hen.

Reist je kind alleen?
Als je in het bezit bent van een kortingskaart grote gezinnen kan dat gratis 
en zonder biljet in 2de klasse
Geen kortingskaart voor grote gezinnen? Koop dan een kidsticket voor je 
kind aan -50%.

Korting voor werkzoekenden
Wanneer een werkzoekende de trein neemt om te gaan solliciteren of deel 
te nemen aan een examen, heeft hij onder bepaalde voorwaarden recht op 
een korting bij de aankoop van zijn treinticket. Ga langs bij de VDAB voor 
meer informatie.

Korting verhoogde tegemoetkoming
Personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming, hebben recht 
op een kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ van de NMBS. 
Met deze kaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ van de NMBS heb je ook recht 
op sociaal tarief voor het reizen met de bus via de STIB/MIVB.

NMBS



Vrije tijd
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Kinderen hebben recht op spelen en vrije tijd. Dit is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling.

Op www.huisvanhetkindasse.be vind je een overzicht van alle hobby’s die je in Asse kan doen.
Onder ‘activiteiten’ vind je een overzicht van alle evenementen voor kinderen en gezinnen in Asse. 

Vrije tijd: aanbod en voordelen

Financiële hulp bij vrije tijd

Welke vrije tijdsactiviteiten vind ik in mijn buurt voor mijn kinderen? 
Welke voordelen kan ik aanvragen?

Sport na school-pas
Zit je zoon of dochter in de middelbare school en wil hij/zij graag sporten? Met de Sport na School-
pas kan je een stuk goedkoper sporten! 
Vraag dit na bij de LO-leerkracht of surf naar www.sportnaschool.be.

Tussenkomst mutualiteit
Als jij of je kind aan sport doet, heb je recht op een tussenkomst van de mutualiteit. Je kan dit 
navragen bij je mutualiteit.

Aanbod bibliotheek
In de bibliotheek van Asse en Zellik kan je terecht voor het gratis uitlenen van boeken, CD’s, DVD’s 
en games. Daarnaast organiseert de bib ook regelmatig voorleesuurtjes en activiteiten voor 
kinderen.

Aanbod jeugd- en vrijetijdsdiensten
De Jeugddienst of dienst Vrije Tijd in je gemeente biedt ook heel wat vrije tijdsactiviteiten aan voor 
kinderen en jongeren zoals bijvoorbeeld sportkampen.

Jeugdbeweging
Zoek je een leuke activiteit voor je kind tijdens het weekend? Misschien is er een jeugdbeweging in 
je buurt. Ga er langs voor meer info, of neem contact op met de jeugddienst van de gemeente. 

Speelplein
Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen terecht bij een speelpleinwerking in de buurt. 
Afhankelijk van het gekozen speelplein kan je er terecht vanaf 2,5 of 4 jaar. 

Asse Speelt
De brochure 'Asse speelt' is een handig overzicht van activiteiten en kampjes tijdens de 
schoolvakanties. Alle verenigingen in Asse die een aanbod hebben dat openstaat voor alle kinderen 
(niet enkel eigen leden) worden opgenomen in deze brochure. 

TIP
Ga je op reis met je kindjes onder de 12 jaar? 
Denk aan hun Kids-ID!  
Om een kids-id aan te vragen maak je een afspraak bij de gemeente.

Vakantie
Heb je een laag inkomen en is het niet evident om een vakantie te boeken? Kijk dan zeker eens 
naar de vakantieparticipatie voor mensen met een laag inkomen.  
Hulp nodig? Kom naar het Sociaal Huis. 

Lidgeld
Een laag inkomen en niet makkelijk om lidgelden te betalen. Het fonds sport, spel en cultuur betaalt 
tussenkomsten in het lidgeld voor kinderen tussen 3 en 18 jaar. Via dit fonds betaalt de gemeente 
éénmaal per werkjaar het lidgeld voor je kind (tot een maximumbedrag van 200 euro per kind). 
Hulp nodig? Kom naar het Sociaal Huis.



Energie en 
huisvesting
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Ieder kind heeft recht op een degelijk onderdak en een veilige plaats om te wonen.
Er zijn heel wat mogelijkheden om dit samen met de ouders zo goed mogelijk te realiseren.

Wil je weten hoe je meer energie kan 
besparen in je woning? Dan kan je een 
energiescan laten uitvoeren. Onder bepaalde 
voorwaarden is dit gratis. Vraag dit na bij je 
netbeheerder.

Budgetmeter
Heb je schulden bij je energieleverancier? 
Dan kan je verplicht worden een budgetmeter 
te plaatsen. Wanneer je een budgetmeter hebt, 
kan je in bepaalde gevallen recht hebben op 
een minimale levering van  elektriciteit en aardgas.

Beschermde afnemers bij energieleveranciers 
kunnen een kortingsbon krijgen van € 150 voor 
de aankoop van een energiezuinige wasmachine 
of koelkast.

Verwarmingstoelage
Personen met een laag inkomen kunnen via het 
OCMW of het verwarmingsfonds beroep doen op 
een verwarmingstoelage.

Als huurder kan je met vragen of problemen rond 
huren steeds terecht bij de Huurdersbond.

Vlaamse huursubsidie
Er bestaat een Vlaamse huursubsidie voor wie 
verhuist naar een geschikte huurwoning.

Sociale lening
Ben je op zoek naar een sociaal krediet? Informeer 
dan zeker eens bij het Vlaams Woningfonds.

Sociale woning
Ben je op zoek naar een sociale woning? Dan kan je 
je inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor of een 
sociale huisvestingsmaatschappij.

Vlaamse huurpremie
Kandidaat-huurders van een sociale woning hebben 
onder bepaalde voorwaarden recht op een Vlaamse
huurpremie.

Installatiepremie 
Voor dak- en thuislozen voorziet het OCMW een 
installatiepremie bij het vinden van een woonst.

Energiescan Financiële hulp bij energie

Waterscan

De goedkoopste 
energieleverancier

Huurdersbond

Bemiddeling uithuiszetting
Moet je je huis gedwongen verlaten? Dan kan je 
bemiddeling bij uithuiszetting aanvragen bij het 
OCMW.

Sociaal verhuurkantoor of een sociale 
huisvestingsmaatschappij.

Financiële hulp bij huisvesting

Energie

Huisvesting

Ben je niet tevreden van je energieleverancier? 
Of ben je gewoon op zoek naar een goedkopere? 
Doe online een vergelijkende V-test via 
vtest.vreg.be.

Wil je meer weten over duurzaam omgaan met 
water? Of hoe je kan besparen op je 
waterfactuur? 
Dan kan je een waterscan laten uitvoeren. 
Onder bepaalde voorwaarden is dit gratis. 
Vraag dit na bij je watermaatschappij.



Gezondheid
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Ga naar 
het hospitaal.

Geef 1ste hulp

Er is geen groot risico.
Je hebt tijd.

Risico! 
Er is geen tijd.

Het is een 
weekdag

en overdag

Ga naar een 
gewone dokter

Ga naar de 
huisartsenwacht-

post. 
1733

Het is avond, 
nacht, weekend, 

een feestdag

SOS!

Je kan
zelf rijden.

Je kan niet 
zelf rijden.

Bel 
de ambulance. 

112

Een huisarts kan je doorverwijzen
naar een specialist.

Ga naar een apotheek.

Het is een weekdag en overdag. Het is avond, nacht, weekend, 
een feestdag.

Ga naar een gewone apotheek.

Ga naar de apotheek van wacht.
www.apotheek.be

Ga naar 
een dokter.

Ga naar spoed.
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Verhoogde tegemoetkoming
Ga zeker na of je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit!

Derdebetalingsregeling
Vraag ook na of je recht hebt op de derdebetalersregeling bij de dokter.

Dringende medische hulp
Voor personen zonder wettig verblijf is er het recht op dringende medische hulp via het OCMW.

TIP 
Download de app EHBO 
van het Rode Kruis

Ieder kind heeft recht op verzorging en moet hiertoe de toegang krijgen. 
Met onderstaande voordelen en rechten proberen we jou als ouder hierin te ondersteunen. 
Welke voordelen en rechten heb je in het kader van gezondheid?

Financiële hulp bij gezondheid

Heb je al een Globaal Medisch Dossier (of GMD) 
bij je huisarts? Als je een GMD hebt, krijg je 30% 
meer terugbetaald van de mutualiteit.

Globaal medisch dossier

Kinderen onder 18 jaar hebben recht op gratis 
basistandzorg. Vraag meer informatie bij je 
mutualiteit of je tandarts.

Let op: je moet wel elk jaar op controle gaan. 

Basis-tandzorg

Ga na bij je mutualiteit welke voordelen, 
terugbetalingen, … mogelijk zijn.

Terugbetaling mutualiteit

Wist je dat er zoiets bestaat als een 
maximumfactuur in de gezondheidszorg?  
Vraag ernaar bij je mutualiteit.

Maximumfactuur

Ben je zwaar zorgbehoevend? Dan heb je 
misschien recht op een zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden. 

Ook zwaar zorgbehoevenden jonger dan 25 jaar 
kunnen hiervoor een aanvraag doen.

Zorgbudget





Financieel
en juridisch
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Financiële hulp voor personen met een beperkt inkomen
Heb je geen of een heel laag inkomen? Misschien heb je recht op één van de volgende uitkeringen: lee-
floon, inschakelingsuitkering, werkloosheidsuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering. 
Kom eens langs in het Sociaal Huis om te bekijken of je hier recht op hebt. 

Sociaal tarief
Ga zeker na of je recht hebt op een sociaal tarief voor telefoon of internet, gas en elektriciteit of water.  
Hulp nodig? Maak een afspraak met de sociale dienst in het Sociaal Huis. 

Rechtenonderzoek 
Wil je weten waar je gezin recht op heeft? Of welke diensten je allemaal kan gebruiken in Asse? Vraag 
dan gerust een mini-rechtenonderzoek aan.

Je krijgt er informatie over alle zaken en diensten waar je recht op hebt. Je krijgt ook hulp bij het aanvra-
gen van al deze rechten als dat nodig is. Zo moet je vaak heel wat papieren invullen, zoals bijvoorbeeld 
bij het aanvragen van een studiebeurs, energiepremie, tussenkomsten in het lidgeld van een sportclub, ...
Hulp nodig? Maak een afspraak bij Huis van het Kind Asse. 

Elk kind heeft recht op gezonde voeding, water, kleding, … . Dat is niet gratis. Daarom willen we jou met 
onderstaande rechten en tegemoetkomingen een duwtje in de rug geven! Je vindt al heel wat financiële rechten 
en tegemoetkomingen terug in de andere thema’s. Hieronder vind je nog wat extra’s.

Financieel

Aanmoedigingspremie 
tijdskrediet

Neem je tijdskrediet op (vb. ouderschapsverlof, 
palliatief verlof,…)? Kijk dan zeker na of je recht 
hebt op een aanmoedigingspremie van de 
overheid.

Vermindering ontroerende
voorheffing

Heb je minstens 2 kinderen ten laste en huur je 
een woning? Kijk dan eens na of je recht hebt op 
vermindering onroerende voorheffing!
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Heb je nood aan juridisch advies of ben je op zoek naar een advocaat? 
Dan kunnen onderstaande diensten jou misschien helpen.

Juridisch

Gratis juridisch advies
Voor gratis juridisch advies kan je terecht in een 
justitiehuis. Ook in het sociaal huis kan je terecht 
voor juridische eerstelijnsbijstand.

Juridische tweedelijnsbijstand
Onder bepaalde voorwaarden kan je beroep doen 
op juridische tweedelijnsbijstand (vroegere pro 
deo advocaten).

Collectieve schuldenregeling
Heb je (hoge) schulden? Maak een afspraak bij de 
sociale dienst in het Sociaal Huis. Misschien kom 
je misschien in aanmerking voor een collectieve
schuldenregeling.

Ook als je niet in aanmerking komt voor 
collectieve schuldenregeling kan je geholpen 
worden met schuldbemiddeling of budgetbeheer.
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