Zelfstandige: heeft u een
inkomensverlies geleden
of bent u failliet gegaan?
U kan hulp vragen aan het
OCMW!

Voor wie?
De hulp is bestemd voor zelfstandigen die hun
activiteiten hebben stopgezet (in hoofd- of bijberoep)
alsook voor zelfstandigen die een inkomensverlies
hebben geleden en die niet over voldoende middelen
beschikken om de dagelijkse kosten in het leven te
dragen.
Voorbeelden: handelaars, ondernemers,
landbouwers, vrije beroepen,… Het betreft ook een
actieve of niet-actieve zakenpartner, mandataris
van een bedrijf, zelfstandige helper
en meewerkende echtgeno(o)t(e).

Hoe hulp vragen?

??

Contacteer het OCMW van Jette om meer informatie
te vragen of om een afspraak vast te leggen met een
maatschappelijke werker:

02/422.46.11
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
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1. Financiële hulp
Het OCMW helpt u wanneer u
onbetaalde facturen heeft door een
inkomensvermindering, na een onderzoek
van uw inkomsten en lasten door een
maatschappelijke werker.
Hulp inzake energie
Als u uw elektriciteits-, water- of gasfacturen niet
meer kan betalen sinds enige tijd, kan het OCMW u
helpen om uw financiële toestand recht te zetten.
Een minimumlevering van elektriciteit en aardgas is
ook mogelijk.

Geen enkele elektriciteitsof waterleverancier mag
de levering stopzetten
zonder dat het OCMW
ervan op de hoogte werd
gebracht.

Hulp inzake gezondheid
Wanneer uw ziekteverzekering niet in orde is, wordt het moeilijk om een hospitalisatie,
doktersbezoek, tandartsbezoek of aankoop bij een apotheker te betalen.
Het OCMW kan u helpen om uw ziekteverzekering in orde te
brengen of kan de kosten ten laste nemen.

Basisbehoeften
Om u te helpen een menswaardig leven te leiden, kan het OCMW
u helpen en de kosten van noodzakelijke bestaansmiddelen ten
laste nemen: transportkosten, aankoop basismeubelen (bed,
frigo,…), aankoop bril,…

Hulp voor kosten van kinderen
Het OCMW kan de facturen van kinderopvang,
school, vakantiestage, boeken, lidgeld
sportclub,… ten laste nemen.

Digitale toegankelijkheid
Digitale ondersteuning om de online stappen,
de sociale contacten en schoolondersteuning te
bevorderen, is eveneens mogelijk.

Psychosociale hulp
Een maatschappelijke werker bekijkt het geheel
van uw problemen en zoekt naar een oplossing
in zijn globaliteit. Indien nodig wordt u naar een
specialist doorverwezen die u beter kan helpen.
Het OCMW kan u helpen door de kosten van
erkende professionele hulpverleners ten laste
te nemen in de behandeling van partnergeweld,
problemen inzake angst en psychiatrische
problemen.

Digitale ondersteuning
(aankoop computer,
internetfactuur…)
is eveneens mogelijk.

2. Leefloon
Door diverse redenen kan het gebeuren dat een zelfstandige zijn activiteiten, tijdelijk of
definitief, niet meer kan uitvoeren. Het leefloon (LL) is een minimumgarantie om voor
iedereen voldoende middelen te garanderen om een menswaardig leven te kunnen
leiden (woning, eten, kleding,…).
Wanneer uw netto inkomen is gedaald, analyseren we of u recht heeft op een LL van ons
OCMW.
Alvorens een leefloon toe te kennen, onderzoeken we samen met u of u geen aanspraak
kan doen op andere sociale rechten. Zoals, bijvoorbeeld, een werkloosheidsvergoeding,
ziekteverzekering, pensioen, overbruggingsrecht of een faillissementsverzekering.

3. Opleiding of zoektocht naar een job
Wanneer u uw zelfstandige activiteit hebt stopgezet en uw inkomen onvoldoende is,
kan het OCMW u helpen in uw zoektocht naar een job of kan u een opleiding worden
voorgesteld.
We analyseren uw kansen op de arbeidsmarkt als loontrekkende, of uw mogelijkheden
en competenties om een opleiding te volgen of een opfriscursus om uw kansen tot een
job te verhogen.

4. Begeleiding huisvesting
Als u dakloos bent of u geen woning (meer) hebt, kan het OCMW u begeleiden in uw
zoektocht naar een woning in zowel de private- als sociale woningmarkt.

5. Budgetbegeleiding en persoonlijke schulden
Als u onhoudbare schulden hebt opgestapeld, kan het OCMW u helpen. Dit kan wel
enkel voor persoonlijke schulden die niet gelinkt zijn aan uw zelfstandige activiteiten.
Voor professionele schulden, zal het OCMW u naar gespecialiseerde diensten
doorverwijzen.

Budgetbegeleiding
Wanneer u de controle van uw persoonlijke financiële
toestand bent verloren, kan het OCMW u helpen om beetje
bij beetje de controle terug te krijgen. U blijft zelf baas van
uw budget.
Wanneer u problemen heeft met het beheren van uw
onderneming, kan u contact opnemen met het Brussels
Agentschap voor Ondersteuning van het Bedrijfsleven
(Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, 02/422.00.20)

Minnelijke schuldbemiddeling

Het OCMW kan u leren
om uw uitgaven te beheren
en uw schulden
te verminderen.

Wanneer u persoonlijke schulden of facturen heeft die
u niet meer kan betalen, zoeken we naar mogelijke
afbetalingsplannen.

Collectieve schuldenregeling
Wanneer u uw zelfstandige activiteit nog niet hebt stopgezet, kan u geen aanvraag
indienen voor een collectieve schuldenregeling.
Het OCMW verwijst u door naar het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden
(COm) om een procedure op te starten van gerechtelijke reorganisatie of faillissement.
Een collectieve schuldenregeling kan pas aangevraagd worden wanneer u minstens
6 maanden wacht na de stopzetting van uw activiteiten of na de uitspraak van uw
faillissement.

Contact

02/422.46.11
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
www.ocmwjette.be
Sint-Pieterskerkstraat 47-49, 1090 Jette
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