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COVID-19

Heeft u recht 
op sociale 
steun?

Steun voor 
Schaarbekenaren
die financieel 
te lijden hebben 
onder de Covid-19
-crisis

Het OCMW van Schaarbeek kan materiële, 
sociale, medische of psychologische 
steun toekennen aan zij die hun dagelijkse 
uitgaven niet langer kunnen bekostigen 
omwille van de Covid-19-crisis.

Tot wie 
kunt u zich 
richten?
OCMW VAN SCHAARBEEK

Auguste Reyerslaan 70
1030 Schaarbeek

info@cpas-schaerbeek.brussels

02 240 30 80

Hoe bereikt u het OCMW 
van Schaarbeek?

  Tram 7  en 25  (halte Diamant) 

Bus 21  of 79  (halte Diamant)

Onthaal

Van maandag tot donderdag 
van 8 tot 12 u. en van 12.50 u. tot 16.30 u. 

Vrijdag  
van 8 u. tot 12 

Het dragen van een masker is verplicht om 
toegang te krijgen tot het OCMW!



Voor welke 
tussenkomsten?

Deze steun richt zich 
tot iedereen die te lijden 
heeft onder de gevolgen van 
de Covid-19-crisis en beperkt zich 
dus niet tot louter de begunstigden van het 
recht op maatschappelijke integratie.

Er zijn verschillende mogelijke situaties: 

  werknemers van de culturele en 
evenementensector

  zelfstandigen

  werknemers die een deel van hun 
inkomsten kwijt zijn geraakt en 
onvoorziene uitgaven hebben

  werknemers die actief zijn in de 
deeleconomie

  deeltijdse werknemers

  jobstudenten

  personen met een handicap

 ...

Deze steun zal na een individuele analyse 
toegekend worden aan de personen die 
een aanvraag gedaan hebben. De steun 
richt zich echter niet tot personen die geen 
verblijfsvergunning (meer) hebben voor een 
regelmatig verblijf in België.

Voor wie? HUISVESTINGSSTEUN 

Voor huur en lasten, met uitzondering 
van de huurwaarborg. 

ENERGIESTEUN

Met betrekking tot het energieverbruik 
(gas, elektriciteit, water), met inbegrip van 
steun voor sociale en budgetbegeleiding.

PSYCHOSOCIALE BIJSTAND

Betreft de betaling van de kosten voor 
de raadpleging van professionals die 
erkend zijn voor de behandeling van 
partnergeweld, angststoornissen en 
psychiatrische aandoeningen. 

GEZONDHEIDSSTEUN

Het gaat om de betaling van 
medische kosten: raadplegingen, 
geneesmiddelen, 
ziekenhuisfacturen, ... en de 
aankoop van maskers, gel en 
handschoenen. 

STEUN VOOR DIGITALE 
TOEGANKELIJKHEID EN
SCHOOLONDERSTEUNING

Digitale steun om in het bijzonder de 
onlinehandelingen, sociale contacten en 
schoolondersteuning te bevorderen.  

FINANCIËLE BIJSTAND

Voor onbetaalde facturen wegens 
een vermindering van de inkomsten, 
schuldbemiddeling,… ook voor uitgaven 
voor de eerste levensbehoeften, 
waaronder de tegemoetkoming in de 
vervoerkosten, de aankoop van kleding, 
van een bril,…  

STEUN VOOR GEZINNEN 
IN MOEILIJKHEDEN

In het kader van de strijd tegen 
kinderarmoede: tussenkomst  
in de kosten voor dagkampen 
en buitenschoolse activiteiten, 
voor inschrijvingen in 
sportclubs,...


