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Soms stuiten mensen op een financiële drempel om mee te doen met 
vrijetijdsactiviteiten (sport-, jeugd- of culturele activiteiten). Maar er 
zijn mogelijkheden om directe of indirecte kortingen of reducties op 
tickets of abonnementen te krijgen. Sommige kortingen zijn er voor 
iedere Brusselaar. Andere alleen voor Brusselaars met een kleiner 
inkomen.

Niet iedereen vindt de weg naar die kortingen. Misschien vraagt een 
bezoeker je advies? Want als medewerker in een organisatie, een sport-, 
jeugd- of culturele organisatie, ben je een belangrijke bemiddelaar en 
doorgeefluik tussen je bezoekers en het vrijetijdsaanbod.

Deze kortingsgids helpt je op weg.

Kortingen voor kinderen, jongeren en volwassenen 
Het gaat om kortingen voor kinderen, jongeren en volwassenen die 
graag willen meedoen aan sport-, jeugd- en culturele activiteiten voor 
een betaalbare prijs.

Kortingen van verschillende organisaties 
U vindt in deze gids informatie over kortingen via onder meer deze 
organisaties of overheden:

• Paspartoe
• Gemeenten
• OCMW’s
• Mutualiteiten
• FOD Financiën

Ten slotte krijg je nog tips over overkoepelende organisaties waar 
Brusselaars met een kleiner inkomen korting of gratis toegang of 
advies daarover krijgen. Let op, dit is geen volledige lijst. We hopen 
dat de kortingsgids u helpt om snel en gemakkelijk te antwoorden op 
vragen over kortingen. 

Heb je ideeën of suggesties om deze gids te verbeteren of aanvullende 
info over kortingen? Mail ze gerust naar cultuur.jeugdsport@vgc.be.

EEN GIDS VOOR BEMIDDELAARS
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extra icoontjes

Sportcheque

Cultuur- of vrijetijdscheque

HOE LEES JE DEZE GIDS? 

Hoeveel korting?

Contact

Type korting?

De gemeente

Extra info?

Voorwaarden?

Waarvoor?
(activiteit/lidgeld)

Hoe aanvragen?

ANDERLECHT

OCMW-BIJDRAGE

https://www.anderlecht.be/nl/ocmw

Kinderen: vanaf 6 jaar
Volwassenen: vanaf 18 jaar

Kinderen: 60% van totaalbedrag (tot 250 euro)
Volwassenen: 60% van totaalbedrag (tot 150 euro)

Gedomicilieerd zijn in de gemeente. Afhankelijk van het 
gezinsinkomen.

Bijdrage voor lidgeld bij een sportclub, voor een sportstage 
of activiteiten van de sportdienst en van vzw Sportcentrum 
Elsene

Wacht eerst de OCMW-bijdrage af en betaal pas daarna het 
inschrijvingsgeld van de sportclub.

Niet cumuleerbaar met sportcheques.
Wél cumuleerbaar met terugbetaling door mutualiteit.

Andere kortingen
10% korting voor het derde kind van hetzelfde gezin dat 
ingeschreven is voor buitenschoolse activiteiten van vzw 
Sportcentrum Elsene

Voor wie?

Wil je weten welke gemeente en OCMW 
een korting geeft? Per gemeente hebben 
we die gebundeld.
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Vrijetijdspas voor Brussel
Paspartoe is dé online spaar- en voordelenpas voor Brussel. Iedereen 
kan een Paspartoe aanvragen en krijgt dan omruilvoordelen. 
Pashouders krijgen die voordelen door mee te doen met activiteiten 
van de partners van Paspartoe zoals jeugd- en sportorganisaties 
of cultuurhuizen. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
krijgen elk jaar een digitale cultuurbon van 6 euro voor een activiteit 
naar keuze. Die wordt automatisch opgeladen op hun pas.

Kansentarief voor cultuur-, jeugd- en  sportactiviteiten 
in Brussel
De Paspartoe met kansentarief is er voor alle inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die recht hebben op verhoogde 
tegemoetkoming voor gezondheidszorg. De pas is gratis verkrijgbaar 
vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Pashouders met een Paspartoe met kansentarief hebben extra 
recht op directe korting voor cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten bij 
Paspartoe-partners (bijvoorbeeld: Circus Zonder Handen, Molenbeek 
Rebels Basketball, Muziekpublique). Op die activiteiten kunnen ze 
ook punten sparen en ruilen voor bijvoorbeeld een kop koffie of een 
concertticket.

Een Paspartoe met kansentarief geeft recht op korting:
• Voor activiteiten van 16 euro (of minder) betaal je maar 2 euro.
• Voor activiteiten van meer dan 16 euro, hangt de korting af van    

de afspraak tussen Paspartoe en de partner.

Een Paspartoe aanvragen kan hier:
• Muntpunt: Munt 6, 1000 Brussel
• Brussels Ouderenplatform: Zaterdagplein 6, 1000 Brussel
• Gemeenschapscentra: www.n22.brussels

Meer informatie
www.uitinbrussel.be/paspartoe
02 278 11 11
info@paspartoebrussel.be

PASPARTOE MET KANSENTARIEF  
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De negentien OCMW’s en gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest komen financieel tussenbeide voor vrijetijdsactiviteiten. 
In deze gids vind je de kortingen per gemeente. Zo bundelen we 
per gemeente de kortingen van zowel de gemeente als het OCMW 
voor sport-, jeugd- of culturele activiteiten. Want in elke gemeente 
verschillen de voorwaarden en bedragen.

OCMW’s maken vrijetijdsactiviteiten goedkoper
Die steun is bedoeld voor wie het moeilijk heeft om vrijetijdsactiviteiten 
te betalen. Elk OCMW heeft eigen voorwaarden en ook het bedrag 
verschilt. Je vindt die informatie per gemeente op de volgende pagina’s. 

Let wel: bijdragen kunnen afwijken omdat de sociaal assistent van 
het OCMW elke aanvraag individueel beoordeelt, rekening houdend 
met de draagkracht van de aanvrager.

Aanvragen bij de sociaal assistent van het OCMW
De bijdrage van het OCMW moet de cliënt of aanvrager meestal aan-
vragen bij de sociaal assistent van het OCMW. Dat is altijd het OCMW 
van de gemeente waar de cliënt woont.

Cliënten schrijven zich meestal eerst in bij een zelf gekozen sport- 
of jeugdorganisatie, sportclub of culturele organisatie. Na die in-
schrijving zijn er twee mogelijkheden, afhankelijk van het OCMW:

• Cliënten vragen een aanvraagformulier bij de sociaal assistent van 
het OCMW of bij de jeugd- of sociale dienst van hun gemeente. Dat 
formulier laten ze invullen door de vrijetijdsorganisatie en brengen 
dat daarna terug binnen, meestal bij hun sociaal assistent.

• Cliënten geven direct het inschrijvingsbewijs van de vrijetijds-
organisatie af aan de sociaal assistent. De organisatie bevestigt 
dat de cliënt ingeschreven is en vermeldt het bedrag van het 
betaalde lidgeld.

KORTINGEN VIA OCMW EN GEMEENTE 
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Sport- en vrijetijdscheques van de gemeenten
Veel gemeenten bieden een sport- of vrijetijdscheque aan. Die cheques 
kunnen gebruikt worden om het lidgeld van een sport-, jeugd- of 
culturele organisatie (gedeeltelijk) te betalen. Het bedrag van de 
cheques verschilt van gemeente tot gemeente. En opgelet: vaak is er 
maar een beperkt aantal cheques te krijgen in een beperkte periode.

Wie in aanmerking wil komen voor een sport- en vrijetijdscheque moet 
gedomicilieerd zijn in de gemeente. Andere voorwaarden verschillen 
van gemeente tot gemeente.

Wie een cheque wil aanvragen, neemt voor een aanvraagformulier 
contact op met de gemeentelijke dienst die de cheques verdeelt. Een 
deel van het formulier vult de aanvrager zelf in, een ander deel vult 
de sport-, jeugd- of culturele organisatie in. Het volledig ingevulde 
formulier kan dan terug naar de bevoegde dienst.

Er zijn twee systemen van terugbetaling:
• De gemeente schrijft na goedkeuring (een deel van) het inschrij- 

vingsgeld terug over op het rekeningnummer van de aanvrager.

• Als de gemeente een overeenkomst heeft met bijvoorbeeld Sodexo, 
krijgt de aanvrager een of meer cheques via Sodexo. De aanvrager 
kan die cheques besteden in een sportclub, sport-, jeugd- of 
culturele organisatie die erkend is door Sodexo.
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ANDERLECHT

https://www.anderlecht/nl/ocmw https://www.anderlecht.be

 

Personen die steuntrekker zijn bij OCMW Anderlecht en te weinig 
geld hebben voor vrijetijdsactiviteiten.
Inwoners die te weinig geld hebben voor vrijetijdsactiviteiten 
kunnen ondersteuning krijgen na sociaal onderzoek.

Kinderen: 60% van het totaalbedrag (tot 250 euro)
Volwassenen: 60% van het totaalbedrag (tot 150 euro)
100% terugbetaling van toegangstickets voor zwembad in COOVI-
sportcomplex

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties.

Vraag een aanvraagformulier bij het onthaal of tijdens de 
permanentie en laat dat invullen door de organisator van de 
activiteit. Maak daarna een afspraak met de dienst Participatie en 
Sociale Activatie en neem je ingevulde formulier mee.

De bijdrage voor speelweken is beperkt tot zes speelweken per jaar, 
waarvan vier in de zomervakantie.

Niet cumuleerbaar met sportcheques.
Wél cumuleerbaar met terugbetaling door mutualiteit.

Kinderen van 5 tot 18 jaar die gedomicilieerd zijn in Anderlecht.

Forfaitaire terugbetaling van 75 euro op de kostprijs van het 
jaarlijks lidmaatschap van een door de gemeente erkende 
sportclub of de VGC-sportdienst, met activiteiten in Anderlecht.

Afhankelijk van het gezinsinkomen.
Niet voor wie ondersteuning krijgt van het OCMW voor het 
jaarlijkse lidmaatschap van een sportclub.

Bel voor een afspraak.

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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BRUSSEL

https://ocmwbxl.brussels https://www.brussel.be
 

Mensen met een leefloon, eenmalige bijstand, vervangingsinkomen 
of minimumloon.
Uitzonderlijk krijgen inwoners die (nog) geen OCMW-steun hebben 
ook een bijdrage.

Tot 200 euro 

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties.

Wacht eerst de OCMW-bijdrage af en betaal pas daarna het 
inschrijvingsgeld van de sportclub.

Niet cumuleerbaar met sportcheques.
Wél cumuleerbaar met terugbetaling door mutualiteit.

Kinderen van 6 tot 18 jaar die in de stad Brussel wonen.
Ouderen vanaf 55 jaar.

Tot 100 euro 

Lidgeld bij een sportclub (voor kinderen).
Lidgeld bij een sportclub die aangesloten is bij Sodexo (ouderen).

Online aanvragen. 

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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ELSENE

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE

https://cpasixelles.brussels https://www.elsene.be

Personen die steuntrekker zijn bij OCMW Elsene en te weinig geld 
hebben voor vrijetijdsactiviteiten.

Kinderen:  200 euro
Volwassenen: 150 euro

Bijdrage voor vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in  
de vakanties.
Boekencheques van 20 euro.

Kinderen (6 tot 18 jaar) uit kansarme gezinnen uit Elsene.

25,50 euro of 100% van het lidgeld

Bijdrage voor lidgeld bij een sportclub, voor een sportstage of 
activiteiten van de sportdienst en van vzw Sportcentrum Elsene.

Vraag aan op de sportdienst met een attest van gezinssamenstelling 
en het recentste aanslagbiljet.

Andere kortingen
10% korting voor het derde kind van hetzelfde gezin dat ingeschreven 
is voor buitenschoolse activiteiten van vzw Sportcentrum Elsene.
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ETTERBEEK

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE

https://cpas.etterbeek.be https://etterbeek.brussels

Kinderen van 5 tot 18 jaar 

Kinderen tot 18 jaar: tot 50 euro
Uitzonderlijk kunnen volwassenen een bijdrage krijgen.

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties  
georganiseerd door de gemeente.

Kinderen: direct aanvragen met inschrijvingsbewijs en 
betalingsbewijs.
Volwassenen: minstens drie weken voor inschrijving en betaling 
aanvragen.

Kinderen van 5 tot 18 jaar

Tot 50 euro per jaar

Gedomicilieerd zijn in Etterbeek.
Ingeschreven zijn voor een sportactiviteit voor minstens drie 
maanden (sportclub, VGC, Adeps, buitenschools) en daarvan een 
bewijs voorleggen (attest van de club, van de vereniging, van de 
VGC, van Adeps, van de school).
De sportactiviteit beoefenen op het gemeentelijk gebied of elders.

Lidgeld voor een sportactiviteit van minstens drie maanden bij een 
sportclub, de VGC en Adeps.

Vraag online aan of via het snelloket. 
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EVERE

https://ocmwevere.brussels https://evere.brussels

Kinderen  
Volwassenen

Kinderen tot 18 jaar: tot 250 euro
Volwassenen: tot 100 euro

Sport- en culturele activiteiten voor volwassenen 
en ook stages voor kinderen.

Direct inschrijven bij de culturele coördinator: dinsdagvoormiddag 
en donderdagnamiddag.

Kinderen jonger dan 18 jaar 

Tot 75 euro

Lidgeld bij een sportclub.
Deelname aan het VGC-sportaanbod.

Gedomicilieerd zijn in Evere.
Afhankelijk van het gezinsinkomen.

Vraag een formulier aan bij de dienst Vrije Tijd van de gemeente. 

 

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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GANSHOREN

https://cpasganshoren.be https://ganshoren.be

Personen die steuntrekker zijn bij het OCMW Ganshoren en te 
weinig geld hebben voor vrijetijdsactiviteiten.

De bijdrage wordt individueel bekeken. 
Speelweken: 75% van het inschrijvingsgeld

Vrijetijdsactiviteiten tijdens het schooljaar en in de vakanties.

Meld je vooraf aan bij het onthaal. 

Kinderen van 3 tot 18 jaar
Studenten tot 25 jaar
Gepensioneerden

30 euro 

Lidgeld bij een sportclub voor het hele sportseizoen. 
Lidgeld bij een organisatie die buitenschoolse sportactiviteiten 
organiseert met hoofdzetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
die ingeschreven is bij Sodexo.

Dien een aanvraag in bij de sportdienst met de nodige 
bewijsstukken. 

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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JETTE

https://jette.irisnet.be/nl/ocmw https://jette.irisnet.be

Personen die steuntrekker zijn bij OCMW Jette en te weinig geld 
hebben voor vrijetijdsactiviteiten.

Het bedrag wordt individueel bepaald, afhankelijk van het 
gezinsinkomen.

Inschrijving in een sportvereniging.
Inschrijving voor teken-, muziek- of danslessen.
Inschrijving voor een vakantiecursus.
Inschrijving in een jeugdvereniging. 

Neem contact op met de sociaal assistent van het OCMW.

Kinderen van 3 tot 18 jaar
Studenten tot 25 jaar
Gepensioneerden

50 euro 

Gedomicilieerd zijn in Jette.

Bijdrage voor het lidgeld bij een sportclub.

Download het aanvraagformulier, vul het in en bezorg het voor eind 
september aan de sportdienst.

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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KOEKELBERG

https://koekelberg.be

Het bedrag wordt individueel bepaald.

Vraag de bijdrage minstens drie weken op voorhand aan en schrijf 
pas daarna in bij de sportclub.

SPORT- EN CULTUURCHEQUES

https://koekelberg.be

Mensen en gezinnen voor wie de kosten voor sport- of 
cultuurparticipatie te hoog zijn.

Kinderen van 3 tot 18 jaar (sportcheque)
Gepensioneerden (sportcheque)
Kinderen tot 18 jaar (cultuurcheque)

60 euro als korting op het inschrijvingsgeld, per jaar per persoon 

Gedomicilieerd zijn in Koekelberg.

Geldig bij sportclubs, voor sportkampen.
Bij inschrijving in een academie, culturele cursus en voor een 
abonnement voor theater, concert of voorstelling.

Vul het online aanvraagformulier in en bezorg het met de 
gevraagde bewijsstukken aan de sportdienst.

Het aantal cheques per jaar is beperkt.
De cultuurdienst helpt om het formulier in te vullen   
(na afspraak).

OCMW-BIJDRAGE
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OUDERGEM

https://oudergem.be/ocmw

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen met 
vrijetijdsactiviteiten.

Kinderen: tot 175 euro voor sportactiviteiten
Kinderen: 20 euro (normaal 50 euro) voor een sportvakantiekamp 
van Promo-sport asbl
Bij jeugdactiviteiten hangt het bedrag af van de situatie van de 
cliënt.

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan.

Sportactiviteiten, sportvakantiekampen en jeugdactiviteiten. 

Neem contact op met de sociaal assistent van het OCMW.

OCMW-BIJDRAGE
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SCHAARBEEK

https://1030.be/nl/ocmw https://1030.be

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen aan 
vrijetijdsactiviteiten (sport- en jeugdactiviteiten).

Kinderen:
• 90% van het totaalbedrag (tot 200 euro per jaar) voor 

vrijetijdsactiviteiten
• 90% van het totaalbedrag (tot 650 euro per schooljaar) voor 

speelpleinen, vakantiekampen en buitenlands kamp
• eenmalige bijdrage voor activiteit van meer dan 150 euro bij 

speelpleinen en speelweken
Volwassenen: 90% van het totaalbedrag (tot 150 euro)

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan.

Je krijgt alleen een bijdrage bij een sportclub of een vzw die erkend 
is door de gemeente.
Speelpleinen (georganiseerd door OCS), speelweken, vakantiekampen 
(mutualiteit), buitenlandse kampen georganiseerd door jeugd-
bewegingen en andere organisaties erkend door de Fédération 
Wallonie-Bruxelles, COCOM, COCOF of VGC.
Weekends die los staan van vakantiekampen, komen niet in aanmerking. 

Bespreek je aanvraag eerst met je sociaal assistent. Leg daarna je 
betalingsbewijs van de sportclub of jeugdactiviteit voor.

Jongens tot 21 jaar
Meisjes tot 25 jaar
G-sporters van alle leeftijden

60 euro voor jongens tot 21 jaar voor de terugbetaling van een deel 
van de inschrijvingskosten.
120 euro voor meisjes tot 25 jaar en G-sporters van alle leeftijden.

Gedomicilieerd zijn in Schaarbeek. 

Geldig bij sportclubs en voor het VGC-sportaanbod in sporthal E. Hiel.

Bel voor een afspraak met de sportdienst of vul het online 
aanvraagformulier in en bezorg het aan de sportdienst.

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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SINT-AGATHA-BERCHEM

https://ocmwberchem.brussels

Kinderen jonger dan 18 jaar
Inwoners en ouders van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar en die 
te weinig geld hebben om mee te doen met vrijetijdsactiviteiten. 

75% van het totaalbedrag, na aftrek van de bijdrage van de 
mutualiteit (tot 150 euro per week en 600 euro per jaar).

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan. 

Sport- en jeugdactiviteiten.

Kinderen jonger dan 19 jaar (sportcheque) 
Kinderen van 2,5 tot 16 jaar (vrijetijdscheque)

30 euro of 50 euro per kind per jaar, afhankelijk van het 
gezinsinkomen, voor aansluiting bij sportclub of inschrijving 
voor een vrijetijdsactiviteit.
15 euro of 25 euro per kind per sportstage in een Berchems 
sportcomplex, afhankelijk van het gezinsinkomen. 

Een van beide ouders is gedomicilieerd in Sint-Agatha-Berchem én 
komt in aanmerking voor het RVV-statuut (recht op verhoogde 
tegemoetkoming voor gezondheidszorg).

Geldig bij sportclubs en voor sportstages van minstens 5 dagen in 
een Berchems sportcomplex. 
Het bedrag van de tegemoetkoming is niet hoger dan het lidgeld 
bij de sportclub of de kost van de stage.

Download het aanvraagformulier en bezorg het ingevuld aan de 
sport- of jeugddienst. Aanvragen kan tot 31 oktober van het jaar 
waarvoor je de tegemoetkoming aanvraagt.

https://1082berchem.brussels

OCMW-BIJDRAGE SPORT- EN VRIJETIJDSCHEQUES
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SINT-GILLIS

https://cpas1060.be

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen met jeugd- en 
sportactiviteiten.

80% van het totaalbedrag

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan.

Sport- en jeugdactiviteiten. 

Ga eerst naar de het onthaal, met de prijzen van het aanbod.

OCMW-BIJDRAGE



23

SINT-JANS-MOLENBEEK

https://ocmw-molenbeek.be

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen met vrijetijds-
activiteiten. 

80% van het totaalbedrag

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan. 

Sport- en jeugdactiviteiten.

https://molenbeek.irisnet.be

Kinderen van 3 tot 18 jaar

50 euro, afhankelijk van het gezinsinkomen 

Gedomicilieerd zijn in Sint-Jans-Molenbeek.
Gezinsinkomsten lager dan de vastgelegde barema’s.

De sportclub of de culturele instelling in Molenbeek of in een andere 
gemeente moeten aangesloten zijn bij de firma die de Sport- en 
Cultuurcheques uitgeeft en uitdeelt.

Download het aanvraagformulier, vul het in en bezorg het aan de 
sport- of cultuurdienst (na afspraak).

SPORT- EN CULTUURCHEQUESOCMW-BIJDRAGE
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SINT-JOOST-TEN-NODE

https://ocmw1210.brussels https://sjtn.brussels

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen met jeugd- en 
sportactiviteiten.

Afhankelijk van het sociaal onderzoek.

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan.

Sport- en jeugdactiviteiten. 

Vraag een bijdrage via je sociaal assistent.
Breng je medische fiche mee.

Je moet eerst al sportcheques bij de gemeente en een bijdrage aan 
de mutualiteit aangevraagd hebben.

 

Kinderen van 4 tot 18 jaar

Tot 75% van de inschrijvingskost bij een sportclub, tot 260 euro 
per kind (of tot 200 euro voor de ouders van wie de inkomens 
hoger zijn dan in de toekenningsvoorwaarden voor het secundair 
onderwijs).
Eén tegemoetkoming per sportseizoen per kind.
 

Gedomicilieerd zijn in Sint-Joost-ten-Node.
Ingeschreven zijn bij een sportclub.

Aansluiting bij een sportclub.

Download het aanvraagformulier, vul het in en bezorg het aan de 
sportdienst, samen met:

• het betalingsbewijs van de inschrijving bij de club; 
• de gezinssamenstelling; 
• een kopie van het aanslagbiljet. 

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

https://cpas1200.be https://www.dynamic-tamtam.be

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen met jeugd- en 
sportactiviteiten.

Afhankelijk van het sociaal onderzoek.

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan.

Sport- en jeugdactiviteiten. 

 

Kinderen van 6 tot 18 jaar 

Tot 175 euro 
 

Gedomicilieerd zijn in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Ingeschreven zijn bij een sportclub in Sint-Lambrechts-Woluwe.
Maximum belastbaar gezinskomen waarvan bedragen vastgelegd 
zijn in het aanvraagformulier ‘Sportcheque’.

Aansluiting bij een sportclub naar keuze.

Download het aanvraagformulier ‘Sportcheque’, vul het in en bezorg 
het aan de sportdienst, samen met:

• inkomensbewijs of uittreksel van de belastingen;
• gezinssamenstelling;
• deelnameattest afgeleverd door de club;
• betalingsbewijs van het voorschot aan de club.

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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SINT-PIETERS-WOLUWE

https://cpas-ocmw1150.be https://woluwe1150.be

Inwoners die te weinig geld hebben om mee te doen met jeugd- en 
sportactiviteiten.

Afhankelijk van het sociaal onderzoek.

Een sociaal onderzoek bepaalt of ondersteuning kan, afhankelijk 
van het inkomen.

Kinderen: 300 euro per jaar per kind als bijdrage in sport-
activiteiten, sport- of culturele stages 
Volwassenen: 200 per jaar per volwassene als bijdrage in 
sportactiviteiten, sport- of culturele stages 

Vraag een bijdrage via je sociaal assistent.

 

Jongeren van 12 tot 25 jaar 

Tot 175 euro
 

Gedomicilieerd zijn in Sint-Pieters-Woluwe.

Geldig voor sportclubs in Sint-Pieters-Woluwe (zwembad, Woluwe 
Sports Park).

Download het aanvraagformulier, vul het in en dien in bij   
de sportdienst.
Eventueel ook aan te vragen via de jeugddienst. 

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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UKKEL

https://ocmwukkel.be https://www.ukkel.be

Iedereen die al hulp krijgt van het OCMW.

Tot 250 euro voor sportieve, culturele en artistieke activiteiten
Leescheques van 7,50 euro
1,25 euro per Article 27-ticket

Article 27-ticket voor culturele activiteiten.
Leescheques.
Bijdrage voor sportieve, culturele en artistieke activiteiten.
 

Vraag een bijdrage via je sociaal assistent.

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar of studenten tot 26 jaar

75 euro als bijdrage in de inschrijvingskosten bij een sportclub
10 cheques van elk 5 euro, geldig voor 1 jaar 

 

Een van de ouders of de begunstigden is gedomicilieerd in Ukkel.
De aanvrager moet voldoen aan de inkomsteneisen.

Mail of stuur deze documenten naar de sportdienst of cultuurdienst:
• ingevuld inschrijvingsformulier;
• een kopie recto + verso van de identiteitskaart van de 

begunstigde;
• een bewijs dat de aanvrager onder de bedoelde 

inkomenscategorieën valt;
•     een kopie van de studentenkaart voor studenten of een  

    bewijs van schoolbezoek.

Alleen beschikbaar van september tot en met november.

OCMW-BIJDRAGE SPORT- EN CULTUURCHEQUES
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VORST

https://ocmwvorst.irisnet.be

Iedereen die gedomicilieerd is in Vorst.

Kinderen en jongeren tot 25 jaar: tot 200 euro voor sport- en 
jeugdactiviteiten
Volwassenen vanaf 25 jaar: tot 100 euro voor sportactiviteiten

Sport- en jeugdactiviteiten.
 

Vraag een bijdrage via je sociaal assistent.
 

De bijdrage wordt rechtstreeks betaald aan de sportclub of aan de 
cliënt.

 

OCMW-BIJDRAGE
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WATERMAAL-BOSVOORDE

https://cpas1170.brussels https://watermaal-bosvoorde.be

Alle jongeren van 18 tot 25 jaar die in Watermaal-Bosvoorde wonen.
Alle studenten jonger dan 25 jaar die gedomicilieerd zijn in 
Watermaal-Bosvoorde en die een voltijdse studie starten, hernemen 
of voortzetten.
Alle studenten ouder dan 25 jaar die gedomicilieerd zijn in de 
gemeente en die hun studies startten voor hun 25ste.
Volwassenen die gedomicilieerd zijn in Watermaal-Bosvoorde.

Kinderen: tot 150 euro
Volwassenen: individueel bepaald

Een bijdrage in de kosten voor vrijetijdsactiviteiten.
 

Vraag een bijdrage via je sociaal assistent.

 

Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar 

50 euro 
 

Gedomicilieerd zijn in Watermaal-Bosvoorde.

Een bijdrage in het lidgeld bij een sportclub uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest die aangesloten is bij een erkende 
sportfederatie.

Dien een aanvraag in, online of via de sportdienst, tussen 15 
september en 15 oktober. Of geef het ingevulde aanvraagformulier 
in aan het onthaal van zwembad Calypso.

OCMW-BIJDRAGE SPORTCHEQUE
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Ook mutualiteiten betalen een deel van de kosten van bijvoorbeeld 
het inschrijvingsgeld terug om de financiële drempel voor sport- 
en jeugdactiviteiten te verlagen. Iedereen die aangesloten is bij 
een mutualiteit, heeft recht op die terugbetalingen. De verplichte 
basisverzekering is bij elke mutualiteit dezelfde. Het verschil zit in 
de extra verzekeringen en voordelen voor de leden, bijvoorbeeld voor 
sport- en jeugdkampen.

Je vindt op de volgende pagina’s de voordelen bij de verschillende 
mutualiteiten.

Hoe aanvragen?

1. Vraag het formulier aan bij jouw mutualiteit of download 
het van hun website.

2. Ga met je ingevulde aanvraag naar een sport- of jeugd- 
vereniging. Die vullen de nodige gegevens in en zetten een 
handtekening of stempel op je aanvraag. 
Bij activiteiten van de VGC (sportdienst, Aximax, speel-
pleinen) en gemeenschapscentra kunnen de ouders na 
afloop van de activiteit zelf een attest voor de mutualiteit 
downloaden. Dit attest bezorgen ze aan hun mutualiteit 
om terugbetaling aan te vragen.

3. Bezorg de aanvraag aan je mutualiteit. Die schrijft het 
bedrag over op jouw bankrekening.

TERUGBETALING DOOR MUTUALITEIT

Voorbeeld van een formulier:
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Lidgeld: 15 euro 
Sportkamp: 5 euro per dag (tot 100 euro per jaar)

Kamp met overnachting: 5 euro per dag
Speelplein: 2,5 euro per dag
Bijdragen voor jeugd- en sportkampen mogen worden gecombineerd 
(tot 100 euro per jaar)

Lidgeld: 45 euro voor lidgeld bij sportclub of aankoop van een 
fitnessabonnement
Sportkamp: 7,5 euro per dag  (tot 37,50 euro per jaar)

Bos-, sneeuw- en zeeklassen: 7,5 euro per dag per kind                        
(tot 27,5 euro per jaar per kind) 
Verblijf, georganiseerd door Joetz: 30 euro per dag                             
(tot 8 dagen per verblijf)

Aansluitings-, inschrijvings- of abonnementsgeld aan een erkende 
sportclub, erkende sportdienst of erkende sportinfrastructuur 
Babyzwemmen: tot 40 euro per jaar
Sportkamp: Crejaksie of Sportievak = 20 euro in de vorm van zakgeld

Speelplein: 5 euro per dag (tot 100 euro per jaar)
Jeugdvakantie met overnachting + jeugdkamp (via erkende 
jeugdverenigingen): 5 euro per overnachting (tot 50 euro per jaar)

Sportclub: 25 euro per jaar 
Sportevent: 25 euro
Sportkamp: 5 euro per dag (tot 100 euro per jaar)

Lidgeld:
 - Sportvakantie: 5 euro per dag (tot 100 euro per jaar)

Jeugdkamp:
 - Meerdaagse activiteit met of zonder overnachting: 5 euro per dag 
(tot 100 euro per jaar)

 - Speelplein: 3 euro per dag (tot 60 euro per jaar)
 - Kamp van andere mutualiteit: 25% van totaalbedrag (tot 200 euro) 
 - Hannibal-kampen voor kinderen met een beperking: 25 euro per dag
 - Gezondheidskampen met medische criteria, bv. kampen voor 
kinderen met obesitas, suikerziekte, ... : 75 euro 

 - Vakantiekamp voor mindervalide jongeren: 250 euro
 - Kleuter tot 3 jaar: 1 gratis Heyo ontdekking vakantiekamp

Sportkamp: 5 euro per dag (tot 120 euro per jaar) Jeugdkamp: 5 euro per dag (tot 120 euro per jaar)

Lidgeld: 25 euro 
Sportkamp: 5 euro per dag of overnachting (tot 100 euro per jaar)

Lidgeld: 25 euro per jaar 
Kamp met overnachting: 5 euro per dag (tot 100 euro per jaar)
Speelplein: 3 euro per dag (tot 60 euro per jaar)

Terugbetaling sportactiviteiten Terugbetaling jeugdactiviteiten MutaliteitMutaliteit
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Lidgeld: 60 euro
Sportkamp: tot 100 euro per jaar

/

Lidgeld: 40 euro /

Lidgeld: 90 euro voor sportclubs, deelname aan een sportevenement 
en sportvaardigheidstesten
 - tot 50 euro per jaar per begunstigde voor inschrijving in een 
sportclub naar keuze.

 - tot 30 euro per jaar voor registratie voor een sportevenement 
(tennis- of voetbaltoernooi, parcours, 20 km van Brussel, ...) tot     
10 euro max. per evenement.

 - 10 euro per jaar voor de sportvaardigheidstest in het kader van de 
interventie “screenings en preventieve raadplegingen”. 

Sportkamp: 
 - Tot 125 euro per kind per jaar
 - Tot 250 euro per kind met een beperking dat een verhoogde kinder-
bijslag ontvangt, met een maximum van 12,50 euro per dag

Jeugdkamp: 10 euro per dag (tot 100 euro per jaar) 

Lidgeld: 60 euro +  
 - Kinderen van 5 tot 7 jaar: 1 gratis zwemles per week gedurende         
3 maanden.

 - kinderen van 5 tot 12 jaar: gratis tennisstage van 3 maanden.
 - volwassenen: gratis aquagymsessies.

Sportkamp: Kinderen van 3 tot 18 jaar die tijdens de schoolvakanties 
deelnemen aan sportkampen (tot 100 euro per jaar).

Jeugdkamp: tot 100 euro per jaar (voor jeugd- en sportkampen samen): 
 - Kinderen van 3 tot 18 jaar die buiten de schoolvakanties deelnemen 
aan excursies, bos-, sneeuw-, zee- en ontdekkingsklassen.

 - Kinderen van 3 tot 18 jaar voor kampen van jeugdbewegingen en 
speelpleinwerking en cultuurkampen tijdens de schoolvakanties.

Lidgeld: 40 euro
Sportkamp: tot 160 euro per jaar

Jeugdkamp: 6 euro per dag (tot 120 euro per jaar)

Terugbetaling sportactiviteiten Terugbetaling jeugdactiviteitenMutaliteit



36

Verschillende vrijetijdsactiviteiten vallen onder ‘kinderopvang’. Daar- 
door kunnen ouders het inschrijvingsgeld voor die activiteiten aftrek- 
ken van hun personenbelasting.

• Tot 14 euro per opvangdag per kind is aftrekbaar.
• Verschillende opvangkosten per dag zijn combineerbaar, maar het 

maximumbedrag per dag blijft 14 euro.
• Er is geen beperking in aantal opvangdagen per jaar.
• De ouders krijgen voor die uitgaven tot 45% belastingvermindering.

Voor wie belastingen betaalt
Alle Belgen en burgers die een eigen fiscaal belastbaar inkomen hebben 
dat voortvloeit uit werk, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, 
ziektevergoeding, kunnen gebruikmaken van deze aftrekpost.

Voorwaarden voor fiscale aftrek van kinderopvang?
• Het gaat om kinderopvang buiten de normale schooluren voor 

kinderen tot 14 jaar of voor jongeren tot 21 jaar met een zware 
beperking.

• De uitgaven moeten gebeurd zijn vóór die leeftijd. De fiscale aftrek 
vervalt vanaf de 14de of de 21ste verjaardag, ook al is de activiteit 
dan nog bezig.

• Het kind moet fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.

Hoe krijg je een fiscaal attest?
Je krijgt automatisch een fiscaal attest van de organisatie waar je 
jouw kind inschreef. Dat attest gaat over activiteiten van het voorbije 
kalenderjaar. Kreeg je het attest toch niet op tijd? Vraag het dan aan 
de organisator van de activiteit.

Voor het VGC-sportaanbod voor kinderen of het aanbod van Aximax, 
de gemeenschapscentra of de speelpleinwerking van de VGC krijg je 
automatisch een fiscaal attest in de persoonlijke Kwandoozone.

Meer informatie:
financien.belgium.be
 

BELASTINGSVERMINDERING
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Arsene 50
 
Arsene 50 is een onlineplatform en een ticketbalie waar je tickets 
voor culturele evenementen in Brussel kunt kopen voor de helft van 
de prijs. Het gaat om dans-, theater- en cinemavoorstellingen, en 
tentoonstellingen. Het aanbod hangt af van wat de cultuurhuizen zelf 
aanbieden. 

Tickets zijn zowel vooraf 7 dagen op 7 online te koop, als op de dag van 
het evenement van maandag tot zaterdag aan het loket van Arsene 50.

Meer informatie:
arsene50.brussels/nl
Loket: BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel
(12.30 tot 17.30 u.)

De Gezinsbond

De Gezinsbond is een pluralistische organisatie met een gevarieerde 
ondersteuning voor gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Die onder-
steuning gaat van opvoedingsadvies, over sociaal-cultureel werk 
tot gezinspolitieke acties. Een gezin dat lid is van de Gezinsbond 
kan ook rechtstreekse korting krijgen bij allerlei sport-, jeugd- en 
culturele activiteiten zoals natuurparken, musicals, tentoonstellingen, 
enzovoort. Gezinnen in armoede krijgen een korting op het lidgeld van 
de Gezinsbond.

Meer informatie: 
www.gezinsbond.be

ANDERE KORTINGEN
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Iedereen Verdient Vakantie

Iedereen Verdient Vakantie, het vroegere Steunpunt Vakantieparticipatie, 
stelt een betaalbaar en divers vakantieaanbod voor zodat ook mensen 
in armoede zonder zorgen op vakantie kunnen gaan.

Daarvoor werkt het samen met meer dan 2.100 partners. Het verzamelt 
en promoot de sociale tarieven van de toeristische sector voor 
mensen in armoede. De sociale organisaties, partners van Iedereen 
Verdient Vakantie, maken promotie bij die doelgroep en zorgen dat 
dat betaalbare vakantieaanbod effectief terechtkomt bij mensen in 
armoede. Alle organisaties zorgen voor discrete communicatie.

Iedereen Verdient Vakantie bemiddelt tussen de vraag en het toe-
ristische aanbod. Sociale organisaties boeken niet rechtstreeks bij een 
toeristische aanbieder, maar via de boekingscentrale van Iedereen 
Verdient Vakantie. Dat is handig voor iedereen: de vakantieganger 
krijgt geen armoedestempel en het toeristisch verblijf of de attractie 
krijgt de garantie dat de verlaagde tarieven naar mensen gaan die het 
echt nodig hebben.

Meer informatie:
iedereenverdientvakantie.be

Muntpunt helpt iedereen met vragen over leven  
in Brussel 

Waar kan mijn kind voordelig aan sport doen? Krijg ik korting in 
musea? Waar kan ik met mijn klein budget goedkoper op vakantie in 
eigen land?  
Een greep uit de vragen voor het Rap-op-Stapkantoor in Muntpunt. Dat 
is een vlot bereikbare infobalie waar mensen met een verhoogde 
tegemoetkoming terechtkunnen om een budgetvriendelijke reis te 
boeken. Samen met hen zoekt Muntpunt een leuke en goedkope 
vakantie, uitstap of concert.  

Muntpunt is ook lid van VRIJUIT. En als verkooppunt van Paspartoe 
ondersteunt het mensen om voordelig te participeren aan cultuur en 
vrije tijd. 

Praktische info  
Ga langs bij Muntpunt achteraan in de Agora (verdieping 0). De 
medewerkers nemen de tijd om iedereen te antwoorden en met de 
juiste experten in contact te brengen.  

Elke woensdag en vrijdag van 14 tot 16 uur of zaterdag van 10 tot 12 uur.  

Geen tijd of wil iemand graag meer discretie? Bel dan 02 278 11 00.  
Dat kan van maandag tot vrijdag tussen 13 en 17 uur. Of mail naar 
info@muntpunt.be.

Meer informatie:
www.muntpunt.be/info



Verhoogde tegemoetkoming

Iedereen in een moeilijke financiële gezinssituatie kan het statuut 
van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg aanvragen: 
arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, zieken. De verhoogde 
tegemoetkoming is een bijdrage in de medische kosten, maar wordt ook 
meer en meer een voorwaarde om korting te krijgen voor bijvoorbeeld 
vrijetijdsinitiatieven of voor trein, tram of bus.

Je ziekenfonds kan je vertellen of je recht hebt op het statuut van 
verhoogde tegemoetkoming. Voor mensen met bepaalde sociale 
uitkeringen kent het ziekenfonds automatisch het statuut toe en 
die krijgen daarvan een bevestiging. In de andere gevallen vraagt je 
ziekenfonds je extra informatie zoals bewijsdocumenten over jouw 
jaarlijks gezinsinkomen.

Meer informatie:
www.riziv.fgov.be

VRIJUIT

VRIJUIT is het vroegere Fonds Vrijetijdsparticipatie en maakt cultuur- 
en sportevenementen betaalbaar voor mensen met een beperkt budget. 
Daarvoor werkt VRIJUIT samen met sociale organisaties in Vlaanderen 
en Brussel. Die organisaties kunnen namens hun cliënten via VRIJUIT 
tickets kopen voor bijvoorbeeld concerten, theatervoorstellingen of fe- 
stivals met 80% korting. Dat kan dankzij inspanningen van de culturele 
organisaties en van de Vlaamse overheid. Belangrijk is dat de korting 
geldt voor alle categorieën ticketprijzen. Ook reiskosten worden (deels) 
terugbetaald.

Kunnen aansluiten bij VRIJUIT: alle organisaties in de sociale-, welzijns- 
of zorgsector die een doelpubliek bereiken van wie minstens 50% een 
beperkt budget heeft.

Meer informatie:
vrijuit.nu

http://vrijuit.nu


Kortingen bij het openbaar vervoer

Ook voor trein, tram en bus zijn er kortingen op verschillende soorten 
tickets en abonnementen.

MIVB
De MIVB heeft goedkopere of gratis abonnementen voor bus, tram of 
metro in Brussel. Zo biedt de MIVB aangepaste tarieven aan voor 65+ 
en voor mensen met een leefloon. 
Op de website vindt u de verschillende formules. 

Verkooppunten: GO EASY, BOOTIK, KIOSK, GO (alleen voor hernieuwing 
abonnement)

Meer informatie:
www.stib-mivb.be

De Lijn
De Lijn geeft korting voor een bus- of tramabonnement voor:

• mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming (RVV-statuut);
• mensen met een leefloon of inkomensgarantie;
• asielzoekers;
• jongeren begeleid door een voorziening van de Bijzondere Jeugd-

zorg.

Meer informatie:
www.delijn.be

NMBS
De NMBS biedt verschillende treintickets aan met kortingen voor 
kinderen, gezinnen, mensen met RVV-statuut, werkzoekenden.

Meer informatie:
www.belgiantrain.be



NOTITIES





Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
www.vgc.be

Sportdienst: www.sportinbrussel.be
Jeugddienst: www.jonginbrussel.be
Aximax: www.jcaximax.be
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