
VRIJE TIJD IS EEN RECHT VOOR IEDEREEN...

WAT IS HET PARTICIPATIETARIEF?_
Dilbeekse inwoners met een beperkt inkomen, kunnen mits ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen, genieten van een korting tot maximum 80% 
voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten.

HOE WERKT HET PARTICIPATIETARIEF?_
Het participatietarief kan op twee manieren toegepast worden:

1. De participatiepas
Mensen die aan de voorwaarden voldoen, hebben recht op een ‘participa-
tiepas’. Deze werkt als een kortingspas voor alle activiteiten georgani-
seerd door de lokale partners: gemeentelijke diensten bibliotheek, 
cultuur, jeugd en sport, Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek, zwembad 
Dilkom en OCMW Dilbeek - seniorencentrum Breugheldal. Het kan 
gaan om cursusgeld, inschrijvingsgeld, dagprijzen, inkom, ticketprijzen… 
De korting wordt onmiddellijk verrekend bij inschrijving, reservatie… op 
vertoon van de pas.

De lokale partners zullen via het logo aangeven welke activiteiten in 
aanmerking komen voor korting op vertoon van de pas. Ook de korting 
wordt per activiteit bepaald.

2. De subsidie vrijetijdsparticipatie
Sommige kosten die je maakt voor je vrije tijd worden door de gemeente 
terugbetaald. Deze subsidie geldt voor deelname aan activiteiten georga-
niseerd door Dilbeekse verenigingen en activiteiten georganiseerd door 
niet-Dilbeekse verenigingen binnen Dilbeek. Het kan gaan om lidgeld, 
inschrijvingsgeld, dagprijzen, stages en kampen. De subsidie bedraagt 
80% van de totale reële kostprijs en dit met een maximum van 100 euro 
per jaar en voor maximaal twee activiteiten per gezinslid.

Indien je in aanmerking komt voor een financiële tussenkomst voor 
sociale, culturele en sportieve participatie van het OCMW, dan richt je je 
tot de maatschappelijk werker van het OCMW. Je kan geen bijkomende 
aanvraag doen voor een gemeentelijke subsidie.

WIE HEEFT RECHT OP HET PARTICIPATIETARIEF?_
> Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming 

of het OMNIO-statuut van de mutualiteit
> Personen met een beperkt inkomen: hiervoor gelden inkomensvoor-

waarden die berekend worden afhankelijk van je gezinssamenstelling
> Personen in collectieve schuldbemiddeling

HOE VRAAG JE EEN PARTICIPATIEPAS OF EEN 
SUBSIDIE VRIJETIJDSPARTICIPATIE AAN?_
Dit kan op elk moment van het jaar bij het welzijnsloket Dilbeek of bij je 
maatschappelijk werker van het OCMW. 

Voor de aanvraag van participatiepas breng je mee:
> Een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie het OMNIO-sta-

tuut of de verhoogde tegemoetkoming heeft
> Of, het aanslagbiljet der directe belastingen, aanslag jaar 2012 - 

inkomsten2011
> Of, een bewijs collectieve schuldenregeling
De aanvraag van de gemeentelijke subsidie vrijetijdsparticipatie gebeurt 
aan de hand van een aanvraagformulier.

MAAR… VRIJE TIJD KOST GELD. DAAROM HEBBEN GEMEENTE EN OCMW DILBEEK, WESTRAND – CULTUURCENTRUM 
DILBEEK, ZWEMBAD DILKOM EN WELZIJNSSCHAKEL DILBEEK SAMEN GEZOCHT NAAR OPLOSSINGEN OM MENSEN 
MET EEN BEPERKT INKOMEN OOK HET RECHT OP EEN ZINVOLLE VRIJETIJDSBESTEDING TE GUNNEN. ZO WERD 
HET ‘PARTICIPATIETARIEF’ IN HET LEVEN GEROEPEN.

MEER INFO EN AANVRAGEN: _
Welzijnsloket Dilbeek 
de Heetveldelaan 10 
1700 Dilbeek 
Tel. 02 568 00 40  
welzijnsloket@ocmwdilbeek.be

Openingsuren:
> Elke werkdag van  9.00 tot 12.00 uur
> Woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
> Donderdag van  18.00 tot 20.00 uur

OCMW Dilbeek
Itterbeeksebaan 210
1701 Itterbeek
Tel. 02 568 05 00
 

Openingsuren:
> Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur 
 en van 14.00 tot 16.00 uur
> Donderdag van 18.00 tot 20.00 uur

Contactgegevens organisatoren 
vrijetijdsactiviteiten participatiepas:

Bibliotheek de Wolfsput 
tel. 02 451 69 70 - info@wolfsput.be 

Dienst cultuur en toerisme 
tel. 02 451 69 30 - cultuur@dilbeek.be

Dienst jeugd 
tel. 02 451 69 40 - jeugd@dilbeek.be

Dienst sport
tel. 02 451 69 15 - sport@dilbeek.be 

Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek
tel. 02 466 20 30 - info@westrand.be 

Zwembad Dilkom  
tel. 02 567 25 42 - info@dilkom.be

OCMW Dilbeek (dienstencentrum) 
tel. 02 568 07 28 - seniorenzorg@ocmwdilbeek.be

Indien je wenst te weten of een specifieke activiteit in aanmerking komt voor korting met de pas 
en voor meer info over de geldende korting, kan je ook contact opnemen met de organisator. 
De particpatiepas kan aangevraagd worden vanaf 2 april 2013.


