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WELKOM
U wordt plots geconfronteerd met een 
aandoening, al dan niet met blijvende gevolgen 
op uw gezondheidstoestand of beroeps-
loopbaan. 
U vraagt zich misschien af of u recht heeft op 
sociale voorzieningen of tegemoetkomingen. 
We hebben daarom de meeste sociale 
voordelen met hun voorwaarden eens op een 
rijtje gezet. Om te weten te komen wat uw 
specifieke rechten zijn, kan u steeds contact 
opnemen met de verantwoordelijke persoon 
van de dienst patiëntenbegeleiding.

Inhoudsverantwoordelijke: P. Vrancken (Diensthoofd Patiëntenbegeleiding), 2017
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01 

1. TEGEMOETKOMINGEN AAN  
PERSONEN MET EEN HANDICAP

1.1 Personen tussen 21 en 65 jaar 
Voor personen tussen 21 en 65 jaar bestaan er 2 
soorten tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomin-
gen streven naar de vervanging of de aanvulling van 
het inkomen van de persoon met een handicap die 
niet in staat is, wegens zijn of haar handicap, een 
voldoende inkomen te verwerven of bijkomende las-
ten te dragen. 

Inkomensvervangende tegemoetkoming 
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de per-
soon ouder dan 21 jaar die, wegens zijn handicap, 
niet in staat is meer dan een derde te verdienen van 
wat een gezonde persoon, door uitoefening van een 
beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

INDIVIDUELE FINANCIELE  
VOORDELEN

Integratietegemoetkoming 
Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de 
gehandicapte persoon vanaf 21 jaar die, ten gevolge 
van de vermindering van zijn zelfredzaamheid, bijko-
mende kosten heeft om zich in het maatschappelijk 
leven in te passen. Naargelang de ernst van de han-
dicap worden 5 categorieën onderscheiden. Deze 
categorieën worden onder 1.3 “Voorwaarden” toege-
licht. 

Deze twee soorten tegemoetkomingen kunnen gelijk-
tijdig of afzonderlijk toegekend worden. Het kan 
inderdaad gebeuren dat iemand waarvan het vermo-
gen om inkomen te verwerven weinig of niet is aan-
getast, grote problemen heeft inzake zelfredzaam-
heid, of omgekeerd.
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1.2. Personen vanaf 65 jaar 
Voor deze personen bestaan er 2 soorten tegemoet-
komingen: 

Inkomensgarantie voor ouderen
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt finan-
ciële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf 
niet over voldoende middelen beschikken. 

Het bedrag is afhankelijk van de bestaansmiddelen 
en de gezinssituatie (alleenwonend/samenwonend)
Een aanvraag kan gebeuren bij de gemeente of bij de 
rijksdienst voor pensioenen. De Rijksdienst voor 
Pensioenen kent de inkomensgarantie toe. 

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt 
toegekend vanaf 65 jaar, aan ouderen met een 
bescheiden inkomen en een verminderde zelfred-
zaamheid. Naargelang de vermindering van de zelf-
redzaamheid worden 5 categorieën onderscheiden. 

1.3. Voorwaarden  
Leeftijd 
Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en 
de integratie- tegemoetkoming kan een aanvraag 
ingediend worden voor wie ouder is dan 21 en jonger 
dan 65 jaar. De tegemoetkoming hulp aan bejaarden 
kan enkel toegekend worden vanaf 65 jaar. 

Wie voor de leeftijd van 65 jaar reeds tegemoetko-
mingen geniet blijft die ook na zijn 65ste verjaardag 
ontvangen. 

Nationaliteit 
Om een aanvraag te doen moet men ingeschreven 
zijn in het bevolkingsregister.
Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het 
bevolkingsregister kunnen sommige personen toch 
een aanvraag indienen: 
Onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, 
staatlozen, onderdanen van een aantal landen waar-
mee een overeenkomst is afgesloten.
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Woonplaats en verblijf
Men moet in België wonen en er effectief verblijven 
op het ogenblik van de aanvraag en gedurende de 
periode dat de tegemoetkoming wordt verleend. 

Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen 
(in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toege-
staan.

Het inkomen 
De tegemoetkomingen aan personen met een handi-
cap worden toegekend na een inkomensonderzoek. 
Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de 
persoon met een handicap en met dat van de per-
soon waarmee hij een huishouden vormt.
De tegemoetkomingen kunnen enkel toegekend wor-
den als het bedrag van de inkomsten bepaalde grens-
bedragen niet overschrijdt. Het gedeelte van de 
inkomsten dat deze grensbedragen overschrijdt, 
wordt afgetrokken van de basisbedragen van de 
tegemoetkoming. 

Onder inkomen wordt verstaan: 
- De beroepsinkomsten, als werknemer of zelfstandi-

ge, van de persoon met een handicap of van de 
persoon met wie hij een  
huishouden vormt

- 90% van het pensioen effectief betaald aan de 
persoon met een handicap of aan de persoon 
waarmee hij een huishouden vormt

- Onroerende goederen
- Roerende kapitalen

Handicap
Voor de berekening van de graad van zelfredzaam-
heid wordt rekening gehouden met de volgende fac-
toren: 
- De mogelijkheid om zich te verplaatsen; 
- de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te 

bereiden; 
- de mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne 

in te staan en zich te kleden; 
- de mogelijkheid om de woning te onderhouden en 

huishoudelijk werk te verrichten;
- de mogelijkheid om te leven zonder toezicht, 

bewust te zijn van gevaar en het gevaar te kunnen 
vermijden;
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- de mogelijkheid tot communicatie en sociaal con-
tact. 

De toegekende punten worden opgeteld en naarge-
lang dit totaal wordt de persoon met een handicap 
ondergebracht in één van de volgende categorieën:  

7 of 8 punten  Categorie 1
9 tot 11 punten  Categorie 2
12 tot 14 punten Categorie 3
15 of 16 punten Categorie 4
17 of 18 punten Categorie 5 
 
Minder dan 7 punten geeft geen recht op de inte-
gratietegemoetkoming.

1.4. Bedrag 
Inkomensvervangende tegemoetkoming (voor perso-
nen < 65 jaar)
U ontvangt per jaar een maximum bedrag afhankelijk 
van de categorie (A, B, C) waartoe u behoort:
 
Categorie A: 
De persoon met een handicap die niet behoort tot 
categorie B, noch tot de categorie C. 

Categorie B: 
De persoon met een handicap die: 
- Alleen leeft; 
- Of die zelf niet behoort tot categorie C en die gedu-

rende 3 maanden dag en nacht in een instelling 
verblijft.

Categorie C: 
De persoon met een handicap die: 
- een huishouden vormt; 
- of één of meerdere kinderen ten laste heeft. (kind 

ten laste wordt verstaan: de persoon jonger dan 25 
jaar voor wie de persoon met een handicap kinder-
bijslag ontvangt of onderhoudsgeld betaalt)
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Integratietegemoetkoming (voor personen <65 jaar)
Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onder-
scheidt men 5 categorieën. U ontvangt per jaar een 
maximum bedrag afhankelijk van de categorie waar-
toe u behoort.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (voor personen 
>65 jaar)
Het betreft een zeer individuele berekening waarbij 
het er in de praktijk op neer komt dat iemand met 
een laag inkomen en een grote vermindering van de 
zelfredzaamheid de grootste toelage zal krijgen.

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onder-
scheidt men 5 categorieën. U ontvangt per jaar een 
maximum bedrag afhankelijk van de categorie waar-
toe u behoort.

1.5. Hoe een tegemoetkoming 
aanvragen? 
De tegemoetkoming wordt aangevraagd bij het 
gemeentebestuur van de gemeente waar de persoon 
met een handicap in het bevolkings- of in het vreem-
delingenregister is ingeschreven. Sommige gemeen-
tebesturen geven deze bevoegdheid door aan het 
OCMW.
De aanvraag gebeurt volledig elektronisch.

Formulier 3 + 4 (medisch geheim) Laten invullen 
door uw huisarts of een andere arts. Opsturen naar 
FOD, Directie-generaal Personen met een Handicap
 
Formulier 100 (vragenlijst) Zelf invullen, opsturen 
naar FOD, Directie-generaal Personen met een 
Handicap. Hierna wordt het dossier onderworpen aan 
een administratief onderzoek.
Indien er bijkomende informatie nodig is, ontvangt 
men een brief waarin men vraagt naar bijkomende 
informatie. 
Vervolgens zal men een oproepingsbrief ontvangen 
waarin men wordt uitgenodigd voor een medisch 
onderzoek. Het medisch onderzoek vindt plaats in het 
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medisch centrum dat het dichtst bij de woonplaats 
gelegen is of bij één van de aangeduide artsen. De 
persoon met een handicap die zich niet kan verplaat-
sen wordt in zijn woonplaats onderzocht. 

Bepaalde personen met een handicap moeten geen 
medisch onderzoek ondergaan. De arts zal de handi-
cap erkennen door zich te baseren op gedetailleerde 
medische verslagen die hem samen met het formulier 
3+4 bezorgd worden. Deze procedure wordt ook wel 
“beslissing op stukken” genoemd.
De Dienst voor tegemoetkomingen aan personen met 
een handicap beslist daarna over het toekennen en 
over de duur en het bedrag van de toegekende tege-
moetkoming. Kennisgeving ervan aan de persoon 
met een handicap gebeurt per brief

Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en 
de integratietegemoetkoming kan de aanvraag vanaf 
21 jaar ingediend worden, maar nooit nadat hij 65 
jaar is geworden. Voor de tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden kan dit wel. 
Voor de leeftijd van 65 jaar geldt de aanvraag van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming meteen ook 

als aanvraag van de integratietegemoetkoming en 
omgekeerd. 

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van personen 
met een handicap 
Personen met een handicap hebben recht op een 
verhoogde kinderbijslag als:
- Men een inkomensvervangende of een integratie-

tegemoetkoming geniet
- En men tenminste een vermindering van de zelf-

redzaamheid van 9 punten heeft
- En men niet een zeker plafond aan gezinsinkom-

sten overschrijdt

Dit geldt eveneens voor langdurige werklozen en 
personen met een ziekte-uitkering van meer dan 7 
maanden. 
Het kinderbijslagfonds regelt de aanvraag automa-
tisch voor de rechthebbende. 
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02 ZORG EN GEZONDHEID 
1. ZORGVERZEKERING
Elke inwoner van Vlaanderen, ouder dan 25 jaar, is 
verplicht om zich aan te sluiten bij een zorgkas en 
een jaarlijkse bijdrage te storten. 
De uitvoering van de zorgverzekering is door de 
overheid toevertrouwd aan zeven erkende zorgkassen: 
zorgkas van de mutualiteiten, DKV en de Vlaamse 
Zorgkas.
Wanneer men zich niet tijdig aansluit bij een erkende 
zorgkas, wordt men automatisch aangesloten bij de 
Vlaamse Zorgkas.

De verplichte bijdrage bedraagt 25.00 € per jaar. 
Personen, die genieten van de verhoogde 
tegemoetkoming in de ziekteverzekering betalen 10€ 
per jaar.

De zorgverzekering biedt aan zorgbehoevende 
personen een geheel of gedeeltelijke dekking van 
kosten voor niet-medische zorg verleend door 
voorzieningen, professionele zorgverleners of 
mantelzorgers.

1.1 Wie komt in aanmerking?
In de thuiszorg:
Zwaar zorgbehoevende personen, ongeacht hun 
leeftijd, komen in aanmerking als ze voldoen aan één 
van de volgende voorwaarden:

- minstens de score B op de Katz-schaal in de 
thuisverpleging (attest af te halen bij het 
ziekenfonds); 

- minstens de score 35 op de BEL-profielschaal 
(attest af te halen bij een dienst voor gezinszorg); 

- minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal 
die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad 
van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek 
naar het recht op de integratietegemoetkoming en 
de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (attest af 
te halen bij het ziekenfonds of de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid); 

- minstens de score C op de evaluatieschaal tot 
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staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in 
een dagverzorgingscentrum of een centrum voor 
kortverblijf (attest af te halen bij het ziekenfonds); 

- minstens de score C op de evaluatieschaal tot 
staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in 
een verzorgingsinrichting (attest af te halen bij het 
ziekenfonds): dat attest is alleen geldig als u 
verhuist van een woonzorgcentrum of rust- en 
verzorgingstehuis naar een thuissituatie; 

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 
66% handicap en minstens 7 punten met betrek-
king tot de zelfredzaamheid uit hoofde van het 
kind; 

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 
punten op de medisch-sociale schaal (samenge-
steld uit de pijlers P1, P2 en P3); 

- kine-E-attest (attest af te halen bij het zieken-
fonds): dat attest is alleen geldig als u al 3 jaar een 

positieve beslissing hebt gekregen op basis van 
een indicatiestelling met de BEL-schaal . 

Voorbeelden van deze attesten vindt u in bijlage. 

Als de zorgbehoevende niet over een dergelijk attest 
kan beschikken, dan doet hij of zij een beroep op een 
gemachtigd indicatiesteller. Men kan daarvoor terecht 
bij de diensten voor gezinszorg, de OCMW’s en de 
centra voor algemeen welzijnswerk die verbonden 
zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd om 
met behulp van de BEL-schaal de zorgbehoevende 
een score te geven.

In de residentiële zorg:
Vanaf 1 januari 2004 heeft elke inwoner van een 
erkende residentiële voorziening (rusthuizen, rust- en 
verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingste-
huizen), ongeacht zijn graad van zorgbehoevend-
heid, recht op een tegemoetkoming in het kader van 
de zorgverzekering. De verzorgingsinstellingen die-
nen enkel een attest van verblijf af te leveren.
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1.2 Bedrag 

Zorgvorm Bedrag per 
maand 

Mantelzorg en/of 
professionele hulpverlening en/of 
rust- en verzorgingstehuizen en/ of 
psychiatrisch verzorgingstehuizen 

130 €

1.3 Hoe krijg je een tegemoetkoming? 
Aanvragen via de mutualiteit. 

Er wordt een aanvraagformulier voor mantel- en 
thuiszorg of een aanvraagformulier voor residentiële 
zorg ingevuld. Daarbij moet aangetoond worden dat 
u zwaar zorgbehoevend bent.

2. DE MAXIMUMFACTUUR (MAF)
De MAF is een financiële beschermingsmaatregel die 
de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een 
plafondbedrag beperkt. Zodra de uitgaven voor 
geneeskundige zorg in de loop van het jaar dit pla-
fondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daar-
opvolgende verstrekkingen het remgeld volledig 
terugbetaald. 

2.1. Welke kosten
Volgende kosten worden meegeteld om de uitgaven 
te berekenen en terugbetaald als het plafond is 
overschreden: 

- remgeld voor verstrekkingen van artsen, tandart-
sen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners 

- remgeld voor geneesmiddelen uit categorie A, B 
en C en voor magistrale bereidingen (geneesmid-
delen die de apotheker zelf maakt) 

- remgeld voor technische prestaties (bijvoorbeeld 
operaties, röntgenfoto’s, labo-onderzoeken, tech-
nische testen…) 
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- persoonlijk aandeel in de ligdagprijs in een alge-
meen ziekenhuis (volledig) en in een psychiatrisch 
ziekenhuis (enkel de eerste 365 dagen) 

- forfaitair persoonlijk aandeel voor geneesmiddelen 
tijdens hospitalisatie

- enterale voeding via sonde of stoma voor jonge-
ren van minder dan 19 jaar

- endoscopisch en viscerosynthesemateriaal 

2.2. Wie komt in aanmerking? 
Er bestaan twee types van maximumfactuur: 

- de maximumfactuur die wordt bepaald op grond 
van de sociale categorie van de rechthebbenden, 
of de sociale MAF 

- de maximumfactuur die wordt bepaald op grond 
van het gezinsinkomen van de rechthebbende of 
de inkomens MAF 

De rechthebbenden op de sociale MAF 
Opdat de sociale MAF aan alle leden van een bepaald 
gezin wordt toegekend, moet aan twee voorwaarden 

zijn voldaan. Het gezin is samengesteld uit de 
rechthebbende, zijn echtgenoot of partner en hun 
personen ten laste: 

- het gezin moet daadwerkelijk 450 € aan remgelden 
hebben betaald

- het gezin moet ten minste een van de hieronder 
beoogde rechthebbenden op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming tellen: 

- weduwnaars of weduwen, invaliden, 
gepensioneerden of wezen (“WIGW-statuut”)

- rechthebbenden op het leefloon

- rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen 
voor   bejaarden of op de inkomensgarantie voor 
ouderen

- werklozen ouder dan 50 jaar die sinds ten minste 
een jaar volledig werkloos zijn

- personen van 65 jaar of ouder die bij hun 
ziekenfonds als “resident” zijn ingeschreven

- personen die bij hun ziekenfonds als “mindervalide” 
gerechtigde zijn ingeschreven op grond van een 
medische erkenning
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- personen die een tegemoetkoming voor 
gehandicapten genieten, met uitzondering van de 
rechthebbenden op een integratietegemoetkoming 
categorieën 3 tot 5

De rechthebbenden op de inkomens MAF
Iedereen kan in aanmerking komen voor de inkomens 
MAF. Afhankelijk van uw netto jaarinkomen moet het 
gezin een bepaald bedrag van remgelden betaald 
hebben.

Het in aanmerking genomen inkomen is dit van het 
derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het 
recht op de MAF wordt onderzocht.

2.3. Financieel voordeel? 
De MAF biedt vooral financiële voordelen, omdat 
voor alle leden van een gezin dat de MAF geniet, de 
tegemoetkoming van de verzekering 100 % zal 
bedragen zodra de toepasselijke grensbedragen zijn 
bereikt:

- Sociale MAF: 450 €

- Inkomens MAF: tussen 450 en 1800 € naargelang 
het inkomen 

2.4. Wat te doen? 
Rechthebbenden op de MAF moeten geen bijzondere 
stappen ondernemen. De ziekenfondsen houden alle 
kosten voor geneeskundige verzorging bij die voor de 
eventuele toekenning van de MAF in aanmerking 
worden genomen. De MAF zal hen automatisch 
worden toegekend
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3. GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)
Iedereen kan aan een erkende huisarts vragen een 
Globaal Medisch Dossier aan te leggen en bij te 
houden. De huisarts mag hiervoor per kalenderjaar 
een honorarium aanrekenen dat volledig door het 
ziekenfonds wordt terugbetaald. 

3.1. Wat?
In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over 
de gezondheid van de patiënt zoals zijn medische 
voorgeschiedenis, zijn geneesmiddelengebruik, de 
gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten 
en andere zorgverleners. 

3.2. Financieel voordeel?
Voor elke raadpleging in de spreekkamer van uw 
huisarts betaalt u 30 % minder remgeld. Wie ouder 
is dan 75 jaar of wie voldoet aan de medische 
voorwaarden om recht te hebben op het zorgforfait, 
geniet dit voordeel ook bij een huisbezoek door de 
huisarts.

3.3. Hoe aanvragen?
Zowel tijdens een raadpleging als tijdens een 
huisbezoek kan er aan de huisarts gevraagd worden 
een GMD aan te leggen en bij te houden. Jaarlijks 
kan het GMD verlengd worden. Dit gebeurt 
automatisch door het ziekenfonds indien er niet van 
huisarts veranderd is. 
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4. VERHOOGDE TEGEMOETKOMING VOOR 
GEZONDHEIDSZORGEN
Sommige personen met een laag inkomen hebben 
recht op de verhoogde tegemoetkoming wat de 
gezondheidszorgen voor deze personen goedkoper 
maakt. 

4.1. Voor wie?
Volgende personen hebben recht op de verhoogde 
tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto 
belastbaar gezinsinkomen lager is dan 15 364.91 €, 
te verhogen met 2844.47 € per persoon ten laste:
- Gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, 

wezen, invaliden; 

- langdurig werklozen ouder dan 50 jaar; 

- ambtenaren die langer dan één jaar 
arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte; 

- personen met een handicap; 

- verblijvende in België vanaf 65 jaar (dit zijn 
personen die in België verblijven, maar niet de 
Belgische nationaliteit hebben); 

- religieuzen vanaf de pensioenleeftijd; 

- kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens 
handicap;

personen die één van onderstaande uitkeringen 
ontvangen: 
- leefloon; 

- gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

- inkomensgarantie voor ouderen;

- inkomensvervangende tegemoetkoming voor 
personen met een handicap;

- integratietegemoetkoming voor personen met een 
handicap; 

- tegemoetkoming hulp aan bejaarden. 

De tegemoetkoming geldt zowel voor de betrokkene 
als zijn personen ten laste. 
 
4.2. Voordelen
- Bij uitgaven voor gezondheidszorg betaalt men 

minder remgeld. Dat geldt voor sommige 
geneesmiddelen, bij een bezoek aan de dokter, 
tandarts, kinesitherapie of andere zorgverlener en 
bij opname in het ziekenhuis;
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- Het systeem van derdebetalersregel kan worden 
toegepast, wat betekent dat de zorgverlener 
rechtstreeks met het ziekenfonds afrekent;

- Men komt in aanmerking voor andere voordelen 
zoals sociaal telefoontarief en vermindering bij het 
openbaar vervoer. 

4.3. Aanvraag 
Wie aan de voorwaarden voldoet (zie ‘Voor wie?’) kan 
de verhoogde tegemoetkoming aanvragen bij het 
ziekenfonds. Ze wordt toegekend na een onderzoek 
van het gezinsinkomen. 

Wie recht heeft op één van de bovenvermelde 
uitkeringen, meldt het meteen aan het ziekenfonds. 
Zodra dit is gebeurd, zal het ziekenfonds de verhoogde 
tegemoetkoming automatisch toekennen. Er is geen 
inkomensonderzoek nodig, omdat dit al gebeurde in 
het kader van de bovenvermelde uitkering. 

5. OMNIO-STATUUT 
Personen met een laag gezinsinkomen kunnen het 
Omnio-statuut krijgen. Hierdoor hebben ze onder 
meer recht op een hogere terugbetaling van hun 
ziektekosten. 

5.1. Voorwaarden
Al wie een laag inkomen heeft, komt in aanmerking 
voor het Omnio-statuut.

5.2. Wat te doen? 
Indien u denkt in aanmerking te komen voor het 
Omnio-statuut, kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijk ziekenfonds. 
Indien u de verhoogde tegemoetkoming heeft, hoeft 
u het Omnio-statuut niet aan te vragen.  

U behoudt de verhoogde tegemoetkoming zolang u 
aan de inkomensvoorwaarden voldoet. Ook de 
bijkomende voordelen blijven gelden zoals voorheen. 
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6. MANTELZORGTOELAGE
De mantelzorgtoelage is een financiële 
tegemoetkoming aan de mantelzorger als blijk van 
waardering voor de vrijwillige inzet, die wordt 
geleverd bij de permanente opvang en thuisverzorging 
van een zorgbehoevende oudere. Met mantelzorger 
bedoelen we een niet-professionele hulpverlener. 

- Bepaalde gemeenten verlenen een financiële 
tussenkomst indien u wordt bijgestaan door een 
mantelzorger. Elke gemeente heeft zijn eigen 
voorwaarden. 

- De provincie kan ook een mantelzorgtoelage 
verlenen, indien u recht hebt op een toelage van 
de gemeente. 

6.1. Hoe aanvragen? 
Bij de sociale dienst van uw gemeente. 

7. TEGEMOETKOMING ‘HULP VAN 
DERDEN’
Dit is een aanvullende vergoeding voor 
werknemers en zelfstandigen die een ziekte- of 
invaliditeitsuitkering ontvangen en om 
gezondheidsreden aangewezen zijn op hulp van 
anderen. 

7.1. Voorwaarden
- Minstens 3 maanden arbeidsongeschikt zijn; 
- ernstig zorgbehoevend zijn: minstens 11 op 18 

punten scoren op de schaal voor zelfredzaam-
heidproblemen. Dit betekent dat men ernstige 
problemen heeft op het vlak van verplaatsing, 
huishouding, zelfzorg, sociale contacten, …. 

 
7.2. Procedure 
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor de 
tegemoetkoming kunt u contact opnemen met uw 
plaatselijk ziekenfonds. 
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8. ZORGFORFAIT
Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor 
chronisch ziekten die sterk afhankelijk zijn van 
anderen. 
Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

8.1. Voorwaarden
Hoge uitgaven voor gezondheidszorgen 
- In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar 
een totaal aan remgeld hebben van minstens: 
- 450 € per jaar (zonder verhoogde tegemoetko-

ming)
- 365 € per jaar (met verhoogde tegemoetkoming)

Verlies van zelfredzaamheid 
- Minstens 3 maanden recht hebben op het forfait B 

of C voor thuisverpleging
- Minstens zes maanden een verhoogde tussen-

komst voor kinesitherapie of fysiotherapie bij een 
zware aandoening ontvangen

- Voldoen aan de medische voorwaarden die recht 
geven op een verhoogde kinderbijslag 

-  Minstens 12 punten  scoren voor de integratietege-
moetkoming aan personen met een handicap

- Minstens 12 punten scoren voor de tegemoetko-
ming hulp aan bejaarden 

- Een tegemoetkoming voor hulp van derden ont-
vangen 

- Invaliden met gezinslast die recht hebben op een 
forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden

- Invaliden zonder gezinslast die recht hebben op 
een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens 
een behoefte aan hulp van derden 

- Langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige 
(minstens 6) opnames in ziekenhuis nodig gehad 
hebben in het betrokken en voorafgaand kalender-
jaar 

8.2. Procedure 
Doorgaans beschikt het ziekenfonds over de nodige 
gegevens om te weten wie aan de voorwaarden 
voldoet. Hierdoor wordt het zorgforfait in principe 
automatisch uitbetaald.
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03 SOCIALE VOORDELEN
 

1. SOCIALE MAXIMUMPRIJS VOOR GAS 
EN ELEKTRICITEIT
Sommige gezinnen en personen genieten van 
verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de 
zogenaamde sociale maximumprijzen. Deze tarieven 
liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en 
gasprijzen.

1.1. Voorwaarden
Iedereen die kan bewijzen dat hij/zij of iedere andere 
persoon die onder hetzelfde dak leeft, tot één van de 
volgende categorieën behoort:
 
Personen met een handicap die:
-   Een tegemoetkoming aan gehandicapten voor een 

blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van 
minstens 65% krijgen 

- Een inkomensvervangende tegemoetkoming 
krijgen

-  Een integratietegemoetkoming krijgen
- Bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden krijgen 
- Personen die een tegemoetkoming voor hulp aan 

derden krijgen 
- Bejaarden met een gewaarborgd inkomen / 

Inkomensgarantie voor Ouderen
- Kinderen die permanente ongeschiktheid (fysiek of 

mentaal) van minstens 66% hebben 
- Personen met een leefloon van het OCMW
- Personen die ingeschreven zijn in het 

vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd in ons 
land kunnen verblijven en steun krijgen van het 
OCMW

Uitzondering:
Zelfs indien de betrokkene of een gezinslid onder één 
van de bovenstaande categorieën van personen valt, 
heeft deze geen recht op het sociaal tarief indien de 
aansluiting betrekking heeft op:
- Een tweede verblijfplaats
- De gemeenschappelijke delen van een 

appartementsgebouw
- Het verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker 

(zelfstandige of een bedrijf hebben)
- Een tijdelijke aansluiting
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1.2. Hoe aanvragen
Vanaf 2010 krijgt men normaal de sociale 
maximumprijs automatisch toegekend als men daar 
recht op heeft. Is dit niet het geval, dan kan men het 
sociaal tarief zelf aanvragen bij de leverancier. Men 
overhandigd de leverancier een attest waaruit blijkt 
dat men tot één van de categorieën behoort.

1.3. Bedrag
De sociale maximumprijs is in principe de prijs die de 
goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of 
aardgas in België aanbiedt in het gebied van de 
netbeheerder met de laagste nettarieven.

2. SOCIAAL TELEFOONTARIEF 
Telefoonoperatoren verlenen een verminderd tarief 
omwille van sociale of humanitaire redenen aan 
personen boven de 65 jaar, aan personen met een 
handicap van meer dan 66%, aan personen die 
gerechtigd zijn op het leefloon, aan sommige 
gehoorgestoorden en aan personen bij wie een 
laryngectomie werd uitgevoerd en aan militaire 
oorlogsblinden.

2.1. Voorwaarden
Het sociaal telefoontarief voor bejaarde begunstigden, 
begunstigden met een handicap en gerechtigden op 
het leefloon.
De begunstigde van het sociale tarief mag slechts 
over één telefoonaansluiting met sociaal tarief 
beschikken en er mag maar één begunstigde zijn per 
huishouden.
Wonen in een hotel, een rusthuis of een andere vorm 
van gemeenschapsleven verleent geen recht op het 
voordeel van het sociale telefoontarief, behalve 
indien de begunstigde over een abonnement beschikt 
op zijn eigen naam dat uitsluitend door hem kan 
worden gebruikt.
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Voor bejaarde begunstigden en begunstigden met 
een handicap geldt een inkomensvoorwaarde. 
Het bruto inkomen van de begunstigde per jaar, 
vermeerderd met het bruto inkomen van de personen 
die eventueel met hem samenwonen. Dit bedrag is 
gelijk aan het grensbedrag, toegepast door het 
RIZIV.

De aanvrager van boven de 65 jaar:
- alleen wonen;
- samenwonen met één of meerdere personen van 

60 jaar of ouder;
- samenwonen met kinderen of kleinkinderen, wan-

neer de kleinkinderen volle wezen zijn of aan de 
grootouders bij juridische beslissing werden toe-
gekend. Indien de kinderen en kleinkinderen zelf 
getroffen zijn door een handicap van ten minste 
66%, geldt de leeftijdsgrens die voor andere kin-
deren en kleinkinderen geldt, niet.

De aanvrager met een handicap:
- een handicap van minstens 66% hebben;
- ten volle 18 jaar oud zijn;
- alleen wonen of samenwonen, ofwel met 

hoogstens twee personen, ofwel met 
aanverwanten in de eerste of tweede graad.

De volgende personen met een handicap worden 
beschouwd als 66%:
-  de personen die bij een administratieve of 

gerechtelijke beslissing minstens 66% blijvend 
fysisch of psychisch gehandicapt of 
arbeidsongeschikt werden verklaard;

-  de personen die als invalide erkend werden met 
het oog op het toekennen van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering;

-  de personen bij wie in het kader van de 
inkomensvervangende tegemoetkoming werd 
vastgesteld dat hun verdienvermogen 
verminderd is tot één derde of minder;

-  de personen bij wie, in het kader van de wet 
van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap, een vermindering van zelfredzaamheid 
van tenminste 9 punten werd vastgesteld 
overeenkomstig de medisch-sociale handleiding 
en schaal.
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Het sociaal telefoontarief ten voordele van sommige 
gehoorgestoorden en personen bij wie een 
laryngectomie werd uitgevoerd.
De installatie van de aanvrager moet uitgerust zijn 
met een voor doven goedgekeurd telefoontoestel. 
Indien voormeld toestel niet door de operator werd 
geleverd, moet hem een aankoopbewijs worden 
voorgelegd. De korting wordt slechts toegekend voor 
één aansluiting per begunstigde.
De aanvrager kan zijn:
-  De persoon die zelf, of wiens kind of kleinkind dat 

bij hem inwoont, een gehoorverlies van 70 dB 
heeft voor het beste oor, vastgesteld volgens de 
classificatie van het Internationaal Bureau voor 
Audiophonologie (BIAP);

-  De persoon die zelf, of wiens kind of kleinkind dat 
bij hem inwoont, een laryngectomie heeft 
ondergaan.

2.2. Aanvragen
Men moet de aanvraag indienen bij de 
telecommunicatieoperator van uw keuze.
De gegevens worden doorgestuurd naar het Belgisch 
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 

(BIPT) waar wordt onderzocht of u aan de 
voorwaarden voldoet. Indien nodig vraagt het BIPT 
om bepaalde documenten op te sturen.

3. VRIJSTELLING VAN DE HEFFING OP 
AFVALWATER
In de factuur voor het waterverbruik is een bijdrage 
voor de zuivering en een bijdrage voor afvoer van 
het afvalwater vervat. De bijdrage zuivering dient 
om collectoren en waterzuiveringsstations te 
bouwen en te onderhouden. De  bijdrage wordt 
geïnvesteerd in het gemeentelijk rioleringsnet.

3.1. Voorwaarden
Op de bijdrage voor zuivering kan men enkel een 
vrijstelling bekomen op het domicilieadres en dit 
voor zover één van de gezinsleden op 1 januari van 
het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende 
voorwaarden:

- Personen die het leefloon of het levensminimum 
ontvangen van het OCMW

- Gepensioneerden die het gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden of de inkomensgarantie voor 
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ouderen ontvangen
- Personen met een handicap die de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de 
integratietegemoetkoming voor personen met een 
handicap en/of de tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden ontvangen

De vrijstelling geldt niet:
- Als de heffing niet op naam van de persoon of 

een inwonend gezinslid staat
- Als de heffing ook betrekking heeft op het 

waterverbruik van één of meerdere gezinnen 
waar men geen deel van uitmaakt

3.2. Aanvragen
Wie vrijstellingsgerechtigd is, zal zo veel als mogelijk 
automatisch vrijgesteld worden. Wie toch niet 
automatisch vrijgesteld wordt, kan schriftelijk een 
vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden 
na verzending van het heffingsbiljet. De 
vrijstellingsaanvraag moet indediend worden bij de 
Vlaamse Milieumaatschappij.
Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik 
van meerdere gezinnen, moet men compensatie 
aanvragen bij de drinkwatermaatschappij.

4. SOCIAAL TARIEF KABELDISTRIBUTIE- 
VERMINDERING ABONNEMENTSGELD
Personen met een handicap komen in aanmerking 
voor een sociaal tarief voor televisie bij hun 
kabelmaatschappij. Men betaalt dan maar de helft 
van het normale abonnementsgeld voor kabeltelevisie.

4.1. Voorwaarden
- Blijvende invaliditeit van ten minste 80%

- Een vermindering van de zelfredzaamheid van 
minstens 12 punten

4.2. Aanvragen
U dient het attest met bewijs van 80% invaliditeit of 
attest met vermelding van 12 punten van het FOD 
Sociale Zaken te sturen naar de kabelmaatschappij. 
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04 FISCALE VOORDELEN

1. VERMINDERING OP INKOMENSBELAS-
TING / TOESLAG OP BELASTINGSVRIJE 
SOM
De belastingplichtige waarvan het gezin één of meer 
personen met een handicap telt, heeft recht op één 
of meerdere toeslagen op de belastingvrije som. 

1.1. Voorwaarden
De vermindering wordt verleend aan een persoon 
waarvan:
- De gezondheidstoestand een vermindering van 

zelfredzaamheid van minstens 9 punten veroor-
zaakt

- Is vastgesteld dat hij lichamelijk/geestelijk gehan-
dicapt is of een permanente werkonbekwaamheid 
heeft van minstens 66 %

- Het vermogen om een inkomen te verwerven, na 
de primaire periode (=1 jaar) van werkonbe-
kwaamheid (voorzien in de ziekte- en invaliditeits-
verzekering), verminderd is tot hoogstens een 
derde

- De handicap waarmee rekening wordt gehouden is 
deze die, ongeacht de leeftijd van de persoon, 
werd vastgesteld vóór enerzijds de leeftijd van 65 
jaar en anderzijds op 1 januari van het aanslagjaar.

- Zij een kind met een handicap hebben (wordt 
aangerekend als 2 personen ten laste) 

1.2. Hoe aanvragen? 
- Officieel attest met bewijs van handicap 
- Indien geen officieel attest kan voorgelegd wor-

den, kan bij de directe belastingen een medisch 
onderzoek aangevraagd worden met formulier 
332H.

2. VERMINDERING PROVINCIEBELAS-
TINGEN (PROVINCIE LIMBURG)

2.1. Wat? 
50% korting op de provinciebelastingen, de vermin-
dering wordt automatisch toegepast  voor de perso-
nen die hier recht toe hebben. 
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2.2. Voor wie?
Personen die het leefloon van het OCMW ontvan-
gen: 
- weduwen;
- invaliden;
- gepensioneerden; 
- wezen; 
- uitkeringsgerechtigde werklozen
- personen met een tegemoetkoming voor 

personen met een handicap. 

3. VERMINDERING VAN DE ONROERENDE 
VOORHEFFING 

3.1. Wat? 
Huurders en eigenaars met gezinsleden met een 
handicap (66 % vastgesteld voor de leeftijd van 65 
jaar) of 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen 
hebben recht op een forfaitaire vermindering van de 
onroerende voorheffing.

3.2. Voorwaarden 
Als eigenaar van de woning: 
- Als men eigenaar is van een woning en minstens 

twee kinderen heeft waarvoor men kinderbijslag 
ontvangt, heeft men recht op een vermindering die 
automatisch wordt toegekend;

- voor personen met een handicap wordt dezelfde 
regel toegepast als voor kinderen. Een persoon 
met een handicap telt voor 2 kinderen, ongeacht 
zijn of haar leeftijd. De persoon met een handicap 
moet geen familielid zijn, maar wel deel uitmaken 
van het gezin

Als huurder van de woning: 
- Als u huurder bent en u recht hebt op een 
vermindering, moet de eigenaar van de huurwoning 
het bedrag van deze vermindering jaarlijks aftrekken 
van de huurlast. Bij huurders wordt deze vermindering 
niet automatisch toegekend, maar dient ze 
aangevraagd te worden.

3.3. Hoe aanvragen?
- Als u eigenaar bent van een woning en recht hebt 

op een vermindering, dan stuurt u een attest van 
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de handicap op naar de  Belastingsdienst voor 
Vlaanderen, Onroerende voorheffing,  
Bauwensplaats 13 bus 2, 9300 Aalst, tel. 053 72 
23 70 

- Als u huurder bent, meldt dit aan de 
Belastingdienst voor Vlaanderen, Onroerende 
Voorheffing en dit best in samenspraak met de 
eigenaar van de huurwoning. 

3.4. Vermindering
De bedragen van de vermindering worden elk jaar 
aangepast, dus voor inlichtingen richt u zich best tot 
de bevoegde dienst Onroerende voorheffing. De 
vermindering is maar geldig voor één woning.

4. FISCALE VOORDELEN OP VOERTUIGEN

4.1. Voordelen
Rechthebbenden kunnen voor een auto, bestemd 
voor hun persoonlijk vervoer, genieten van vrijstelling 
van:
- De B.T.W. bij aankoop (6% i.p.v. 21%) en later 

terugbetaling van de 6%;

- de belasting op de in verkeersstelling (voor 
tweedehandsauto’s);

- B.T.W. vrijstellingen bij herstel; 
- de jaarlijkse verkeersbelasting.

4.2. Voorwaarden
Personen die voldoen aan één van volgende 
voorwaarden:
- Volledig blind zijn;
- volledig het gebruik van de bovenste ledematen 

hebben verloren;
- lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks 

toe te schrijven is aan de onderste ledematen en 
die tenminste 50% bedraagt;

- oorlogsinvalide zijn. 
 
Vrijstellingen van verkeersbelastingen en vrijstellingen 
BTW bij aankoop van een auto gelden niet voor 
patiënten met hart- of pulmonaire aandoeningen. 
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05 MOBILITEIT 

1. Vrijstellingen autogordel
U kan als autobestuurder of passagier met een 
handicap vrijgesteld worden van het dragen van een 
autogordel. Dit geldt zowel voor- als achterin de 
wagen.

U moet de vrijstelling aanvragen bij de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer op basis 
van medische tegenindicaties. Dit kan met een 
eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. 

2. Gratis reizen met De Lijn
Als u ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap of 
een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid 
ontvangt, heeft u recht op gratis vervoer door De 
Lijn. De personen die door het Vlaams Agentschap 
officieel erkend zijn, krijgen automatisch een kaartje 
van de Lijn toegestuurd. 

3. Kaart voor begeleider bij De Lijn 
De persoon met een handicap die een kaart voor 
begeleider bezit, kan zich bij zijn verplaatsingen met 
de bussen en trams van De Lijn gratis door iemand 
laten begeleiden. De kaart voor begeleider is gratis 
en strikt persoonlijk. 

3.1 Voorwaarden
- Een visuele handicap van meer dan 75%; 
- een handicap aan de bovenste ledematen van 

meer dan 75%; 
- een handicap aan de onderste ledematen van 

meer dan 75%; 
- een verstandelijke handicap van ten minste 66%; 
- een vermindering van zelfredzaamheid van 

minstens 12 punten wat overeenstemt met een 
ongeschiktheid van ten minste 80%; 

- als oorlogsinvalide of oorlogsslachtoffer een kaart 
van 75% vermindering hebben met vermelding 
‘begeleider toegelaten’; 

- een psychomotorische handicap of polio. Deze 
dossiers worden afzonderlijk onderzocht. 
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3.2. Aanvragen
Om de kaart te krijgen, bezorgt u een attest aan De 
Lijn dat uw handicap aantoont. Een andere 
mogelijkheid is een kopie van het getuigschrift van 
een specialist dat het percentage van de handicap 
vermeldt en stelt dat u begeleiding nodig heeft om 
van of op de bus/tram te stappen.

4. Voorrangskaart voor een zitplaats in 
de trein
Personen die het moeilijk hebben om recht te blijven 
staan, kunnen deze kaart aanvragen. Op vertoon van 
deze kaart heeft de reiziger voorrang bij het innemen 
van een zitplaats in 1e of in 2e klas.
De aanvraag, gestaafd door een medisch attest, zal 
onderzocht worden door de medische dienst. Op dit 
medisch attest dienen volgende zaken vermeld te 
zijn:
- Een verklaring dat men niet lang recht mag staan;
- de medische oorzaken van die toestand
- de periode waarvoor de kaart wordt aangevraagd 

(voor een beperkte tijd, aan te geven bij de 
aanvraag, met een maximum van 5 jaar). 

Voldoet deze persoon aan de voorwaarden, dan zal hij 
uitgenodigd worden zijn kaart af te halen in een 
station naar keuze. De kaart wordt overhandigd tegen 
betaling van 2,48 EUR en afgifte van een recente 
pasfoto.
 
5. Speciale parkeerkaart
 
5.1.Voordelen
- Parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan 

personen met een handicap; 
- onbeperkt parkeren op plaatsen waar dit normaal 

beperkt is; 
- gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd 

door een parkeermeter beperkt is, in de gemeenten 
die dit toestaan. 

5.2. Voorwaarden
De parkeerkaart wordt uitgereikt aan personen: 
- Met een blijvende invaliditeit van minstens 80%; 
- met een blijvende vermindering van de 

zelfredzaamheid van minstens 12 punten; 
- met ten minste 2 punten op het item ‘verplaatsing’ 

op de schaal van zelfredzaamheid; 
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- met een blijvende invaliditeit van minstens 50 % 
aan de onderste ledematen; 

- met een volledige verlamming aan of amputatie 
van de bovenste ledematen; 

- burgerlijke of militaire oorlogsinvaliden met 
minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.  

5.3. Hoe aanvragen
Indien betrokkene beschikt over een attest van een 
officiële of gerechtelijke instantie waaruit blijkt dat 
één van deze voorwaarden vervuld zijn, dient alleen 
het aanvraagformulier ingevuld te worden. 
Indien betrokkene niet beschikt over een officieel 
attest van invaliditeit dan dient deze een 
controleonderzoek te ondergaan bij een arts van de 
Federale Overheidsdienst door middel van de 
medische formulieren 3 en 4, ingevuld door een arts 
naar keuze, te versturen samen met het 
aanvraagformulier. 
Het ingevulde formulier (met pasfoto) eventueel met 
de medische formulieren 3 en 4 dienen verstuurd te 
worden naar Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, Directiegeneraal Personen met een 
handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel. 

5.4 Gebruik van de kaart
De parkeerkaart hoort bij een persoon en niet bij een 
wagen. Dit betekent dat de kaart enkel gebruikt mag 
worden als de persoon met een handicap zelf stuurt 
of vervoerd wordt. De parkeerkaart is geldig in alle 
lidstaten van de Europese Unie. Elke lidstaat legt 
echter zelf vast wat de mogelijkheden van de kaart 
zijn. 
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06 HET VLAAMS AGENTSCHAP 
VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

1. Wie kan een beroep doen op het 
VAPH?
Personen met een handicap kunnen een beroep doen 
op het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Het is niet altijd duidelijk wat er 
onder de term handicap verstaan wordt. Daarom 
hanteert het VAPH steeds volgende definitie:
Handicap: elk langdurig en belangrijk 
participatieprobleem van een persoon dat te wijten is 
aan het samenspel tussen functiestoornissen van 
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, 
beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en 
persoonlijke en externe factoren.
Deze definitie laat toe om de situatie van iedere 
persoon die zich wil inschrijven apart te bekijken. Als 
een persoon aan deze definitie beantwoordt, kan hij 
of zij zich inschrijven bij het VAPH.

2. Wat doet het VAPH?
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en 
gelijkheid van kansen van personen met een handicap 
bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk 
leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke 
autonomie en levenskwaliteit bereiken. 

Het VAPH subsidieert hiertoe personen met een 
handicap en diensten of voorzieningen op verschillende 
domeinen:

Hulpmiddelen en aanpassingen 
Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een 
persoon met een handicap een tussenkomst krijgen 
voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn 
woning of wagen.

Diensten en voorzieningen 
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen 
die zorg verlenen aan personen met een handicap 
door begeleiding of opvang. 
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Persoonlijke-assistentiebudget 
Personen met een handicap die liever thuis willen 
blijven wonen, kunnen een Persoonlijke-
assistentiebudget aanvragen. Met dit budget kunnen 
zij assistenten in dienst nemen die instaan voor de 
hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven.

3. Hoe aanvragen
Wend u tot de dienst patiëntenbegeleiding van het 
ZOL op Campus Sint-Barbara.

07 PREMIES VOOR DE 
AANPASSING VAN EEN WONING 
WEGENS HANDICAP OF LEEFTIJD 

Zowel de provincie Limburg als het Vlaams gewest, 
geven een premie voor aanpassing van een woning 
aan de lichamelijke gesteldheid van een zestigplusser 
en/of persoon met een handicap. 
 
1. Voor wie? 
- Iedere persoon die de leeftijd van 60 jaar heeft 

bereikt;
- elke handicap van minstens 66%;
- een handicap van 30% aan de onderste 

ledematen. 

2. Aanpassingswerken
- Werken die betrekking hebben op de bouw of 

verbouwing van een woning waardoor de 
zelfstandigheid van de persoon met een handicap 
of de senior wordt verhoogd;

- de uit te voeren werken moeten duidelijk in 
verband staan met de leeftijd of handicap; 
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- verfraaiings- en herstellingswerken, werken aan 
bijgebouwen en alle werken die geen verband 
houden met de aard van de handicap of het 
bejaard zijn, worden niet in aanmerking genomen. 

3.  Voorwaarden
Voor welke woning  
De premie kan worden opgevraagd voor de woning 
waarvan de aanvrager eigenaar, vruchtgebruiker of 
huurder is en die zijn hoofdverblijfplaats is;

Eigendomswaarde
- Het K.I. van de aan te passen woning een bepaald 

bedrag niet overschrijden.
- De K.I.- waarde van de andere onroerende 

goederen waarover de persoon met een handicap, 
de senior of de aanvrager in volledige eigendom of 
vruchtgebruik beschikt, mogen eveneens een 
bepaald bedrag niet overschrijden. 

Inkomen
Het inkomen is het samengevoegde nettobelastbaar 
inkomen van de persoon met een handicap, van de 
persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont 

en van de andere personen die gedomicilieerd zijn en 
verblijven in de woning waarvoor de premie wordt 
aangevraagd. 
Hierbij worden grensbedragen gehanteerd.

Berekening van de premie 
- de kostprijs van de aanpassingswerken bedraagt 
ten minste 745 € (BTW inbegrepen)
 
De premie wordt als volgt berekend: 
- 50% van de kostprijs van de werken gelimiteerd 

tot een maximum waarde.
- indien voldaan is aan de inkomstenvoorwaarden 

van het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming van 
ziekte- en invaliditeitsverzekering’ kan er nog in 
75% van de kostprijs van de werken tegemoet 
gekomen worden. Er wordt een maximum bedrag 
gehanteerd. 
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08 BIJLAGEN

I KATZ schaal

II BEL profiel schaal

III Formulieren 3 + 4 



35Brochure: Sociale voordelen voor personen met een ziekte / handicap l Ziekenhuis Oost-Limburg

09 NOTITIES

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................



36 Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: Sociale voordelen voor personen met een ziekte / handicap

w
w

w.
zo

l.b
e

T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
info@zol.be

� Campus Sint-Jan
    Schiepse bos 6
    B 3600 Genk

� Campus Sint-Barbara
    Bessemerstraat 478
    B 3620 Lanaken

� Campus André Dumont
Stalenstraat 2
B 3600 Genk

Ziekenhuis  
Oost-Limburg

Campus Sint-Jan
Campus Sint-Barbara
Campus André Dumont


