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Spreken is zilver, bewegen is goud 

 
“ CENTEN VOOR PROCENTEN “ 

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN 
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“Als bewegen invaliderend wordt …” 
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INFORMATIE - CONTACT 

 Informatie voor de burger en professionelen  
 www.handicap.fgov.be 

 

 Meer informatie over de FOD Sociale Zekerheid: 

www.socialsecurity.fgov.be 
 

GROEN NUMMER DG Personen met een handicap: 

0800 / 987 99 
 

Mailadres contactcenter 

HandiN@minsoc.fed.be 
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• PARKEERKAART 

• ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN 
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GEHANDICAPTENBELEID - SITUERING 

• Beleid versnippert over de 

– Federale entiteiten 

– Gemeenschappen en Gewesten 

 

• Wij zijn federale entiteit 
 

• Wij ZIJN NIET Riziv / Ziekenfonds /  

    MEDEX (medische expertise Volksgezondheid) 
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GEHANDICAPTENBELEID - SITUERING 

• De federale“Sociale Zekerheid “ = verzamelnaam voor 
meerdere onderling verschillende stelsels, gegroeid rond 
bepaalde beroepscategorieën: 
 
– Werknemers 

– Zelfstandigen 

– Ambtenaren 

 

• Voor wie niet van de sociale bescherming (“sociale 
verzekering”) kan genieten biedt de overheid het vangnet 
van de 

– sociale bijstand 
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GEHANDICAPTENBELEID - SITUERING 

SOCIALE  ZEKERHEID 
 

– Gefinancieerd door:  
 
 -werknemersbijdrage 
 -werkgeversbijdrage 
 -overheidsdotatie 
 

– Bijdrageverplichting om te kunnen 
genieten 
 

– Bijdragen worden betaald aan RSZ 
(Rijkdsdienst voor de Sociale 
Zekerheid),  
 
deze int en verdeelt onder de diverse 
openbare instellingen (RVA, …)  
 
die op zich verdelen over de 
particuliere instellingen of 
hulpkassen (ziekenfondsen, 
Kinderbijslagfondsen, …)  
 
die dan uitkeren aan de gerechtigden 
(werklozen, zieken, kinderen, …) 

 

SOCIALE  BIJSTAND 
(stelsel volwassenen) 

 
– 100% overheidsfinanciering 

 
– GEEN bijdrageverplichting 

 
– Eerst zijn rechten laten gelden op de 

sociale zekerheid ! 
 

= RESIDUAIR stelsel 
 
 
 
 

 
     Bijgevolg:  

 
      wordt altijd een 

inkomensonderzoek 
uitgevoerd. 
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GEHANDICAPTENBELEID - SITUERING 

 4 instellingen v/d gemeenschappen zijn in hoofdzaak bevoegd: 

  

• de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Agentschap voor  Personen met een 
Handicap=VAPH),  
 

• het Waals Gewest (l’Agence wallone pour l’intégration des personnes 
handicapées=AWIPH), 
 

• het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (le Service bruxellois francophone des personnes 
handicapées), 
 

• de Duitstalige Gemeenschap (l’Office de la Communauté germanophone pour 
personnes handicapées), Dienststelle für Personen mit Behinderung. 
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GEHANDICAPTENBELEID - SITUERING 

• Producten behandeld door onze DG: 
 

– Bijkomende Kinderbijslag (0-21 jaar) 

– TEGEMOETKOMINGEN (> 21 jaar) 

– Sociale en Fiscale maatregelen (attesten) 
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CIJFERS EN BEDRAGEN 
• De cijfers en bedragen van de tegemoetkomingen die volgen zijn van 

2010: 

– IN: 195.880 / OUT: 200.911 
 

– Aanvraag parkeerkaart: 64.954 

•  uitgereikte parkeerkaarten: 59.267 
 

– Afgehandelde medische onderzoeken:  

• Volwassenen: 129.887 /Kinderen: 29.370 =   159.257 

– Gemiddelde ondezoekstermijn medisch:  

• Volwassenen: 3 maanden / Kinderen: 3,7 maanden 
 

– Gemiddelde onderzoekstermijn tegemoetkomingen totaal: 

• IVT/ITT: 7,7 maanden – THB: 6,2 maanden 

– Sedert 01/01/2010 voorziet de wet dat de doorlooptijd v/d dossiers 

tegemoetkomingen 6 maanden moet bedragen. 
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Bedragen IVT 

Date Indice-pivot et/ou dispositions modificatives Catégorie Montant mensuel Montant annuel

Datum Spilindex en/of wijzigende bepalingen Categorie Maandbedrag Jaarbedrag

A - 4.765,56

B - 7.148,34

C - 9.531,12

A 493,79 5.925,50

B 740,69 8.888,25

C 987,58 11.851,00

01.09.2010 112,72 (c=1,2434)

A.R. 21.12.2004 (2)

K.B. 21.12.2004 (2)

Montant de base non-indexé   

Niet-geïndexeerd basisbedrag

Inkomensvervangende tegemoetkoming (1)



Bedragen ITT 

Date Indice-pivot et/ou dispositions modificatives Catégorie Montant mensuel Montant annuel

Datum Spilindex en/of wijzigende bepalingen Categorie Maandbedrag Jaarbedrag

1 - 870,60

2 - 2.966,67

3 - 4.740,37

4 - 6.906,12

5 - 7.834,56

1 90,21 1.082,50

2 307,40 3.688,76

3 491,18 5.894,18

4 715,59 8.587,07

5 811,79 9.741,49

01.09.2010 112,72 (c=1,2434)

Montant de base non-indexé   

Niet-geïndexeerd basisbedrag

Integratietegemoetkoming (1)

Loi-programme du 24.12.2002 (2) 

Programmawet van 24.12.2002 (2)



Bedragen THB 

Date Indice-pivot et/ou dispositions modificatives Catégorie Montant mensuel Montant annuel

Datum Spilindex en/of wijzigende bepalingen Categorie Maandbedrag Jaarbedrag

1 - 743,98

2 - 2.839,94

3 - 3.452,91

4 - 4.065,70

5 - 4.994,14

1 77,09 925,06

2 294,27 3.531,18

3 357,78 4.293,35

4 421,27 5.055,29

5 517,48 6.209,71

01.09.2010 112,72 (c=1,2434)

Montant de base non-indexé   

Niet-geïndexeerd basisbedrag

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (1)

Loi-programme du 24.12.2002 (2) 

Programmawet van 24.12.2002 (2)



Bedragen 

• Uitbetaalde tegemoetkomingen (stelsel 
volwassenen) in 2010: 

 
1.749.168.021,85 €  

 
(1.601.987.194,03 € maandelijkse betalingen 

+ 147.180.827,82 € achterstallen) 
 

• Daarnaast nog 12.193.824,37 € door de RVP 
(beslissingen inoude wetgeving = uitdovend) 
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TEGEMOETKOMINGEN 

• 21 - <65 jaar: 

– Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

– Integratietegemoetkoming (ITT) 
 

• >= 65 jaar: 

– Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB) 
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TEGEMOETKOMINGEN 

IVT ITT / THB 

• Puntenscore op het vlak van 
de bepaling van de 
zelfredzaamheid: 
 

1.Verplaatsing 
2. Voeding 
3. Persoonlijke hygiëne 
4. Onderhoud woning 
5. Toezicht 
6. Sociaal contact-communicatie 

 
• Zelfde schaal voor bejaarden 

en niet-bejaarden 
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• De inkomensvervangende 
tegemoetkoming wordt toegekend 
aan de persoon van wie is 
vastgesteld dat: 
 
– De lichamelijke of psychische 

toestand , 
– Het verdienvermogen 
– heeft verminderd tot een derde 

of minder  
– van wat een gezonde persoon  
– door het uitoefenen van een 

beroep op de algemene 
arbeidsmarkt kan verdienen.” 
 
“De algemene arbeidsmarkt 
omvat niet de beschutte 
tewerkstelling.” 

 
 



SOCIALE/FISCALE MAATREGELEN 

• In het geval van: 
 
– Te hoge inkomsten (barema’s) 
– Onmogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen 

omwille van andere administratieve redenen 
 

• Worden toegekend door verschillende instanties 
(telefoonoperatoren, FOD Financiën, 
nutsbedrijven gas- en elektriciteit / water, 
ziekenfondsen, …). 
– De DG PmH doet enkel de onderzoeken 
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SOCIALE / FISCALE MAATREGELEN 
Overzicht (meeste) attesten stelsel volwassenen 

Inkomsten 

belasting/ 

onroerende 

voorheffing 

Sociale 

huis 

vesting 

Gas/ 

Electrici-

teit 

Sociaal 

telefoon 

tarief 

Kabel 

TV 

Chronisch 

zieke 
(ziekenfonds) 

Vlaamse 

zorg 

verzek. 

IVT 

Ja 
X X X X 

Min 

9 pt 
X X X X 

Min  

12 pt 

X X X X 
X X 

Min 

15 pt 

X X X X 
X X X 

Opgelet: vrijstelling BTW en verkeersbelasting worden bepaald door een schaal erkend 
door de FOD Financiën. Er wordt een % berekend (het enige in het stelsel volwassenen).  
 De OBSI wordt NIET meer gebruikt sedert 08/02/2006. 



SOCIALE/FISCALE MAATREGELEN 

• Een aantal van die maatregelen worden 
rechtstreeks geregeld met de nutsbedrijven via 
een elektronische flux: 
 
– Gas en elektriciteit 

– Waterattest (heffing oppervlaktewater) 
• De mensen krijgen dus geen specifiek attest in handen 
 (kunnen dit wel aanvragen, maar wordt ontraden) 

 

• Na het onderzoek krijgen ze een ALGEMEEN 
ATTEST opgestuurd 
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SOCIALE/FISCALE MAATREGELEN 

HET ALGEMEEN ATTEST: 
 

• Deelt mee: 
 

–  waar de persoon recht op heeft 

– de geldigheidsperiode 

– de rechtsgrond 

– waar men terecht kan voor verdere inlichtingen 

– hoe in beroep te gaan 
 

• Deelt NIET mee: 
– De historiek van opeenvolgende beslissingen. 

• Hiervoor moet de persoon zelf de aanvraag richten tot de DG 
 

• Deelt NIET MEER mee: 

– Percentages zoals vroeger 66% en 80% (hadden geen enkele onderbouwde basis) 
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DE AANVRAAGPROCEDURE 
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DE AANVRAAGPROCEDURE 

• REGEL: 

– Alle aanvragen via 
gemeente (communit-e) 
 

• Via brief : 

– enkel nog voor het attest 
BTW/Verkeersbelasting 

• TOEKOMST: 

– OOK Via HANDIWEB = 
een webtoepassing via 
de welke allerlei 
mogelijke daden kunnen 
gesteld worden: 
• Aanvraag indienen 

• Informatie opvragen over 
eigen dossier 

• Wijzigingen doorgeven 
(adres, …) 

– Productiedatum ? 

– Mandaten? 
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DE AANVRAAGPROCEDURE 

• PRIORITAIR (P-procedure): 

• 3 criteria: 
 

– Terminale fase / palliatieve 
zorgen 

– Aandoening die chemotherapie 
of radiotherapie vereist 
 

– Snel evoluerende  aandoening 
met negatieve 
levensverwachting op korte 
termijn (ALS, …) 
 

• Aanduiden op formulier 3&4 
 de criteria die nog op de in 
omloop zijnde formulieren staan, 
zijn niet meer geldig! 

• OP STUKKEN: 
• In 3 gevallen: 

 

– Prioritaire dossiers 

– >= 80 jaar 

– Parkeerkaart aanvraag 

 

– Voorwaarde: 
• Noodzakelijke en 

voldoende informatie is 
nodig om te kunnen 
beslissen zonder de 
persoon te zien 
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DE EVALUATIE 
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DE EVALUATIE 

• Wat is belangrijk bij IVT? 
 

• Economische ongeschiktheid 

• Zonder concrete arbeidsmarkt 
 

– Schoolloopbaan, bijkomende opleiding, … 

– Beroepsloopbaan, stages, bij(om)scholing, … 

– Huidig werk: statuut, arbeidsduur, bijzondere 
voordelen, … 

–  Dagbezigheden 
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DE EVALUATIE 

• Wat is belangrijk bij IVT? 
 
Wat mag GEEN rol spelen: 

 
• Taal, cultuur, … 

• De voorafbestaande toestand (  ZIV) 

• Het feit dat men vooraf niet gewerkt heeft (  ZIV) 

• De erkenning in een ander stelsel (ZIV, RVA, OCMW,…) 
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DE EVALUATIE 

• IVT is niet altijd makkelijk te bepalen: 

 
• Studenten? 

• Huisvrouwen? 

• Personen uit het buitenland 

• Drugverslaafden 

• ZIV, RVA, bruggepensioneerden 

• Jaren onderbreking arbeidsmarkt 

• … 
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Casus 1: IVT 

• Man van 52 j. in goede algemene toestand 

• VG: chronische bronchitis, verder  niets 

• Actuele klachten: ° lumbalgie, lumbosacralgie 
re 

• R/ Zaldiar 4x/d – Dafalgan forte – geen kiné 

• Scholing: schrijnwerkerij niet afgemaakt – 
geen enkele bijscholing, omscholing … 

• Beroepsanamnese: handlanger, 15 jaar 
vloerder tot 1988. Gestopt omwille van rug. 
Afwisselend RVA-ZIV 



Casus 1: IVT (vervolg) 

• KO:  

– kyfoscoliose – Shöber 14,5 – VG 45 cm – matig 
beperkte lateroflexie – lasègue li -/re twijfel – 
Fliptest -/-, geen kloppijn 

– Bov en ond ledematen gb 

– Geen stoornissen van de gang- en gangvarianten 

– Komt zelfstandig recht uit zit, en op/af 
onderzoekstafel 

– 70 kg voor 1m70 

– Andere stelsels: geen bijzonderheden 

 

 



Casus 1: IVT (vervolg) 

• IVT JA of NEE? 

– Scholing, beroepsverleden? 

– Huidig statuut? 

– Vergelijken met maatman? 

– Voorkomen van rugklachten in de populatie? 

– Algemene arbeidsmarkt? 

– Herscholingsmogelijkheden? 

– … 
 
• Beslissing? 

• Definitief? 

 

 



Casus 2: IVT 

• Man van 28 j. in goede algemene toestand, werd bezocht in 
de gevangenis 

• VG: licht mentaal intelligentie, pedofiele handelingen, 
agressie, cannabisgebruik, lage frustratiedrempel, fractuur 
rechter voet zonder restletsels 

• Actuele klachten: wisslende stemmingen 

• R/ geen medicatie 

• Scholing: Lager BO hout&metaal tot 18j. 

• Beroepsanamnese: metaalfabriek 1 jaar, 6mnd RVA, Bewel 
1mnd – RVA – Bewel 1 mnd – RVA 

• Instellingen: 2 x 3mnd psychiatrie (agressie), nu gevangenis 

• KO: geen bijzonderheden 



Casus 2: IVT (vervolg) 

• IVT JA of NEE? 

– Scholing, beroepsverleden? 

– Huidig statuut? 

– Vergelijken met maatman? 

– Algemene arbeidsmarkt? 

– Herscholingsmogelijkheden? 

– … 
 

• Beslissing? 

• Definitief? 

 

 



Korte Casussen … 

• IVT JA of NEE? 

 
– Jonge informaticus met een onderbeenamputatie met goed functionerende prothese, verder 

gb 
 

– Huisvrouw 45j., gescheiden met kinderen, nooit buitenhuis gewerkt, secundair onderwijs 
gevolgd, rugklachten zonder belangrijke onderliggende pathologie, NIDDM onder controle, 
verder gb 
 

– 40 jarige Ingenieur uit Oostblok land, gedeeltelijke onderarm amputatie links (slachtoffer), 
wat algemene rugklachten, spreekt gebrekkig Nl, verder gb 
 

– 26j vrouw met MS, recent opstoot doorgemaakt, discrete restletsels, klinisch onderzoek is 
bevredigend, administratief werk 4/5de, doet haar huishoudelijke taken maar gespreid en met 
hulp van partner 
 

– Dove jonge man, beroepsopleiding voltooid, leeft met dove jonge vrouw en een kind. Geen 
andere medische problematiek. Werkt in een textielfabriek niet aan een zware machine 
 

– Studente Talen, blind, verder geen bijzonderheden 
 

– … 

 

• Beslissing? 

 

 



DE EVALUATIE 

• Bepalen van de zelfredzaamheid: “6 functies” 

 
1. Verplaatsing 

2. Voeding 

3. Persoonlijke hygiëne 

4. Onderhoud woning 

5. Toezicht 

6. Sociaal contact en communicatie 
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DE EVALUATIE 

• Wat is belangrijk bij de zelfredzaamheid? 

– Per functie: 

• Bepaling van de te beoordelen activiteiten 
 

• De evaluatie wordt gedaan PER functie en volgens de 
volgende aspecten PER mogelijke puntenscore: 
 

» Motorische en/of 

» Energetische en/of 

» Psychisch/verstandelijke en/of 

» Zintuiglijke/spraak en/of 

» Andere  
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O (kan alles zelf) 

1 

2 

3 

FUNCTIE 



DE EVALUATIE 

• Binnen een functie kunnen geen punten 
worden opgeteld.  

• Er wordt een gewogen score toegekend die 
uitmondt op 0 / 1 / 2 / of 3 punten per 
functie. 

• De score van de 6 functies worden dan 
opgeteld tot een totaal (op 18 punten). 

• Het totaal is bepalend voor de medische 
categorie (geen, 1ste, 2de, 3de, 4de of 5de). 
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DE EVALUATIE 

• De categorieën: 

 

 

 

 

 
– Er is geen lineair verband tussen de categorie en het bedrag van de 

tegemoetkoming. 
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CATEGORIE PUNTEN 

Geen 0 – 6 

1ste 7 – 8 

2de 9 – 11 

3de 12 – 14 

4de 15 – 16 

5de 17 - 18 



DE EVALUATIE 

• Richtlijnen: 
 

•  de moeilijkheden/onvermogen tot uitvoeren v/e 
activiteit moet berusten op een LANGDURIGE of 
BLIJVENDE toestand 
 

• tijdelijke situaties komen in principe niet in aanmerking 
of zullen herzien worden 
 

• bij fluctuerende toestanden wordt de gemiddelde 
toestand beoordeeld 
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DE EVALUATIE 

• Richtlijnen: 
 

•  niet enkel wat betrokkene doet, maar ook wat zou 
kunnen gedaan worden of aangeleerd worden moet in 
beschouwing genomen worden (geen culturele 
rollenpatronen, …) 
 

• er wordt een afweging gemaakt tussen wat betrokkene 
wel en niet kan in het GEHEEL van de deelactiviteiten 
 

• er wordt vergeleken met een doorsnee persoon van 
dezelfde leeftijd   
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DE EVALUATIE 

• De handleiding voor het bepalen van de 
zelfredzaamheid (intern instrument) 

 
• Zelfredzaamheid (volledig).ppt 
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Zelfredzaamheid (volledig).ppt
Zelfredzaamheid (volledig).ppt


DE EVALUATIE 

FUNCTIE 0 1 2 3 

VERPLAATSING 
                    ( ≠ aspecten) 

X 

VOEDING 
(≠ aspecten) 

X 

PERSOONLIJKE HYGIËNE 
(≠ aspecten) 

X 

ONDERHOUD WONING 
(≠ aspecten) 

X 

TOEZICHT 
(≠ aspecten) 

X 

COMMUNICATIE/SOCIAAL CONTACT 
(≠ aspecten) 

X 

4 2 3 

Totaal 9 punten 2de categorie 
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Voorbeeld 



ROL V/D BEHANDELENDE ARTS 
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Invloeden: 

Medische ethiek - 
Modellen 



ROL V/D BEHANDELENDE ARTS (tgo patiënt) 

MED. ETHIEK 
MODELLEN 

INFORMATIEF INTERPRETATIEF DELIBERATIEF PATERNALISTISCH 

WAARDEN 
v/d patiënt 

Bepaald, vast en 
bekend aan de patiënt 

Warrig, tegen-
strijdig, 
verheldering 

Open voor discussie Objectief en 
gedeeld door arts 
en patiënt 

VERPLICHTING 
v/d arts 

Verschaffen van 
relevante feitelijke 
informatie , uitvoeren 
v/d 
geselecteerde 
interventie 

Verhelderen en 
interpreteren van 
pat. waarden; 
informeren v/d 
patiënt; 
uitvoeren v/d 
geselecteerde 
interventie 

Patiënt 
overtuigen van 
diens 
belangrijkste 
waarden; 
informeren; 
uitvoeren v/d 
geselecteerde 
interventie 

Bevorderen van 
welzijn; 
onafhankelijk v/d 
voorkeur v/d 
patiënt 

BEGRIP 
v/d  
autonomie 

Keuze en controle over 
de medische zorg 

Zelfbegrip relevant 
voor de medische 
zorg 

Morele 
zelfontwikkeling 
voor de medische 
zorg 

Instemming met 
objectieve waarden 

ROL 
v/d arts 

Competente 
technische expert 

Raadgever Leraar / vriend Leidsman 
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ROL V/D BEHANDELENDE ARTS (tgo collega DG) 
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ROL V/D BEHANDELENDE ARTS 

Wat? 

• INFORMEREN 

 

• RELEVANTE informatie 
sorteren 
 
 

• Formulier 3&4 INVULLEN 

Voorwaarden? 

• Enige kennis van zaken 
 
• Enkel de meest noodzakelijke feitelijke 

informatie over de 
gezondheidstoestand 

• Geen standpunt innemen over de 
gevolgen van de aandoening, kan 
subjectiviteit in de hand werken wat de 
relatie arts-patiënt kan schaden 
 

• To the point ; 
Zelfredzaamheid beschrijven; 

• P-procedure aanduiden; 
• Toevoegen van documentatie 

(specialistische verslagen, andere niet-
medische verslagen) indien in bezit 
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Heel in ‘t kort 



ROL V/D BEHANDELENDE ARTS 

• Enkele lichtpunten: 
 
– Wijziging / vereenvoudiging formulier 3&4: 

 
• Deel enkel voor arts: 

 
 Nog actuele versie: Formulier 3+4 NL.PDF 
 
 Model in bespreking: MedischVerslag.doc 
 

• Deel zelfevaluatie voor patiënt / aanvrager 
(model nog niet klaar) 

 

– Digitaal werken / e-health projecten: 
 
• Inlichtingenformulier / verslagen … ? 
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Formulier 3+4 NL.PDF
MedischVerslag.doc


PARKEERKAART 
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ENKELE PRINCIPES: 
 
• De houder het recht op: 

 
–  parkeren voor onbeperkte duur op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe 

zone) 
 

– parkeren op plaatsen die uitsluitend voorbehouden zijn aan personen met een 
handicap (plaatsen aangeduid met een specifiek verkeersbord (E9a). 
 
 

• Het voorzien van een voorbehouden plaats voor de woning en/of werkplaats van 
de persoon met een handicap is mogelijk. Dit behoort tot de bevoegdheid van de 
burgemeester. 
 

 
• De kaart stelt de houder vrij van gemeentelijk parkeergeld, doch enkel als de 

gemeente dit toestaat (lijst op de website). 
 

 
• In de andere lidstaten van de Europese Unie geeft de kaart enkel recht op de 

voorzieningen die toegekend zijn door het land in kwestie. 
 

      
 



PARKEERKAART 
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CRITERIA: 
      
• ten minste 2 punten op 3 voor verplaatsingsmoeilijkheden 

 
• ten minste 12 punten zelfredzaamheid 
 
• een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste 

ledematen en ten minste 50 % bedraagt (berekend) 
 

 
 

• volledige verlamming van de bovenste ledematen 
 
• amputatie van de bovenste ledematen 
 
• erkende burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met ten minste 50 % oorlogsinvaliditeit 

 
• 80% in de oude wetgeving tegemoetkomingen 
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De toekenning van de financiële tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal 
voorwaarden : 
 

– Aanvraag 
– Leeftijd 
– Nationaliteit 
– Verblijf 
– De gezinssamenstelling 
– Inkomsten 
 
en de 
– Medische (voorwaarden) erkenning. 
 
 

 
 

 

Administratieve 
voorwaarden 

Complexe materie 
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• Er moet een aanvraag gebeurd zijn. 
• De datum van aanvraag bepaalt de ingangsdatum van het recht (1stag van de 

maand volgende op de aanvraagdatum)! 
 
– Uitzonderng: terugwerkende kracht 

 

 
 

 

• IVT/IT vanaf 21 jaar 
 

– Kan vóór die leeftijd in specifieke gevallen 
 

• THB vanaf de 65ste verjaardag 
 
– De IVT/IT wordt niet automatisch stopgezet wanneer men 65 wordt. 
– Indien een aanvraag gedaan wordt na de 65 als er reeds een IVT/ITT werd 

toegekend met een bestaand recht, dan zal het voordeligste stelsel primeren. 
 

 
 
 

 

DE  AANVRAAG 

DE  LEEFTIJD 
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neen 

neen 

Marokko 

Algerije 

Tunesie 

Liechtenstein 

Zwitserland 

= Belg ja 

neen 

Onderdanen van de landen van de Europese Unie, 

Vluchtelingen  

Staatlozen 

= Belg ja 

Marokko 

Algerije 

Tunesie 

Noorwegen 

Liechtenstein 

Zwitserland 

IJsland 

Turkije Andere  

Of werknemer  

Of  (overlevende) echtgenoot, 

wettelijk samenwonende van een 

werknemer,  

Of ascendent, descendent ten laste 

van een werknemer  

Of student 

ja = Belg 

IJsland 

Noorwegen 

neen 

E.I.O. 

EN 15 jaar verblijf sinds 

leeftijd van 20 jaar? 

EN 5 laatste jaren zonder 

onderbreking in België? 

EN 1ste vaststelling van 

ziekte in België? 

Gerechtigde 

tegemoetkoming 

vóór 1.5.1986 

ja 

= Belg 

ZIE SCHEMA 2 

NATIONALITEIT 
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= Afwijzing 

Personen die niet gelijkgesteld worden met Belgen 

volgens Schema 1, ongeacht hun nationaliteit. 

neen 

Gerechtigde op verhoogde kinderbijslag tot 21 jaar? 

 
= Belg ja 

neen 

neen 

 Echtgenoot, wettelijk samenwonende van een 

Noorse, Liechtensteinse, Zwitserse, IJslandse, 

Marokkaanse, Tunesische of Algerijnse 

werknemer? 

 Gezinslid ten laste van en onder het zelfde dak 

wonende als een Noorse, Liechtensteinse, Zwitserse, 

IJslandse, Marokkaanse, Tunesische of Algerijnse 

werknemer? 

= Belg 
ja 

 Echtgenoot, wettelijk samenwonende van een Belg, 

vluchteling, staatloze, onderdaan van een lidstaat 

van de Europese Unie? 

 Gezinslid ten laste van en onder hetzelfde dak 

wonende als een Belg, vluchteling, staatloze, 

onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie? 

= Belg ja 

Ingeschreven in het Bevolkingsregister? = Belg ja 

neen 

NATIONALITEIT 
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• Hoofdverblijfplaats in België – ingeschreven zijn in het bevolkingsregister 
 
– Uitzonderingen 
 
– Exportabiliteit naar het buitenland (moet aangevraagd worden via de 

minister ter goedkeuring): kan enkel voor ITT en THB 
 
– Schrapping van ambtswege 

(geen band meer met de gemeente) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

VERBLIJF 
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De gezinssamenstelling 
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• Complexe berekening met mogelijkheid tot vrijstellingen 
 

• Berekening is verschillend naargelang het type tegemoetkoming (IVT, IT, THB) 
 

• Opgelet bij bejaarden dossier: 
–  roerende en onroerende goederen, afstand ervan  door verkoop of 

schenking, …  
 

    Tegemoetkoming = basisbedrag – (inkomsten – vrijstelling)  
 
 
 

 
Voor de IVT houdt men voor het basisbedrag rekening met de administratieve categorie. 
 

        Voor de ITT houdt men voor het basisbedrag rekening met de medische categorie EN hangt de 
vrijstelling o.a. af van de administratieve categorie. 
 

        Voor de THB houdt men voor het basisbedrag rekening met de medische categorie EN hangt de    
vrijstelling o.a. af van de administratieve categorie. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

INKOMSTEN 


