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Inleiding

Als u geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, kan dit zowel
voor u als voor uw directe omgeving een ingrijpende gebeurtenis
zijn. Een opname of behandeling brengt heel wat veranderingen
teweeg op persoonlijk, sociaal en professioneel vlak.
De dienst sociaal werk helpt u met de psychosociale en praktische
gevolgen van uw ziekte.
Langdurig ziek zijn betekent ook vaak extra kosten en een
verminderd inkomen. In deze brochure geven we een bondig
overzicht van de meest voorkomende sociale voorzieningen.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de sociaal werker
van uw afdeling.
Ook de sociale dienst van het OCMW, het Sociaal Huis van de
gemeente waar u woont of het ziekenfonds kunnen u wegwijs
maken in het kluwen van sociale voordelen.
De dienst sociaal werk
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FINANCIËLE TEGEMOETKOMINGEN
AANVULLENDE VERZEKERING ZIEKENFONDS
Deze verzekering is niet bij elk ziekenfonds verplicht. Aanvullende
diensten en voordelen geven een financiële tussenkomst
voor bijvoorbeeld ziekenvervoer, uitleendienst, premie voor
thuisverzorgers, gezinszorg, hersteloord, kortverblijf of dagcentrum,
homeopathie, psychologie enzovoort.
Deze diensten en voordelen kunnen sterk verschillen naargelang
het ziekenfonds en de regionale afdelingen. Vraag dit na bij uw
ziekenfonds.

FORFAITAIRE VERGOEDINGEN VOOR CHRONISCHE
AANDOENINGEN
Chronische wonden
Maandelijkse forfaitaire tegemoetkoming voor de aankoop van
verbandmiddelen en een bijkomende tussenkomst bij de aankoop
van bepaalde verbanden.
Toekenning voor drie maanden, kan maximaal drie keer verlengd worden.
Voorwaarden:
chronische wonden die na zes weken onvoldoende geheeld zijn.
Aanvraag:
uw behandelend arts moet een aanvraag indienen bij de
adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

4

Pijnmedicatie
Bij chronische pijn wordt er een tegemoetkoming voorzien in de
aankoop van bepaalde pijnstillers.
Voorwaarden:
minimum drie maanden chronische pijn die aanhoudt na de
behandeling van een welomschreven aandoening.
Aanvraag:
uw behandelend arts moet een aanvraag indienen bij de
adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

Zorgforfait chronische ziekten
Een jaarlijkse tegemoetkoming via uw ziekenfonds. Dit bedrag zal
variëren naargelang de mate van verlies van zelfredzaamheid.
Voorwaarden:
✗ grote uitgaven voor gezondheidszorg en veelvuldige
opnames in het ziekenhuis;
✗ forfait B of C in thuisverpleging;
✗ verhoogde kinderbijslag;
✗ hulp aan derden;
✗ uitkering FOD Sociale Zekerheid (minimum twaalf punten).
Aanvraag:
uw ziekenfonds zal u automatisch op de hoogte brengen als u
in aanmerking komt, mits zij op de hoogte zijn van uw verlies
aan zelfredzaamheid. Als u denkt in aanmerking te komen,
kunt u ook zelf uw ziekenfonds contacteren.
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Incontinentieforfait
Zwaar zorgbehoevende personen met een incontinentieprobleem
kunnen jaarlijks aanspraak maken op een forfaitaire
tegemoetkoming in de kosten van incontinentiematerialen.
Als u niet voldoet aan onderstaande voorwaarden, maar u van de
adviserend geneesheer wel de toelating hebt gekregen om een
forfait te genieten voor onbehandelbare incontinentie, dan hebt u
ook recht op een jaarlijks forfait.
Voorwaarden:
✗ minimum vier maanden recht op B of C forfait in
thuisverpleging;
✗ en een score 3 of 4 voor incontinentie op KATZ-schaal;
✗ en de laatste vier maanden voor de aanvraag niet
verblijven in psychiatrisch ziekenhuis, woonzorgcentrum,
psychiatrisch verzorgingstehuis, beschut wonen of bepaalde
revalidatiecentra.
Aanvraag:
via thuisverpleegkundige of rechtstreeks via uw ziekenfonds.
De aanvraag moet jaarlijks herhaald worden.

VERHOOGDE TEGEMOETKOMING (VT)
Hierdoor krijgt u een hogere terugbetaling voor geneeskundige
zorgen. U betaalt minder remgeld bij een ziekenhuisopname en de
meeste ambulante geneeskundige verstrekkingen zoals bijvoorbeeld
een consultatie bij de huisarts of het aankopen van geneesmiddelen.
Eventueel kan er dan ook een derde betalerregeling toegepast
worden, dit wil zeggen dat u enkel het remgeld moet betalen aan
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de zorgverlener.
De overige kosten
zal de zorgverlener
rechtstreeks regelen
met uw ziekenfonds.
Het is mogelijk dat
deze tegemoetkoming
u ook nog recht geeft
op andere voordelen
zoals een korting voor
het openbaar vervoer,
sociaal telefoontarief
enzovoort. Het ziekenfonds kan u hierover
verder informeren.

Voorwaarden:
Personen die al een van de onderstaande uitkeringen
ontvangen, hebben recht op een VT zonder verdere
inkomensvoorwaarden. Hun personen ten laste genieten dan
ook van een VT.
✗
✗
✗
✗

Een leefloon of sociale hulp toegekend door het OCMW.
Een uitkering FOD Sociale Zekerheid.
Een IGO (inkomensgarantie ouderen) of een rentebijslag.
Een kind met bijkomende kinderbijslag omwille van
erkenning minimum 66 procent invaliditeit.

Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten

7

Personen die tot een van onderstaande categorieën behoren,
hebben recht op een VT als zij voldoen aan bepaalde
inkomensvoorwaarden. Hun personen ten laste genieten dan
ook van een VT.
✗ WIGW (weduwe/weduwnaar, invaliden, gepensioneerden,
wezen).
✗ Medische erkenning FOD Sociale Zekerheid (en geen
uitkering ontvangen).
✗ Volledig en langdurig werklozen.
✗ Als resident ingeschreven zijn (dit is een bepaald statuut
toegekend door het ziekenfonds).
✗ Iemand die vroeger in de openbare sector in Afrika werkte.
✗ Ambtenaren die sinds minimum één jaar in disponibiliteit
zijn gebracht.
✗ Leden van een kloostergemeenschap.
✗ Militairen die sinds minimum één jaar ontheven zijn uit
hun ambt door gezondheidsredenen.
✗ Eenoudergezinnen.
✗ Rechthebbenden op een verwarmingstoelage.
Aanvraag:
via uw ziekenfonds.

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)
Verhoogde terugbetaling voor een consultatie door de huisarts, dit
geldt zowel voor een consultatie in de artsenpraktijk als voor een
huisbezoek.

8

Voorwaarden:
minimum één keer per jaar bij uw huisarts op consultatie gaan.
Personen vanaf 75 jaar of personen die erkend zijn als
chronisch zieken krijgen deze vermindering zowel voor
consultaties als voor huisbezoeken.
Voor alle andere personen is deze verhoogde terugbetaling
enkel geldig voor consultaties.
Aanvraag:
via uw huisarts.

HULP VAN DERDEN
Een aanvullende forfaitaire vergoeding per dag voor werknemers en
zelfstandigen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen en
om gezondheidsredenen aangewezen zijn op de hulp van anderen.
Deze aanvullende vergoeding is niet belastbaar.
Als u langer dan drie maanden in het ziekenhuis, een woonzorgcentrum
of psychiatrisch verzorgingstehuis wordt opgenomen, vervalt de
tegemoetkoming tijdelijk tot bij uw ontslag. U moet dit zelf melden aan
uw ziekenfonds, zo niet kunnen zij later de uitkering terugvorderen.

Voorwaarden:
✗ minimum drie maanden arbeidsongeschikt zijn en een
ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen;
✗ en ernstig zorgbehoevend zijn (minimum elf punten scoren
na een beslissing door het Riziv, niet te verwarren met de
score toegekend door de FOD Sociale Zekerheid!).
Aanvraag:
via uw ziekenfonds.
Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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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
kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt het gezin voor de
daaropvolgende verstrekkingen het remgeld maandelijks volledig
terugbetaald.
Opgelet, niet alle remgelden komen in aanmerking voor MAF!
Voorwaarden:
het plafondbedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen en uw
sociaal statuut.
Aanvraag:
u zult automatisch op de hoogte gesteld worden door uw
ziekenfonds als u uw plafond hebt bereikt.

VERSCHILLENDE ZORGBUDGETTEN
Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen
die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met
ernstige gezondheidsproblemen of een handicap.
Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen
de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen
om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.
Zorgbudget voor ouderen met zorgnood (voorheen
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden):
• is een zorgbudget voor 65+ers met een beperkt inkomen en
gezondheidsproblemen;
10

• het bedrag is afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en
zijn (gezins)inkomen;
• kunt u online aanvragen of laat u hierbij helpen door de zorgkas,
ziekenfonds, gemeente of OCMW;
• kan veranderen als uw inkomen of gezondheid verandert want
dat moet gemeld worden.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
(vroeger Vlaamse zorgverzekering)
Dit is een door de Vlaamse overheid verplichte verzekering met als
doel niet-medische kosten van zwaar hulpbehoevende personen te
helpen dragen.
Dit kan zowel voor personen die thuis wonen als voor personen die in
een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis wonen.
Als u in aanmerking komt zult u maandelijks een forfaitair bedrag
ontvangen.
Voorwaarden:
de mate van uw zorgbehoevendheid bepaalt of u in
aanmerking komt of niet.
Aanvraag:
via uw ziekenfonds of zorgkas. U hebt een wachttijd van drie
maanden, deze begint te lopen vanaf het moment van aanvraag.
De indicatiestelling kan enkel thuis en binnen de 90 dagen na
aanvraag plaatsvinden.
Meer informatie:
www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderenmet-een-zorgnood
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Zorgbudget voor mensen met een handicap
• heet ook het basisondersteuningsbudget;
• bedraagt 300 euro per maand (een vast bedrag);
• is voor mensen met een erkende handicap die aan bepaalde
voorwaarden voldoen;
• krijgt u automatisch als u tot een van de groepen voor het
zorgbudget behoort. U moet het niet aanvragen. Doet u een beroep
op ‘niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning van het
VAPH’, dan kunt u een vrijwillige overstap naar een zorgbudget voor
mensen met een handicap aanvragen bij het VAPH;
• wordt uitbetaald door uw zorgkas;
• is niet belastbaar.
MANTELZORGPREMIE
Dit is een uitkering bedoeld om de niet-medische kosten te helpen
dragen of kan ook gezien worden als een vergoeding voor de
mantelzorger.
U kunt een maandelijkse tegemoetkoming aanvragen via uw
gemeente en/of provincie.
Niet elke gemeente/provincie geeft deze tussenkomst en de
voorwaarden kunnen sterk verschillen.
Voorwaarden:
vraag dit na bij uw gemeente.
Aanvraag:
via uw gemeente.
FORFAIT PALLIATIEVE ZORG
Forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve patiënten die thuis
verzorgd worden, ongeacht hun inkomen.
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Kan maximaal twee keer worden toegekend
met een tussenperiode van 30 dagen.
Dankzij de premie, die vooral bedoeld is voor
de kosten van medicatie en hulpmiddelen,
valt voor u ook het remgeld voor de arts,
verpleegkundige zorg en bepaalde verstrekkingen kinesitherapie weg.

Voorwaarden:
uw huisarts zal bekijken of u voldoet aan de voorwaarden voor
een palliatief statuut, bovendien moet u thuis verzorgd worden.
Aanvraag:
uw huisarts kan een goedkeuring aanvragen bij de adviserend
geneesheer van uw ziekenfonds.

HAARPROTHESE (PRUIK)
Er is een tussenkomst voorzien in de aankoopprijs van een
haarprothese. Bevraag ook eventuele tussenkomst via uw
hospitalisatieverzekering.
Een tegemoetkoming voor een nieuwe haarprothese is pas mogelijk
minstens twee jaar na aankoop van een vorige haarprothese.
Haarstukjes worden niet ten laste genomen.
Voorwaarden:
haaruitval door de behandeling.
Aanvraag:
medisch attest samen met de aankoopfactuur overmaken aan uw
ziekenfonds. U kunt best ook het bewijs van tussenkomst door uw
ziekenfonds en de aankoopfactuur nog eens overmaken aan uw
hospitalisatieverzekering voor een eventuele extra tussenkomst.
Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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KOM OP TEGEN KANKER (KOTK)
EN STICHTING TEGEN KANKER
U kunt een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst in
alle gezondheidsonkosten van uw kankerbehandeling.
Via KOTK kunt u een keer per jaar een dossier indienen voor de
kosten van het afgelopen jaar.
Via De Stichting tegen Kanker kunt u twee keer per jaar een
dossier indienen.
Opgelet: u moet wel een keuze maken bij welke organisatie u de
tussenkomst wilt aanvragen.
Voorwaarden:
u moet in aanmerking komen wat betreft criteria voor
gezinsinkomen en maandelijkse kosten voor uw behandeling.
Aanvraag:
via de sociale dienst van uw ziekenfonds of het plaatselijke
OCMW.
Meer informatie:
www.komoptegenkanker.be (Kom Op Tegen Kanker)
www.kanker.be (Stichting tegen Kanker)

FOD SOCIALE ZEKERHEID
Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
en Integratietegemoetkoming (IT) (21-65 jaar)
De Federale overheid voorziet een basisinkomen voor personen
die door ziekte of handicap niet of onvoldoende zelf een inkomen
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kunnen verwerven. Ze geeft ook een tegemoetkoming aan
personen die moeilijkheden ervaren om zich in het dagelijkse leven
zelfstandig te kunnen behelpen.
Voorwaarden:
voldoen aan een aantal criteria op vlak van zelfredzaamheid,
inkomen, nationaliteit en verblijf.
Aanvraag:
u moet zelf de aanvraagformulieren opvragen bij uw
gemeente, Sociaal Huis of OCMW en opsturen naar de FOD
Sociale Zekerheid.

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte personen of personen met een handicap
Voorwaarden:
werknemers en zelfstandigen die kinderbijslag genieten en
die minstens zes maanden een uitkering als zieke of invalide
genieten, op voorwaarde dat uw gezamenlijk inkomen niet
hoger ligt dan een welbepaald bedrag.
Aanvraag:
het ziekenfonds doet automatisch aangifte bij uw
kinderbijslagfonds.

Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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Bijkomende kinderbijslag voor zieke kinderen of kinderen
met een handicap
Kinderen met een handicap of aandoening hebben tot de leeftijd van
21 jaar boven op hun gewone kinderbijslag recht op een toeslag.
Voorwaarden:
men zal rekening houden met de aandoening op zich, de
gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak, de mogelijkheid
voor het kind om deel te nemen aan sociale activiteiten en de
gevolgen voor de familiale omgeving.
Alle kinderen met kanker komen hiervoor gedurende een
bepaalde periode in aanmerking.
Uw kind moet wel ingeschreven blijven in een onderwijsinstelling.
Aanvraag:
u moet de aanvraagformulieren zelf opvragen bij uw
kinderbijslagfonds en opsturen naar de FOD Sociale Zekerheid.
Meer informatie:
www.rkw.be
www.handicap.fgov.be of tel. 0800 987 99

OCMW
Als u zich in een financieel moeilijke gezinssituatie bevindt, kunt u
financiële steun aanvragen voor medische en niet-medische kosten.
Voorwaarden:
vraag dit na bij uw OCMW.
Aanvraag:
via uw OCMW.
16

SOCIALE VOORDELEN
PARKEERKAART VAN FOD SOCIALE ZEKERHEID
Dit is een persoonlijke kaart waarmee u uw wagen op een
parkeerplaats voor personen met een handicap kunt parkeren. In
de meeste gemeenten is dit onbeperkt in tijd en gratis.
Voorwaarden:
✗ Blijvende invaliditeit 80 procent;
✗ Blijvende invaliditeit van minstens 50 procent ter hoogte
van de onderste ledematen;
✗ Vermindering zelfredzaamheid tot twee punten bij de
rubriek ‘verplaatsingsmogelijkheden’;
✗ Vermindering zelfredzaamheid van minstens twaalf punten;
✗ Verlamming of amputatie ter hoogte van beide armen.
Aanvraag:
u kunt het formulier ophalen bij uw gemeente, het Sociaal
Huis of het OCMW.
Dit mag ingevuld worden door uw huisarts en doorgestuurd
worden naar de FOD Sociale Zekerheid.

VERMINDERING OF VOORDELEN OPENBAAR
VERVOER
U kunt zich rechtstreeks richten tot De Lijn of de NMBS om deze
voordelen aan te vragen. Vraag ook duidelijk na op welke termijn
deze voordelen moeten hernieuwd worden.

Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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Vermindering of voordelen voor openbaar vervoer De Lijn
en de NMBS
• Vermindering voor wie recht heeft op Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Ook hun personen ten laste krijgen een verminderings
kaart (u moet een attest van uw ziekenfonds kunnen voorleggen.)
• Kaart kosteloze begeleider: afhankelijk van uw
zorgbehoevendheid of zelfredzaamheid.
• Nationale verminderingskaart voor blinden en slechtzienden
met een invaliditeit erkend door de FOD Sociale Zekerheid.

Vermindering of voordelen specifiek voor openbaar
vervoer De Lijn
• Gratis tram en bus vanaf 65 jaar.
• Gratis abonnement voor personen die ingeschreven zijn bij
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH), personen die een tegemoetkoming krijgen via
de FOD Sociale Zekerheid (IT of IVT) of personen die
Bijzondere Tewerkstelling Ondersteunende Maatregelen
(BTOM) toegekend gekregen hebben via de VDAB.
• Vermindering voor wie recht heeft op een leefloon via het
OCMW of inkomensgarantie ouderen (IGO).
• Een rit met rolstoel kunt u best vooraf reserveren. Om een rit
met de belbus te reserveren, moet u de belbuscentrale minstens
twee uur vooraf contacteren. Wilt u een gewone bus (geen
belbus) nemen, dan moet u 24 uur op voorhand reserveren.
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De belbus of gewone bus pikt u dan op het afgesproken
moment op aan de afgesproken halte.

Vermindering of voordelen specifiek voor openbaar
vervoer NMBS
• Voorrangskaart zitplaats: u moet een medisch attest kunnen
voorleggen waarop staat dat u niet lang mag rechtstaan.
• Begeleiding door NMBS-personeel voor reizigers in een
rolstoel. Dit moet minimum 24 uur vooraf aangevraagd
worden via tel. 02 528 28 28.

Meer informatie:
www.delijn.be
www.nmbs.be

Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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SOCIAAL TARIEF KABELMAATSCHAPPIJ
Het al dan niet toekennen van het sociaal tarief is niet wettelijk
vastgelegd en is dus een vrije keuze van de kabelmaatschappij. De
meeste maatschappijen kennen het echter toe.
Voorwaarden:
erkenning invaliditeit van 80 procent of twaalf punten via een
attest van de FOD Sociale Zekerheid.
Aanvraag:
algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid of van uw
ziekenfonds kunnen voorleggen aan de kabelmaatschappij.

SOCIAAL TELEFOONTARIEF
Voor rechthebbenden op het sociaal telefoontarief liggen de kosten
voor aansluiting aanzienlijk lager. Er is ook een vermindering op het
basisabonnement. Per tweemaandelijkse factuur hebt u bovendien
recht op een aantal gratis binnenlandse gesprekken. Voor de huur
van een standaardtoestel betaalt u op het sociaal telefoontarief
minder dan een gewone abonnee.
Voorwaarden:
✗ minimum 18 jaar;
✗ minimum 66 procent arbeidsongeschikt of minimum 9
punten via de FOD Sociale Zekerheid;
✗ alleen wonen, ofwel samenwonen met maximaal twee
personen, ofwel samenwonen met bloed- of aanverwanten
in de eerste of tweede graad. In dat laatste geval speelt het
aantal personen geen rol;
20

✗ gehoorgestoorden met een gehoorverlies van minimum
70 dB en mensen die een laryngectomie hebben
ondergaan. Zij moeten over een goedgekeurd en
aangepast telefoontoestel beschikken;
✗ een leefloon ontvangen.
Aanvraag:
u moet een aanvraag indienen bij de operator van uw keuze.
Vraag na of dit gunstig tarief ook kan toegepast worden voor
uw internetverbinding.

SOCIAAL TARIEF VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT
Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas om
bescherming te bieden aan een consument met een laag inkomen of
een kwetsbare sociale situatie. Dit sociaal tarief is een recht, maar
geen verplichting. Ziet u dat de normale tarieven voordeliger zijn,
dan hebt u de keuze om het sociaal tarief al dan niet aan te vragen.
Voorwaarden:
De abonnee of elke persoon die onder hetzelfde dak leeft,
moet recht hebben op ofwel:
✗ een tegemoetkoming aan personen met een handicap op
basis van minstens 65 procent arbeidsongeschiktheid;
✗ een tegemoetkoming Hulp van derde;
✗ een inkomensgarantie ouderen (IGO);
✗ een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);
✗ een integratietegemoetkoming (IT) categorie 2, 3, 4 of 5;
✗ een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
categorie 2, 3, 4 of 5;

Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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✗ een leefloon ontvangen of financiële steun via het OCMW;
✗ kinderen met een handicap van minimum 66 procent.
Het specifiek sociaal tarief is niet van toepassing op het
verbruik van:
✗ een tweede verblijfplaats;
✗ de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
✗ uw professionele verbruik (u bent zelfstandige of hebt een
bedrijf);
✗ een tijdelijke aansluiting.
Aanvraag:
het sociaal tarief wordt meestal automatisch toegepast. Wie
het sociaal tarief niet via de automatische toepassing krijgt,
kan alsnog een attest aanvragen bij de bevoegde sociale
instellingen, afhankelijk tot welke categorie u behoort. Dit
attest toont aan dat u of een lid van uw gezin behoort tot
een van de categorieën die recht hebben op het sociaal tarief.
Dit attest moet u opsturen naar uw energieleverancier.

VERWARMINGSTOELAGE
Het is mogelijk om een verwarmingstoelage te ontvangen als u uw
woning verwarmt met bulkpropaangas, huisbrandolie (in bulk of aan
de pomp) of verwarmingspetroleum aan de pomp.
Voorwaarden:
✗ een van de gezinsleden heeft recht op verhoogde
tegemoetkoming (VT);
✗ uw bruto belastbaar gezinsinkomen is beperkt;
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✗ een van de gezinsleden heeft een collectieve
schuldbemiddeling of schuldenregeling.
Aanvraag:
neem contact op met uw OCMW, de toelage kan worden
aangevraagd tot 60 dagen na levering.

VRIJSTELLING HEFFING OP WATERVERONTREINIGING
Er is een mogelijkheid dat u wordt vrijgesteld van het betalen van
de heffing op waterverontreiniging.
Voorwaarden:
✗ het heffingsbiljet staat op uw naam of op naam van een
gezinslid dat op hetzelfde adres woont;
✗ de heffing gaat alleen over het water dat uw gezin verbruikt;
✗ u verbruikt het water op uw wettelijk adres;
✗ u of uw gezinslid dat op hetzelfde adres woont, heeft
recht op een van de volgende tegemoetkomingen:
het leefloon via het OCMW, de inkomensgarantie
voor ouderen (IGO), de inkomensvervangende
tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT),
de integratietegemoetkoming voor personen met een
handicap (IT).
Aanvraag:
meestal is de VMM automatisch op de hoogte van uw recht op
vrijstelling. De VMM stuurt u dan geen heffingsbiljet op. Hebt u
toch een heffingsbiljet ontvangen en voldoet u of een gezinslid aan
de vier voorwaarden dan kunt u zelf een vrijstelling aanvragen:
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✗ stuur een kopie van het heffingsbiljet (of de
afscheurstrook) naar: VMM tav. Algemeen Directeur
Postbus 53 te 9320 Erembodegem.
✗ voeg een van volgende attesten toe:
• attest leefloon;
• attest inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
• attest inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
en/of de integratietegemoetkoming (IT) voor personen
met een handicap;
✗ Stuur een kopie en het attest op binnen de drie maanden
nadat de VMM het heffingsbiljet aan u verstuurde.
Meer informatie:
www.vmm.be/heffingen

BELASTINGSVOORDELEN
VERMINDERING VAN PERSONENBELASTING
Een volwassene met een handicap zal vrijgesteld worden van
belasting op een aanvullend deel van het belastbaar inkomen.
Een kind met een handicap wordt dubbel aangerekend bij aantal
kinderen ten laste.
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Voorwaarden:
✗ minimum negen punten toegekend via de FOD Sociale
Zekerheid;
✗ een lichamelijke of geestelijke handicap of permanente
arbeidsongeschiktheid van minimum 66 procent;
✗ het vermogen om een inkomen te verwerven na één jaar
arbeidsongeschiktheid is verminderd tot hoogstens 1/3;
✗ en de handicap werd vastgesteld vóór de leeftijd van
65 jaar en vóór 1 januari van het aanslagjaar.
Aanvraag:
✗ vermelden op belastingsaangifte welke personen van het
gezin een handicap hebben;
✗ een officieel attest van 66 procent invaliditeit toevoegen;
✗ als dit attest niet kan voorgelegd worden, kunt u een
medisch onderzoek aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid.
Belangrijke opmerking over personenbelasting.
Van de invaliditeitsuitkering van het ziekenfonds wordt geen
bedrijfsvoorheffing afgehouden. Toch moet men belasting
betalen op deze invaliditeitsuitkering.
U moet dus nog rekening houden met het feit dat u dit nog moet
betalen bij de jaarlijkse afrekening van de personenbelasting.

BELASTINGSVERMINDERING BIJ AANKOOP
EN ONDERHOUD VAN WAGEN
Personen met een handicap kunnen vrijgesteld worden van:
✔ verkeersbelasting;
✔ inschrijvingstaks;
✔ BTW bij aankoop;
✔ BTW bij onderhoud (u moet slechts zes procent betalen).
Sociale voorzieningen voor oncologische patiënten
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Voorwaarden:
✗ blijvende invaliditeit van de onderste ledematen van
minimum 50 procent;
✗ verlamming of amputatie van de bovenste ledematen;
✗ volledige blindheid (attest FOD Sociale Zekerheid kunnen
voorleggen);
✗ militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden die een invaliditeitspensioen van minimum 50 procent genieten;
✗ schriftelijke verbintenis afleveren dat u de wagen enkel
gebruikt voor het vervoer van de persoon met een handicap.
Persoonlijk gebruik betekent niet dat het voertuig nooit mag
gebruikt worden als de persoon met een handicap niet in het
voertuig zit. De verplaatsing moet dan echter direct verband
hebben met de behoeften van de gehandicapte persoon;
✗ het voertuig moet ingeschreven zijn op naam van de
persoon met een handicap.
Aanvraag:
✗ vóór de levering van de wagen moet u het bewijs
van handicap voorleggen aan het hoofd van het
controlekantoor van de BTW;
✗ de vrijstelling van verkeersbelasting kunt u aanvragen bij
de regionale directeur der belastingen van uw woonplaats.
U moet een bewijs van handicap voorleggen.

VERMINDERING VAN ONROERENDE VOORHEFFING
De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin
een persoon met een handicap op datum van 1 januari van het
aanslagjaar zijn wettelijke domicilie heeft. Men kan de eigenaar zijn
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van de woning of een huurder. Als het over een huurwoning gaat,
komt de vermindering dus ten goede van de huurder. Omdat de
onroerende voorheffing echter niet ten laste van de huurder valt,
wordt de vermindering toegekend aan de verhuurder (eigenaar) en
mag de huurder het bedrag aftrekken van de huurprijs.
Voorwaarden:
✗ 66 procent (9 punten via FOD Sociale Zekerheid)
blijvende invaliditeit vóór 1 januari van het aanslagjaar;
✗ en een vaststelling van de handicap voor de leeftijd van 65
jaar en vóór 1 januari van het aanslagjaar;
✗ een kind met een handicap ten laste hebben;
✗ de voorwaarden kunnen verschillen naargelang het gewest
waarin u woont.
Aanvraag:
de belastingplichtige, wonend in het Vlaams gewest, moet
deze verminderingen niet aanvragen. Ze worden automatisch
op het aanslagbiljet verrekend. Voor de berekening van
het forfaitaire bedrag van de vermindering wordt een
gehandicapte gelijkgesteld met twee personen ten laste.
Wie in het Brussels hoofdstedelijk Gewest of het Waalse
Gewest woont, moet de aanvraag zelf indienen.
Meer informatie:
www.onroerendevoorheffing.be.
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PROVINCIEBELASTING
Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen met een handicap
of gezinnen met een kind met een handicap geheel of gedeeltelijk
vrijgesteld worden van provinciebelasting.
Voorwaarden:
personen die volgende voordelen of uitkeringen al toegekend
krijgen, komen in aanmerking:
✗ verhoogde tegemoetkoming (VT) via het ziekenfonds;
✗ leefloon of een equivalent hiervan via het OCMW;
✗ inkomensgarantie ouderen (IGO);
✗ tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid;
✗ langdurige werklozen > 50 jaar.
Aanvraag:
door u zelf aan te vragen binnen de twee maanden nadat u
uw aanslagbiljet van de belastingen hebt ontvangen. Bewijs
van toegekende voordelen of uitkeringen moeten toegevoegd
worden. De vrijstelling vervalt onherroepelijk zodra de
termijn van twee maanden verstreken is. Voor meer
informatie kunt u terecht bij uw provinciebestuur.

VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN
Het erfdeel van een zwaar gehandicapte persoon is tot een
bepaalde som vrijgesteld van belastingen.
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Voorwaarden:
✗ de handicap werd vastgesteld vóór 65 jaar;
✗ vermindering zelfredzaamheid van minstens negen punten
(FOD sociale zekerheid);
✗ lichamelijk/geestelijk gehandicapt voor minimum 66 procent
of arbeidsongeschiktheid van minstens 66 procent;
✗ uw vermogen om een inkomen te verwerven na 1 jaar
primaire arbeidsongeschiktheid is verminderd tot 1/3;
✗ kinderen met een handicap van minimum 66 procent;
✗ de overledene had op het moment van overlijden zijn
domicilie in Vlaanderen.
Aanvraag:
bij de aangifte van uw nalatenschap moet u een attest van
66 procent invaliditeit bijvoegen. U kunt dit attest ook
gewoon overhandigen aan uw notaris.
U kunt ook nog binnen de twee jaar na de betaling een
teruggave aanvragen als u toch nog het attest kunt overmaken.

TUSSENKOMST VOOR VERVOER
BIJ CHEMO- EN RADIOTHERAPIE
OF FOLLOW-UP
NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER EN EIGEN VERVOER
Via de verplichte verzekering bij uw ziekenfonds is er een tussenkomst
voorzien voor zowel eigen vervoer, taxivervoer of ambulancevervoer.
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Eventueel zijn er ook overeenkomsten met taximaatschappijen of
ambulancediensten, deze rijden dan aan een voordelig tarief naar
het ziekenhuis.
Sommige ziekenfondsen voorzien ook vrijwilligersvervoer aan een
voordelig tarief.
Voorwaarden:
✗ ambulante behandeling met chemotherapie;
✗ ambulante behandeling met radiotherapie;
✗ follow-up na chemotherapie of radiotherapie;
✗ er is in principe geen tussenkomst voorzien als u enkel
komt voor onderzoeken (bijvoorbeeld RX of CT).
Aanvraag:
informeer u verder via uw ziekenfonds, mogelijks is er ook
een tussenkomst voorzien bij een opname in het ziekenhuis,
maar dit is geen verplichting en dus een vrije keuze van uw
ziekenfonds.
U moet een aanvraagformulier indienen bij het ziekenfonds (te
verkrijgen aan de inschrijvingsbalie van de consultatie of het dagziekenhuis). Daarop vermeldt de behandelende arts van het centrum
telkens de datum waarop de chemo- of radiotherapie plaatsvond.
Vraag of uw ziekenfonds vanuit de aanvullende verzekering nog
meer terugbetaalt.
Als uw ziekenfonds u geen gunstig tarief kan bieden, kunt u ook
altijd een beroep doen op vrijwilligersvervoer via de Minder
Mobiele Centrale (MMC).
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Voorwaarden:
hieraan zijn vaak inkomensvoorwaarden gekoppeld.
Aanvraag:
via de Minder Mobiele Centrale (vaak georganiseerd binnen
het OCMW of de gemeente).
Meer informatie:
www.taxistop.be/1/mmc
www.meermobiel.be

DRINGEND ZIEKENVERVOER
Dringend ziekenvervoer per ziekenwagen voor personen die in een
noodsituatie verkeren wordt voor de helft terugbetaald door de
ziekteverzekering.
Er moet dan wel een duidelijke vermelding van ‘dringend vervoer’
of ‘dienst 100’ op uw factuur terug te vinden zijn.

LOOPBAANONDERBREKING
Het recht op loopbaanonderbreking is afhankelijk van de sector en
het statuut waarin u tewerkgesteld bent.
U kunt een volledige of een gedeeltelijke loopbaanonderbreking
aanvragen afhankelijk van het aantal uren dat u normaal
tewerkgesteld bent. De uitkering zal uitbetaald worden via de RVA.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook een aanmoedigingspremie
aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Deze uitkering is dan
aanvullend op uw onderbrekingsuitkering van de RVA.
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MEDISCHE BIJSTAND
Voorwaarden:
✗ U kunt dit enkel aanvragen voor een persoon die officieel
geregistreerd is op hetzelfde adres of voor een familielid
tot de tweede graad (zowel voor bloed- als aanverwant).
✗ Minimum één maand, maximum drie maanden aan te
vragen. Dit kan verlengd worden tot maximaal twaalf
maanden als u voltijds onderbreekt. Deze periode is
uiteraard langer als u maar deeltijds onderbreekt.
Aanvraag:
via de RVA en werkgever aan te vragen.

PALLIATIEF VERLOF
Voorwaarden:
✗ U kunt dit enkel aanvragen om palliatieve zorg te
verstrekken aan een ongeneeslijk zieke persoon die zich in
een terminale fase bevindt.
De behandelende arts moet dit aantonen via een medisch
attest.
✗ Er zijn geen voorwaarden wat betreft verwantschap.
✗ Minimum één maand aan te vragen, kan verlengd worden
tot maximaal drie maanden.
✗ Voor werklozen en zelfstandigen zijn er andere afspraken,
informeer u best via de RVA.
Aanvraag:
via de RVA en uw werkgever.
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Meer informatie:
www.rva.be
aanmoedingspremie@vlaanderen.be
www.werk.be of gratis Vlaamse infolijn: tel.1700

ZORGVERLOF BIJ ZIEKENHUISOPNAME VAN UW KIND
Als uw kind wordt opgenomen in een ziekenhuis omwille van een
ernstige ziekte of medische ingreep, hebt u recht op één week
zorgverlof. Dit kan verlengd worden met maximum één week. Bij
elke nieuwe opname kan dit opnieuw aangevraagd worden.
Dit kan u bovendien niet geweigerd worden door de werkgever.
De RVA zal u een vergoeding betalen tijdens de onderbreking.
U moet telkens volledig onderbreken, het is niet mogelijk om dit
deeltijds op te nemen.
Het is bovendien niet nodig dat uw kind de volledige periode is
opgenomen in het ziekenhuis, u kunt dit zorgverlof ook verder
opnemen als uw kind al thuis is.

Voorwaarden:
✗ uw kind is jonger dan 18 jaar;
✗ en is opgenomen in het ziekenhuis;
✗ ouders en familieleden tot de tweede graad kunnen dit
aanvragen.
Aanvraag:
✗ Minimum zeven dagen vooraf aan te vragen bij een
geplande opname of ingreep, maar bij een onvoorziene
opname kan dit ook onmiddellijk ingaan.
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✗ De RVA beschikt over standaard aanvraagformulieren die
door de arts moeten ingevuld worden. Dit moet u dan
samen met een attest van ziekenhuisopname overhandigen
aan uw werkgever en het RVA-kantoor.
Meer informatie:
www.rva.be

INTERESSANTE LINKS EN BRONNEN
• www.rechtenverkenner.be
(overzicht per gemeente en naargelang uw specifieke situatie)
• www.tegenkanker.be/node/1209
(gids voor sociale voorzieningen voor kankerpatiënten)
• www.kankerinlimburg.be
(overzicht sociale voorzieningen voor kankerpatiënten)
• www.riziv.be
• www.vlaamspatiëntenplatform.be
• www.invaliditeit.be
• www.komoptegenkanker.be (Kom Op Tegen Kanker)
• www.kanker.be (Stichting tegen kanker)
• www.rkw.be
• www.handicap.fgov.be
• www.rva.be
• www.werk.be
• www.vlaamsezorgverzekering.be
• www.vlaamsesocialebescherming.be
• www.delijn.be
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•
•
•
•
•

www.nmbs.be
www.vmm.be/heffingen
www.taxistop.be/1/mmc
www.meermobiel.be
www.onroerendevoorheffing.be

PRAKTISCHE INFORMATIE

Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan
contact op met de dienst sociaal werk, tel. 016 34 86 20.
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