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Ons land telt altijd maar meer zorgbehoe-
vende ouderen. De welvaart neemt toe, de 
hygiëne verbetert en de mogelijkheden van 
de geneeskunde gaan met rasse schreden 
vooruit. Daardoor leven we langer, maar dat 
wil ook zeggen dat we langer afhankelijk 
zijn van de zorg van anderen. Daarnaast zijn 
er ook jonge mensen met een langdurige 
ziekte of een handicap.  

De meeste zieke mensen willen liever thuis 
verzorgd worden dan in een rusthuis of in 
een speciale voorziening. Bovendien zijn er 
dikwijls lange wachtlijsten voor die voorzie-
ningen.

Daarom zorgt de partner, een familielid of 
een vriend er vaak voor dat deze mensen 
thuis verzorgd worden: de zogenaamde 
‘mantelzorgers’. Mantelzorgers zijn onmis-
baar in de thuiszorg. Meer zelfs: mantelzor-
gers zijn onmisbaar in een gezonde sa-
menleving en in een gezonde economie. 
Stel je voor dat alle zorg die mantelzorgers 
op zich nemen, zou moeten vervangen wor-
den door professionele zorg. Dan zou ons ge-
zondheidssysteem onbetaalbaar worden en 
dan zou ons maatschappelijk systeem dus 
niet meer behoorlijk werken.

Inderdaad, meer dan 580.000 intensieve 
mantelzorgers zetten zich in om thuis of in 
hun omgeving voor iemand te zorgen. Weinig 
mensen staan er bij stil dat het om zo veel 
mensen gaat, die zo’n belangrijk werk ver-
richten. Hoog tijd dus dat we jullie meer in 
de kijker zetten en jullie waarderen voor de 
goede zorg voor de zorgbehoevende perso-
nen onder ons. We hopen dat deze brochure 
een bruikbare gids zal zijn.

In het eerste deel van de brochure kijken 
we wie de mantelzorgers zoal zijn. Daarna 
bespreken we de maatregelen van de over-
heid om de combinatie van arbeid en zorg te 
vergemakkelijken. De verschillende diensten 
die de ziekenfondsen en de overheid aan-
bieden, komen aan bod in het derde deel.
Om een zorgbehoevende persoon toe te 
laten om langer thuis te blijven, dringen 
zich soms een aantal aanpassingen op van 
de woning. Over de hulp die de overheid je 
daarbij kan bieden, lees je meer in het laat-
ste deel.

1. Inleiding:
Mantelzorg
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1.1 BEN JE MANTELZORGER?

Zorg je thuis voor iemand? Of voor iemand 
in je omgeving? Dan ben je wellicht een 
mantel zorger.

De meeste mensen kennen het woord 
‘mantel zorg’ niet zo goed. Toch is het be-
langrijk te weten dat je mantelzorger bent. 
Door jezelf als mantelzorger te zien, vind je 
namelijk gemakkelijker informatie die be-
doeld is voor mantelzorgers.

1.2 HET PROFIEL VAN EEN MANTEL-
ZORGER

Ondersteuning in Thuiszorg vroeg zich af wat 
de Vlaamse mantelzorger kenmerkt. Om 
hier een beeld van te schetsen, baseerden 
we ons op het onderzoek ‘Mantelzorgers: 
doorbloeiers in het zorglandschap’ van Anne 
Dedry uit 2001. Enkele cijfers:

• 62% van de mantelzorgers is een vrouw, 
38% een man.

• Gemiddeld zorgen vrouwelijke vijftigers en 
mannelijke zestigers voor zorgbehoevende 
zeventigers.

• 61% zorgt voor (schoon)moeder en vader, 
kinderen, zussen of broers. 24% zorgt 
voor de partner en 12% voor vrienden en 
buren.

• Vrouwelijke mantelzorgers geven voor de 
zorg vlugger hun job op, terwijl mannen eer-
der de stap zetten als ze gepensioneerd zijn.

• 64% is al 5 jaar mantelzorger of langer.
• 74% is mantelzorger uit vrije wil.
• De belangrijkste drijfveren: verantwoorde-

lijkheidsgevoel, liefde, vertrouwen, er de 
tijd voor hebben, een opname vermijden 
in het ziekenhuis of rusthuis.

• 50% ondervindt emotionele en fysieke be-
lasting.

• 90% zou het opnieuw doen.

1.3 FINANCIËLE AFSPRAKEN

Een zorgsituatie kan duur zijn. Naast huis-
vesting en persoonlijke uitgaven heeft de 
zorgbehoevende persoon ook extra kosten 
voor verplaatsingen, verzorging en genees-
middelen. Ook hulpmiddelen kopen of huren 
kost geld.

In veel gevallen regelt de mantelzorger ook 
de betalingen die gepaard gaan met de zorg. 
Als mantelzorger heb je ook extra kosten, 
bijvoorbeeld voor verplaatsingen, verzeke-
ringen en energieverbruik. Het is dus be-
langrijk dat de mantelzorger, de zorgbehoe-
vende persoon en de andere familie leden op 
voorhand afspraken maken over wie welke 
kosten betaalt en op welke manier de be-
talingen verlopen. Daarnaast is het even 
belangrijk als mantelzorger de zorgbehoe-
vende persoon op de hoogte te houden van 
de fi nanciële situatie.
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Mantelzorg is niet vanzelfsprekend als je nog 
werkt. Daarom bestaan er enkele mogelijk-
heden om arbeid en zorg beter te combine-
ren.

2.1 HET TIJDSKREDIET

Met het tijdskrediet kan je je beroepsloop-
baan volledig of gedeeltelijk onderbreken 
voor familiale en sociale verplichtingen.

2.1.1 Voor wie?

Als je werknemer bent in de privé-sector.

2.1.2 Welke mogelijkheden?

Je mag je arbeidsprestaties volledig schor-
sen of ze verminderen:
• Een volledige onderbreking voor minimum 

drie maanden tot maximum één jaar: 
zowel voor voltijdse als deeltijdse werk-
nemers.

• Een vermindering van de arbeidsprestaties 
tot een halftijdse betrekking: voor minstens 
zes maanden en maximum vijf jaar.

• Een vermindering van de arbeidsprestaties 
met een vijfde: voor werknemers die ten 
minste 3/4-tijds zijn tewerkgesteld gedu-
rende de twaalf voorgaande maanden.

Als je 50 jaar of ouder bent, kan je kiezen 
uit:
• De vermindering van de arbeidsprestaties 

tot een halftijdse betrekking: hiervoor moet 
je tijdens de twaalf voorgaande maanden 
ten minste ten belope van drie vierden van 
een voltijdse betrekking tewerkgesteld ge-
weest zijn.

• Een loopbaanvermindering van één volle-
dige of twee halve dagen per week, voor 
zover je tewerkgesteld bent in een arbeids-
regeling gespreid over vijf of meer dagen, 
voltijds of ten belope van vier vijfden in 
het kader van een loopbaanvermindering 
tijdens de twaalf voorafgaande maanden.

Let op! Werk je in een onderneming met 10 
werknemers of minder? Dan kan je enkel van 
dit recht gebruik maken na akkoord van je 
werkgever. In de openbare sector val je on-
der het stelsel van de loopbaanonderbreking.

2.1.3 Formaliteiten

Om het tijdskrediet aan te vragen, verwit-
tig je schriftelijk je werkgever. Je voegt een 
 attest van de RVA toe, dat vermeldt of je 
reeds uitkeringen kreeg. Dien je aanvraag 
drie maanden op voorhand in voor een be-
drijf met meer dan 20 werknemers of zes 

2. Meer vrije tijd
voor de
mantelzorger



10 1110 11

maanden op voorhand indien er minder 
werknemers zijn. Je krijgt onderbrekings-
uitkeringen, die je bij het werkloosheids-
bureau moet aanvragen.

2.1.4 De uitkering (bruto-bedragen per 
maand op 1/1/2009)

Tijdskrediet

geen 5 jaar anciënniteit
in de onderneming

5 jaar anciënniteit
in de onderneming

geen 20 jaar
beroepsverleden

20 jaar
beroepsverleden

Volledige onderbreking 444,39 euro 592,52 euro 592,52 euro

Vermindering met 1/5

Jonger dan 50 jaar 146,32 euro 146,32 euro

*188,82 euro *188,82 euro

50 jaar of ouder 146,32 euro 205,57 euro

*188,82 euro *248,08 euro

Vermindering met 1/2

Jonger dan 50 jaar 222,19 euro 296,25 euro 296,25 euro

50 jaar of ouder 222,19 euro 296,25 euro 442,57 euro

* Indien de werknemer alleen woont of indien hij uitsluitend samenwoont met één of meer-
dere kinderen waarvan één ten laste.
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2.2 RECHT OP LOOPBAANONDER-
BREKING IN DE OPENBARE 
SECTOR

2.2.1 Voor wie?

Indien je werkt: 
• voor de federale overheid, 
• voor de lokale en federale politie, 
• voor de rechterlijke orde, 
• voor een Gemeenschap of Gewest, 
• voor een gemeente of een provincie, 
• in het onderwijs, 
• voor de Kamer van Volksvertegenwoordi-

gers,
• voor een andere openbare dienst.

Opgelet! Een aantal overheidsdiensten heb-
ben specifi eke regelingen. Vraag daarom al-
tijd aan je personeelsdienst op welke vorm 
van loopbaanonderbreking je recht hebt.

2.2.2 Welke mogelijkheden?

2.2.2.1 De gewone volledige loopbaan-
onderbreking

Je mag je arbeidsprestaties volledig schor-
sen voor een periode van minimum drie 
maanden tot maximum één jaar. Tijdens een 
volledige loopbaan mag je maximum 72 
maanden nemen. Voor ouderschapsverlof, 
medische bijstand of palliatief verlof geldt 
die beperking niet.

Volledige loopbaanonderbreking
(brutobedragen per maand op 1/1/2009)

Gewone
uitkering

Verhoogde
uitkering
2de kind

Verhoogde
uitkering

3de kind of
volgende

371,93 euro 407,32 euro 442,73 euro

Werk je deeltijds? Dan worden deze bedra-
gen in verhouding verminderd. Na één jaar 
onderbreking worden ze voor vol- en voor 
deeltijdse werknemers verminderd met 5%.

2.2.2.2 De gewone gedeeltelijke loopbaan-
onderbreking voor ambtenaren 
jonger dan 50 jaar

Als voltijds ambtenaar kan je je prestaties 
verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2. Werk 
je in een deeltijdse arbeidsregeling die ten 
minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse? 
Dan kan je je prestaties verminderen tot de 
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helft van een voltijdse tewerkstelling.
Indien je deeltijds werkt, worden deze be-
dragen in verhouding verminderd. Na één 
jaar onderbreking worden ze voor vol- en 
voor deeltijdse werknemers verminderd met 
5%. Je kan de onderbreking aanvragen voor 
periodes van minimum drie en maximum 72 
maanden.

Zie tabel 1

2.2.2.3 De gewone of gedeeltelijke loop-
baanonderbreking voor ambtenaren van 50 
jaar of ouder

Je hebt dezelfde mogelijkheden als voor een 
gedeeltelijke onderbreking als ambtenaar 
jonger dan 50, maar je dient je dan wel te 
engageren om je loopbaanonderbreking niet 
stop te zetten voor het begin van je pensio-
nering.

Zie tabel 2

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers jonger dan 50 jaar
(brutobedragen per maand op 1/1/2009)

Gewoon bedrag
Verhoogd bedrag 

2de kind 

Verhoogd bedrag 
3de kind

of volgende

Vermindering met 1/5 74,37 euro 81,47 euro 88,54 euro

Vermindering met 1/4 92,99 euro 101,84 euro 110,69 euro

Vermindering met 1/3 123,96 euro 135,77 euro 147,58 euro

Vermindering met 1/2 185,96 euro 203,67 euro 221,35 euro

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder
(brutobedragen per maand op 1/9/2008)

Gewoon bedrag
Verhoogd bedrag 

2de kind 

Verhoogd bedrag 
3de kind

of volgende

Vermindering met 1/5 148,77 euro 155,86 euro 162,93 euro

Vermindering met 1/4 185,96 euro 194,82 euro 203,67 euro

Vermindering met 1/3 247,91 euro 259,76 euro 271,54 euro

Vermindering met 1/2 371,93 euro 389,60 euro 407,32 euro

tabel 1

tabel 2
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Werk je deeltijds? Dan worden deze bedra-
gen in verhouding verminderd. Na één jaar 
onderbreking worden ze voor vol- en voor 
deeltijdse werknemers verminderd met 5%.

2.2.2.4 Een combinatie van mogelijkheden

Je kan ook verschillende vormen van loop-
baanonderbreking na elkaar nemen. Contac-
teer daarvoor je personeelsdienst. Je kan je 
loopbaanonderbreking ook verlengen, voor 
zover je de maximumperiode niet over-
schrijdt.

2.2.3 Formaliteiten

Deel aan je overheid minstens drie maan-
den op voorhand de datum mee waarop de 
onderbreking van je loopbaan zal beginnen 
en hoelang ze zal duren. Voeg daarbij het 
aanvraagformulier C61 van de RVA.

Daarna stuur je het ingevuld aanvraag-
formulier C61 aangetekend terug naar de 
dienst Loopbaanonderbreking van het Werk-
loosheidsbureau van het ambtsgebied van 
je woonplaats. Dit moet ten laatste twee 
maanden na de aanvangsdatum van de 
onderbreking gebeuren.

2.3 PALLIATIEF VERLOF

Zowel in de privé- als in de overheidssector 
kan je je loopbaan onderbreken voor het 
verlenen van palliatieve zorg. Dit is elke 
vorm van bijstand aan iemand die lijdt aan 
een ongeneeslijke ziekte en zich in de eind-
fase bevindt.

Je kan je prestaties dan volledig of gedeel-
telijk onderbreken gedurende één maand 
per patiënt, maximum verlengbaar met één 
maand. Tijdens je loopbaan kan je dus meer-
dere keren palliatief verlof opnemen, maar 
telkens voor een andere persoon.

Je kan kiezen uit:
• voltijdse onderbreking,
• vermindering met de helft en
• vermindering met 1/5
  Ambtenaren kunnen dit ook
 voor 1/4 of 1/3.

2.3.1 De premie in de privé-sector en in 
sommige openbare diensten (bruto-
bedragen per maand op 1/1/2009)

Zie tabel 3

Indien de patiënt sterft vóór het einde van 
de maand, kan je vergoeding niet terugge-
vorderd worden. Dat kan wel als je vroeger 
begint te werken dan de voorziene eind-
datum.

Opgelet! Een aantal overheidsdiensten heb-
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ben specifi eke regelingen. Vraag daarom aan 
je personeelsdienst of en op welke vorm van 
palliatief verlof je recht hebt.

* Enkel voor alleenwonende werknemers 
(behalve voor de statutairen van het 
onderwijs en de federale besturen), d.w.z. 
voor de personen die uitsluitend met één 
of meerdere kinderen ten laste samen-
wonen.

2.3.2 Formaliteiten

Leg aan je werkgever en de RVA een at-
test voor van de behandelend geneesheer 
van de patiënt waaruit blijkt dat je bereid 
bent de palliatieve zorg te verstrekken. Het 
aanvraagformulier voor de RVA krijg je bij de 
verschillende werkloosheidsbureaus en bij:
Dienst Loopbaanonderbreking
van het Hoofdbestuur van de RVA
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel.: 02/515.41.11
Fax: 02/514.11.06

Je kan het ook downloaden op de website 
http://www.rva.be

2.3.3 Wanneer gaat de loopbaan-
onderbreking in?

De loopbaanonderbreking gaat normaal in 
op de eerste dag van de week volgend op de 
week waarin je het attest aan je werk gever 
overhandigde. Als je werkgever akkoord 
gaat, kan je het verlof ook onmiddellijk 
laten aanvangen.

Wil je verlenging aanvragen? Maak dan op-
nieuw de attesten over aan je werkgever en 
aan de RVA.

Volledige
onderbreking

Halftijdse
onderbreking

Gedeeltelijke
onderbreking: 1/5

jonger dan 50 jaar 726,85 euro 363,42 euro 123,29 euro
* 165,80 euro

50 jaar of ouder 726,85 euro 616,45 euro 246,58 euro

tabel 3
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2.4 OUDERSCHAPSVERLOF

Als werknemer in de private of in de open-
bare sector heb je één keer per kind recht op 
ouderschapsverlof.

2.4.1 Welke onderbrekingen zijn mogelijk?

• Een volledige onderbreking gedurende 
maximum drie maanden.

• Een vermindering van prestaties tot een 
halftijdse betrekking gedurende zes maan-
den.

• Een vermindering van de prestaties met 
1/5 gedurende 15 maanden indien je vol-
tijds tewerkgesteld bent. (Deze regeling 
is niet mogelijk voor werknemers uit de 
openbare sector en het onderwijs.)

2.4.2 Wanneer kan je ouderschapsverlof 
nemen?

• Bij de geboorte van een kind, tot het de 
leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.

• Bij adoptie van een kind, vanaf de inschrij-
ving als lid van het gezin in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister van de gemeen-

te waar je verblijfplaats is en zolang het 
kind de leeftijd van twaalf jaar niet heeft 
bereikt.

• Bij plaatsing van een kind (door de rechter 
of door Kind en Gezin) in je gezin, vanaf
de dag van de plaatsing en zolang het kind 
de leeftijd van twaalf jaar niet heeft be-
reikt.

• Om recht te hebben op ouderschapsverlof 
moet je gedurende de 15 maanden die 
vooraf gaan aan de schriftelijke kennisge-
ving 12 maanden door een arbeidsover-
eenkomst verbonden zijn geweest met je 
huidige werkgever.

2.4.3 Brutobedragen per maand
(op 1/1/2009)

Zie tabel 4

* Enkel voor alleenwonende werknemers 
(behalve voor de statutairen van het 
onderwijs en de federale besturen), d.w.z. 
voor de personen die uitsluitend met één 
of meerdere kinderen ten laste samen-
wonen.

Volledige
onderbreking

Onderbreking
met 1/2

Onderbreking
met 1/5

jonger
dan 50 jaar

50 jaar
en ouder

jonger 
dan 50 jaar

50 jaar
en ouder

726,85 euro 363,42 euro 616,45 euro 123,29 euro
*165,80 euro

246,58 euro

tabel 4
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2.4.4 Formaliteiten

De nodige attesten bezorg je aan de RVA, 
die de vergoeding uitkeert. Verwittig schrif-
telijk je werkgever drie maanden op voor-
hand, met de vermelding van begin- en eind-
datum.

2.5 LOOPBAANONDERBREKING 
VOOR MEDISCHE BIJSTAND

Je kan deze loopbaanonderbreking verkrij-
gen voor het bijstaan of verzorgen van een 
gezins- of familielid tot de tweede graad, dat 
lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte 
wordt elke ziekte of ingreep verstaan waar-
voor de geneesheer de sociale, familiale of 
psychische bijstand nodig acht voor het her-
stel.

2.5.1 Welke onderbrekingen zijn mogelijk?

De meeste werknemers komen in aanmer-
king voor:
• 12 maanden volledige loopbaanonder-

breking. Je kan periodes opnemen van 
minimum één en maximum drie maan-
den, al dan niet aaneensluitend, tot je de 
maximumtermijn van 12 maanden hebt 
bereikt.

• 24 maanden halftijdse loopbaanonder-
breking. In dit geval moet je minstens 3/4-
tijds tewerkgesteld zijn. Je kan je prestaties 
dan verminderen tot de helft van een vol-
tijdse betrekking.

• 24 maanden 1/5 gedeeltelijke loopbaan-
onderbreking. In dit geval moet je voltijds 
tewerkgesteld zijn.

Opgelet! Werk je in een KMO met minder 
dan 10 werknemers of in het onderwijs? Dan 
kan je van dit recht geen gebruik maken.
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2.5.2 Bedragen

De voorwaarden en bedragen verschillen 
naargelang je in de privé-sector of bij de 
overheid werkt. Binnen de overheid bestaan 
er trouwens nog verschillen. Vraag dus best 
eerst raad aan je personeelsdienst.

Zie tabel 5

* Enkel voor alleenstaande werknemers (be-
halve voor de statutairen van het onder-
wijs en de federale besturen), d.w.z. voor 
personen die uitsluitend samenwonen met 
één of meerdere kinderen ten laste.

2.5.3 Formaliteiten

Vraag het verlof schriftelijk aan bij je werk-
gever. Voeg daarbij het getuigschrift van de 
behandelend geneesheer waaruit blijkt dat 
je je bereid hebt verklaard om voor de per-
soon in kwestie te zorgen. Het recht gaat in 
de eerste dag van de tweede maand vol-
gend op de dag van de aanvraag, tenzij je 
werkgever dit eerder al toestaat.

2.5.4 Combinatie van
loopbaanonderbreking voor
medische bijstand en tijdskrediet

Als mantelzorger kan je tijdskrediet nemen 
als aanvulling op een loopbaanonderbreking 
voor medische bijstand. Zoals onder punt 
2.5.1 aangegeven, kan je 12 maanden volle-
dige loopbaanonderbreking nemen voor me-
dische bijstand en hiervoor vergoed worden 
door de RVA. Vervolgens kan je 1 jaar vol-
ledig tijdskrediet nemen, eveneens vergoed 
door de RVA. In de CAO waar je bedrijf on-
der ressorteert, kan echter opgenomen zijn 
dat je gedurende 5 jaar volledig tijdskrediet 
kan nemen. De 4 bijkomende jaren worden
weliswaar niet vergoed door de RVA, tenzij 
het gaat om onder andere bijstand aan een 
ziek of zorgbehoevend gezinslid. Op die ma-
nier kan je als mantelzorger dus 6 jaar uitke-
ringen ontvangen van de RVA.

Opgelet! Deze uitbreiding van het volledig 
tijdskrediet bij CAO bestaat niet in alle ar-
beidssectoren en dus ook niet in alle bedrij-
ven. Bovendien wordt in de meeste secto-

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand in de privé-sector (brutobedragen 
per maand op 1/1/2009)

Voltijdse
onderbreking

Halftijdse
onderbreking

Onderbreking
1/5

jonger dan 50 jaar 726,85 euro 363,42 euro 123,29 euro
*165,80  euro

50 jaar of ouder 726,85 euro 616,45 euro 246,58 euro

tabel 5
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ren van de 5 jaar volledig tijdskrediet dat je 
door deze maatregel kan nemen, slechts 3 
jaar gelijkgesteld met het normale loon voor 
de pensioenberekening. In een heel beperkt 
aantal sectoren geldt dat voor de volledige 
5 jaar. Vraag dit dus zeker na op je perso-
neelsdienst.

Meer informatie over alle vormen van 
tijdskrediet en loopbaanonderbreking 
kan je vinden op de website van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: www.
rva.be. Daar vind je ook steeds de meest 
recente bedragen.

2.6 TIJDSKREDIET EN
 INVALIDITEITSUITKERING  
 DOOR DE MUTUALITEIT

Als je tijdskrediet wil opnemen om voor je 
zieke partner te zorgen, informeer dan best 
eerst eens bij de dienst uitkeringen van je 
ziekenfonds. De medewerkers van deze 
dienst lichten je graag in over het al dan niet 
stijgen van de invaliditeitsuitkering van je 
partner.

2.7 ALS JE ALS MANTELZORGER  
 WERKLOOS BENT

Mantelzorg wordt beschouwd als een activi-
teit in de private levenssfeer. Daarom ben je 
in principe niet verplicht er aangifte van te 
doen als je werkloos bent. Doe je dat niet, 
dan moet je wel beschikbaar blijven voor de 
arbeidsmarkt.

Voor mantelzorgers is dat laatste dikwijls 
een probleem. Daarom kan je, als volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloze, vrijstelling 
aanvragen van bepaalde verplichtingen om 
sociale of familiale redenen.

In dat geval
• mag je een voorgestelde dienstbetrekking 

weigeren,
• hoef je niet meer beschikbaar te zijn voor 

de arbeidsmarkt,
• hoef je niet meer ingeschreven te zijn als 

werkzoekende.

Je kan de aanvraag om sociale of fami-
liale redenen enkel indienen met betrek-
king tot:
• jezelf;
• iedere persoon waarmee je samenwoont;
• je kinderen, ouders, broers en zussen (ook 

als je er niet mee samenwoont);
• de personen waarvan jij de (toeziende) 

voogd bent of je partner de (toeziende) 
voogd is;

• een persoon die ten laste is van jou of van 
je partner.
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Periode
Je kan vrijstelling aanvragen voor een duur 
van minimum zes en maximum twaalf 
maanden. Na afl oop kan je vragen ze te ver-
lengen voor een periode van minimum drie 
en maximum twaalf maanden. De maximale 
duur van de vrijstellingsperiodes is 72 maan-
den (6 jaar).

Bedrag
10,22 euro per dag gedurende de eerste 
24 maanden van de vrijstelling en vanaf de 
25ste maand 8,30 euro per dag.  Deze be-
dragen zijn niet geïndexeerd.

2.8 ALS JE ALS MANTELZORGER 
ARBEIDSONGESCHIKT OF
INVALIDE BENT

Ben je arbeidsongeschikt of invalide? Dan 
moet je vooraf toestemming vragen aan de 
adviserend geneesheer van je ziekenfonds 
om een werkzaamheid te mogen verrichten. 
Bij problemen riskeer je immers het bedrag 
van je uitkeringen wegens arbeidsonge-
schiktheid of invaliditeit terug te moeten be-
talen, zelfs al bood je je hulp volledig gratis 
aan.

De toestemming is niet nodig als het gaat 
om de hulp aan je partner, kind of ouders in 
de eigen huiskring.

2.9 ADRESSEN

Voor meer informatie over de combinatie 
mantelzorg en arbeid kan je terecht bij on-
derstaande organisaties. Vraag gerust ook 
raad bij je personeelsdienst.

RVA
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel.: 02/515.45.80
http://www.rva.be

VDAB
Keizerslaan 11
1000 Brussel
Tel.: 02/506.15.11
info@vdab.be
http://www.vdab.be
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3. Mantelzorgers
en zorgbehoevende
personen staan er
niet alleen voor

Tal van instanties, zoals de Vlaamse Rege-
ring en de provincies, verstrekken diensten 
of tussenkomsten voor zorgbehoevende 
personen en mantelzorgers. Maar eerst is er 
uiteraard je ziekenfonds.

3.1 DE VERPLICHTE ZIEKTE-
VERZEKERING

De verplichte ziekteverzekering voorziet in 
principe geen terugbetaling van mantelzorg. 
Wel bestaat er sinds 2000, buiten de gewone 
terugbetalingen voor verzorging, een fi nan-
ciële tussenkomst voor palliatieve thuiszorg, 
ook wel het palliatief forfait genoemd.

3.1.1 Palliatief thuiszorgforfait

Stelt de huisarts vast dat het gaat om een 
onomkeerbare aandoening waaraan de be-
trokkene lijdt, dat de toestand ongunstig 
evolueert en dat hij het overlijden verwacht 
binnen de drie maanden? Dan stuurt hij een 
kennisgeving aan de adviserend geneesheer 
van het ziekenfonds.

Onmiddellijk na de ontvangst van het in-
gevuld aanvraagformulier van de huisarts 
betaalt het ziekenfonds een palliatief forfait 
van 589,31 euro/maand. Dit bedrag dient 
voor de betaling van de persoonlijke aande-
len voor geneesmiddelen, verzorgingsmid-
delen en andere hulpmiddelen.

Indien de patiënt na 30 dagen nog altijd aan 
de voorwaarden voldoet, kan de arts dit pal-
liatief forfait nog één keer laten verlengen.

Voor palliatieve patiënten is ook het rem-
geld voor de huisarts en voor de inzet van 
verpleegkundigen afgeschaft. Het palliatief 
thuiszorgforfait is bovendien combineerbaar 
met het incontinentieforfait, het chronisch 
zorgforfait en het PVS-forfait.
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3.1.2 Incontinentieforfait

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse te-
gemoetkoming in de kosten voor inconti-
nentiemateriaal van zwaar zorgbehoevende 
personen. Het bedrag voor 2009 is 449,06 
euro, maar dit bedrag wordt telkens op 1 ja-
nuari aangepast.

Voor het incontinentieforfait gelden strik-
te voorwaarden. Het ziekenfonds betaalt 
het incontinentieforfait automatisch, maar 
enkel voor de leden waarvan het zieken-
fonds weet dat ze in aanmerking komen.

Bij een zwaar zorgbehoevende persoon waar 
geen verpleegkundige hulp aan huis komt, 
kan het daarom nuttig zijn eenmalig een 
verpleegkundige te laten langskomen om 
een score te maken op basis van de KATZ-
schaal.

3.1.3 Chronisch zorgforfait

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoet-
koming voor chronisch zieken die door hun 
ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en 
daardoor hoge uitgaven hebben voor ge-
zondheidszorg. Personen die voor minstens 
drie maanden, met instemming van de advi-
serend geneesheer van het ziekenfonds, een 
forfait B of C voor thuisverpleging hebben, 
ontvangen 546,57 euro/jaar. Volgende per-
sonen hebben recht op 409,94 euro/jaar:
• personen die voldoen aan de voorwaar-

den voor een integratietegemoetkoming 

voor gehandicapten (minstens 12 punten 
op schaal verminderde zelfredzaamheid),

• personen die voldoen aan de voorwaar-
den voor een tegemoetkoming ‘hulp aan 
bejaarden’ (minstens 12 punten op schaal 
verminderde zelfredzaamheid),

• zorgbehoevende personen die arbeidson-
geschikt zijn én een tegemoetkoming voor 
hulp van derden ontvangen.

Chronisch zieken die niet tot deze doelgroe-
pen behoren, ontvangen 273,29 euro/jaar.

De hoge uitgaven voor gezondheidszorg zijn 
automatisch gekend door het ziekenfonds. 
Van het verlies aan zelfredzaamheid is het 
ziekenfonds niet altijd op de hoogte, bijvoor-
beeld als er geen thuisverpleging is. Dan is 
het belangrijk zelf aan het ziekenfonds te 
vragen of de chronisch zieke recht kan heb-
ben op het zorgforfait.

3.1.4. PVS-forfait

PVS staat voor Persistente Vegetatieve Sta-
tus. PVS-patiënten zijn personen die in een 
coma verzeild zijn na het oplopen van een 
ernstige acute hersenbeschadiging (na een 
schedeltrauma, hartstilstand, aderbloeding, 
...) en waarbij de ontwaaktechnieken de 
toestand niet konden verbeteren.

Het PVS-forfait komt tegemoet in de kosten 
voor medicatie, verzorgings- en hulpmidde-
len van thuisverzorgde PVS-patiënten. Het 
bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en be-
draagt voor 2009 maximaal 7.506,23 euro.
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De aanvraag bij het ziekenfonds gebeurt 
door de verantwoordelijke arts van een er-
kend deskundig ziekenhuiscentrum.

3.2 WAT KAN JE LIBERAAL
 ZIEKENFONDS VOOR JE DOEN?

 

Je Liberale Mutualiteit heeft een ruim aan-
bod aan aanvullende diensten voor zorgbe-
hoevende personen en mantelzorgers. Het 
aanbod en de voorwaarden kunnen per zie-
kenfonds verschillen. We zetten de belang-
rijkste diensten op een rijtje. Meer informa-
tie over elk van deze diensten vraag je best 
aan de mutualiteit zelf.

3.2.1 Regionaal Dienstencentrum

Voor praktische informatie en ondersteuning 
bij de thuiszorg kan je terecht bij het Regio-
naal Dienstencentrum van je ziekenfonds. 
Het kan je doorverwijzen naar de aangepaste 
hulp- en dienstverlening.

Ook voor de coördinatie van een complexe 
thuiszorgsituatie kan je bij het Regionaal 
Dienstencentrum terecht. Zij kunnen een 
teamvergadering organiseren met alle be-
trokken hulpverleners: zowel mantelzorgers 
als professionelen. Er worden afspraken ge-
maakt om de thuiszorg zo vlot mogelijk te 
laten verlopen en taken worden verdeeld.

De adressen en telefoonnummers vind je 
achteraan deze brochure.

3.2.2 Dienst Maatschappelijk Werk van het 
ziekenfonds

Afhankelijk van je ziekenfonds kan je ook terecht 
bij de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW). 

Bij deze dienst kan je aankloppen met 
allerlei vragen omtrent sociale, administra-
tieve en materiële problemen waarmee je 
geconfronteerd wordt. De maatschappelijk 
assis tenten informeren je over de tegemoet-
komingen, voordelen en vrijstellingen waar-
op je recht hebt. Zij hebben aandacht voor 
de psychische en sociale problemen die ont-
staan wanneer iemand opgenomen wordt in 
het ziekenhuis of langdurig ziek wordt. 

Je kan bij de dienst ook terecht voor je in-
schrijving bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap of voor de toe-
gang tot de Vlaamse Zorgverzekering.

De Dienst Maatschappelijk Werk heeft 
bijzondere aandacht voor de langdurig
zieken, de zorgbehoevende bejaarden en de 
gehandicapten. Je kan er terecht voor advies 
en begeleiding. Samen wordt gezocht naar 
de oplossing voor je probleem, meer be-
paald: de oplossing die het best bij je past. 

Je kan de maatschappelijk assistent(e) raad-
plegen tijdens de consultaties in je plaatse-
lijk kantoor. Indien je je niet of moeilijk kan 
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3.2.4  Gratis psychologische opvang

Een zorgsituatie is niet altijd vanzelfspre-
kend. Daarom kan je als mantelzorger bij 
ernstige psychologische problemen een 
beroep doen op een psycholoog. De Libe-
rale Mutualiteiten betalen volledig de prijs 
terug van maximaal vijf sessies. Je bereikt 
deze dienst 24/24u telefonisch via het gratis 
nummer 0800/11.011.

3.2.5 Thuisverpleging

In samenspraak met je huisarts kan je een 
beroep doen op een dienst voor thuisverple-
ging. Deze dienst is gratis. 

verplaatsen, kan je een huisbezoek aanvragen.

De adressen en telefoonnummers van de 
provinciale hoofdzetels vind je achteraan 
deze brochure.

3.2.3 Kortverblijf

Soms ben je wegens ziekte, werk of een 
verhuis tijdelijk niet in staat om te zorgen 
voor een ziek of bejaard familielid. Of je wil 
er gewoon eens enkele dagen tussenuit. In 
dat geval bestaan er verschillende mogelijk-
heden om de zorgbehoevende persoon tij-
delijk elders op te vangen.

Kortverblijven gebeuren gewoonlijk in een 
rustoord voor bejaarden, voor een beperkte 
periode. De Liberale Mutualiteiten voorzien 
hiervoor een tussenkomst. Voorwaarde is 
wel dat het kortverblijf niet gebruikt wordt 
als opstapje naar een defi nitieve opname.
Wens je hiervan gebruik te maken? Neem 
dan contact op met de Dienst Maatschappe-
lijk Werk van je ziekenfonds. De maatschap-
pelijk assistenten beschikken over een lijst 
van instellingen in je streek en leggen je 
aanvraag ter goedkeuring voor aan de me-
dische directie van de Landsbond. Zo kan je 
in aanmerking komen voor een gedeeltelijke 
terugbetaling van de kosten.

Zoek je opvang tijdens de schoolvakantie? 
Reserveer dan best enkele maanden van 
tevoren, want in die periode is het aantal 
plaatsen in de instellingen meestal beperkt.
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3.2.6 Gezins- en bejaardenhulp

De diensten voor gezins- en bejaardenhulp 
bieden aangepaste hulp bij verschillende 
activiteiten, zoals verzorging, verplaatsingen 
en huishoudelijke taken. De prijs hiervoor is 
vastgelegd door de Vlaamse minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en hangt 
af van het inkomen, het aantal personen ten 
laste en de graad van zorgbehoevendheid.

3.2.7 Poetsdienst

Als je als zorgbehoevende niet meer in staat 
bent om je woning te onderhouden, kan je 
een beroep doen op poetshulp. Ook hier is 
de prijs afhankelijk van het inkomen en het 
aantal personen ten laste.

3.2.8 Oppasdienst

Indien je als mantelzorger belet bent of je 
graag even ontspant, kan je een beroep 
doen op een dienst die professionele hulp-
verleners of vrijwilligers inschakelt om de 
zorgbehoevende gezelschap te houden. Voor 

deze dienst wordt soms een kleine vergoe-
ding gevraagd.

3.2.9 Klusjesdienst

Indien de woning van de zorgbehoevende 
dient opgeknapt te worden en je niemand 
vindt die daartoe in staat is, kan je terecht 
bij de klusjesdienst. Schilderen, behangen of 
kleine reparaties in de woning die niet door 
een vakman moeten gebeuren, komen in 
aanmerking. Je betaalt een vergoeding per 
uur op basis van het inkomen.
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3.2.10  Uitleendienst

De meeste ziekenfondsen hebben een groot 
aanbod van hulpmiddelen die ze uitlenen 
tegen een kleine vergoeding voor een on-
beperkte termijn. Je betaalt een waarborg 
die je terugkrijgt wanneer je het hulpmid-
del in goede staat terugbrengt. Het huurgeld 
wordt per dag aangerekend en is afhankelijk 
van de aard van het materiaal.

Materialen die meestal worden verhuurd, 
zijn onder meer:
• noodoproepsystemen,
• ziekenhuisbedden,
• ruggensteunen,
• bedtafels,
• dekenbogen,
• oprichters op voet,
• matrassen,
• stalen verpleegsters,
• toiletstoelen,
• toilethulp,
• baxterhouders,
• plaswekkers,
• rolwagens,
• looprekken,
• krukken,
• orthopedische driewielers,
• vierpikkels,
• pompen voor sondevoeding,
• pijnpompen.

Er is ook mogelijkheid om medisch en ortho-
pedisch materiaal aan te kopen tegen lage 
prijzen, zoals:

• incontinentiemateriaal,
• matrasbeschermers,
• toiletstoelen,
• toiletverhogers,
• waterkussens,
• krukken,
• wandelstokken,
• bedpannen.

3.2.11 Tussenkomst in kostprijs voor 
thuisoppas voor Alzheimerpatiënten

Zorg dragen voor een Alzheimerpatiënt is 
een intensieve bezigheid. Ook jij hebt als 
mantelzorger van tijd tot tijd behoefte aan 
een adempauze. De vereniging Baluchon 
Alzheimer België en Sowel vzw bieden een 
oplossing op maat met degelijk opgeleide 
oppassers. Op die manier kan de thuiszorg-
situatie tijdelijk worden ontlast. 

De Liberale Mutualiteit biedt een tussen-
komst van 16 euro per nacht indien je een 
beroep doet op één van beide organisaties 
voor een oppasser aan huis. Het moet wel 
gaan om Alzheimerpatiënten die op per-
manente basis thuis worden verzorgd. Er 
worden tot 14 nachten vergoed. De tussen-
komst wordt betaald op voorlegging van de 
factuur.
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3.3 MAATREGELEN
EN VERGOEDINGEN
VAN DE VLAAMSE REGERING

 

3.3.1 De Vlaamse aanmoedigingspremie 
zorgkrediet

3.3.1.1 Voor wie?

Wanneer je een – federaal toegekend – tijds-
krediet neemt, kan je bij de Vlaamse over-
heid een bijkomende aanmoedigingspremie 
zorgkrediet aanvragen voor:
• de bijstand of verzorging van je moeder of 

vader als die 70 jaar of ouder is,
• de zorg voor kinderen geboren of geadop-

teerd na 1 januari 1998. Voor kinderen die een 
handicap hebben van minstens 66% geldt
1 januari 1994 als begindatum,

• de bijstand of verzorging van een zwaar 
ziek gezins- of familielid of een persoon die 
lijdt aan een ongeneeslijke ziekte,

• een ‘thematisch verlof’ dat wordt toe-
gekend door de RVA: ouderschaps verlof, 
verlof voor de bijstand of verzorging van
een zwaar ziek gezins- of familielid (zie 
deel 2),

• een palliatief verlof (zie deel 2).

Tijdens je volledige loopbaan kan je voor 
de duur van maximum één jaar een aan-
moedigingspremie zorgkrediet krijgen. Daar 

 komen drie maanden bij per kind ten laste 
dat geboren of geadopteerd is na 1 januari 
1998 of na 1 januari 1994 voor kinderen die 
een handicap hebben van minstens 66%.

3.3.1.2 De premie

Het bedrag van de Vlaamse aanmoedigings-
premie hangt af van de arbeidsregeling 
waarin je werkte vóór het tijdskrediet, de 
omvang van het tijdskrediet en van het feit 
of je al dan niet alleenstaande bent (even-
tueel met personen ten laste).

Zie tabel 6

3.3.1.3 Formaliteiten

Je kan de brochure en het aanvraagformulier 
‘aanmoedigingspremies voor werknemers in 
de privé-sector’ telefonisch bestellen op het 
nummer 1700 of downloaden van de web-
site www.werk.be.
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3.3.2 Tegemoetkomingen
en diensten
vanwege het VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) verleent allerlei tege-
moetkomingen en diensten. We zetten de 
belangrijkste ervan op een rijtje.

3.3.2.1 Wonen met begeleiding

3.3.2.1.1 Diensten voor thuisbegeleiding

Zorg je thuis voor je zoon of dochter met een 
handicap? Dan kan ondersteuning door een 
thuisbegeleidingsdienst nuttig voor je zijn.

De thuisbegeleidingsdiensten richten zich tot 
gezinnen met een minder- of meerderjarig 
kind met een motorische, een zintuiglijke of 
een mentale handicap. Ook ouders van kin-
deren met autisme kunnen terecht bij deze 
diensten.
De meerderjarige hoeft niet noodzakelijk 
nog thuis te wonen. Hij/zij kan zelfstandig 
leven en omwille van de aard van de han-
dicap een beroep doen op een thuisbegelei-
dingsdienst.

De begeleiding is gericht op de ontwikkeling 
van je kind en de ondersteuning van jezelf 
als ouder. De aanvaarding van de handicap 
en ook de toekomst van je kind staan cen-

Toestand
voor het

tijdskrediet

Toestand
tijdens het
tijdskrediet

Vlaamse aanmoedigingspremie: brutobedragen 
(op 1/9/2008)

alleenstaande niet-alleenstaande

Je werkt
minimum 75%

van een voltijdse
betrekking

Volledig 219,11 euro 175,76 euro

Halftijds 160,52 euro 117,17 euro

1/5 101,94 euro 58,59 euro

Je werkt
minimum 50%

van een voltijdse
betrekking

Volledig 160,52 euro 117,17 euro

Halftijds
geen recht op een

aanmoedigingspremie
geen recht op een

aanmoedigingspremie

1/5
geen recht op een

aanmoedigingspremie
geen recht op een

aanmoedigingspremie

Je werkt
minder dan 50%
van een voltijdse

betrekking

Volledig 101,94 euro 58,59 euro

Halftijds
geen recht op een

aanmoedigingspremie
geen recht op een

aanmoedigingspremie

1/5
geen recht op een

aanmoedigingspremie
geen recht op een

aanmoedigingspremie

tabel 6
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traal. In het geval van meerderjarigen wil de 
begeleiding de zelfstandigheid van je zoon 
of dochter stimuleren.

3.3.2.1.2 Diensten voor begeleid wonen

Woon je thuis, maar je hebt behoefte aan 
enige ondersteuning omdat je je niet volle-
dig op eigen kracht in het sociale leven kan 
inschakelen? Dan kan je een beroep doen op 
een dienst voor begeleid wonen.

De diensten voor begeleid wonen richten 
zich tot verschillende groepen personen met 
een handicap. Om een beroep te kunnen 
doen op zo’n dienst moet je een positieve 
beslissing van het VAPH verkrijgen.

Een individuele begeleider bied je begelei-
ding, zowel op psycho-sociaal vlak als bij de 
dagelijkse activiteiten, zijnde de organisatie 
van het huishouden, de werksituatie en de 
administratie.

3.3.2.1.3 Diensten voor
 zelfstandig wonen

Wil je zelfstandig le-
ven, maar je hebt 
hulp nodig bij de ac-
tiviteiten van het da-
gelijks leven (ADL-ac-
tiviteiten)? Dan kan je 
een beroep doen op 
een dienst voor zelf-
standig wonen.

De diensten voor zelfstandig wonen richten 
zich tot personen met een lichamelijke han-
dicap.

De ADL-activiteiten waarover sprake zijn de 
al dan niet geplande handelingen uit het 
dagelijks leven die je niet zonder hulp kan 
stellen. Dat kan gaan om opstaan, je wassen 
en je aankleden. Ook eten, iets vastnemen 
en je binnenshuis verplaatsen worden hier-
bij gerekend.

Zelfstandig wonen betekent dat je in een 
aangepaste woning van de dienst in een 
woonwijk verblijft, in de buurt van een 
centraal gelegen ADL-centrum. Voor je ADL-
 assistentie doe je dan een beroep op dat 
centrum.
Het ADL-centrum is 24 uur op 24 bereikbaar 
via een oproepsysteem. Je krijgt dus assis-
tentie aan huis op je vraag en dit maximaal 
30 uren per week.

3.3.2.1.4 Diensten voor
 beschermd wonen

Wil je zelfstandig wonen, maar de begelei-
ding in begeleid wonen lijkt je te licht en die 
in een tehuis voor (niet-)werkenden lijkt je 
te intensief? Dan kan je een beroep doen op 
een dienst voor beschermd wonen.

De diensten voor beschermd wonen richten 
zich tot verschillende groepen personen met 
een handicap. Om een beroep te kunnen 
doen op zo’n dienst moet je een positieve 
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beslissing van het VAPH verkrijgen.

Je krijgt bij het beschermd wonen onder-
steuning in je woonsituatie en op psychoso-
ciaal en administratief vlak. Overdag ga je 
werken, ga je naar een dagcentrum of orga-
niseert de dienst voor beschermd wonen je 
dagbesteding.

Je woont hierbij, al dan niet in groep, in de 
nabijheid van een verzorgingsinstelling.

3.3.2.1.5 Geïntegreerd wonen

Geïntegreerd wonen is een proefproject van 
de Vlaamse Regering, dat loopt tot 2011.

Geïntegreerd wonen geeft voorzieningen de 
kans om personen met een zware zorgbe-
hoefte te huisvesten in inclusieve woonpro-
jecten, waarbij de persoon met een handicap 
zelf instaat voor zijn woon- en leefkosten. 
Dit brengt met zich mee dat de voorziening 
beter kan ingaan op de concrete noden van 
de zorgvrager.

3.3.2.2 Opvang voor kinderen en jongeren

3.3.2.2.1 Gaan logeren

Soms kan de zorg voor je thuiswonend kind 
even te zwaar worden en wil je wat op adem 
komen. Op dat ogenblik kan je je zoon of 
dochter laten ‘gaan logeren’ in een bestaand 
internaat met logeeraanbod.
Alle groepen kinderen en jongeren met een 

handicap kunnen gaan logeren. Een posi-
tieve beslissing van het VAPH voor eender 
welk opvangtype volstaat om van dit speci-
fi ek type gebruik te kunnen maken.

Internaten met logeerfunctie bieden de kin-
deren of jongeren opvang en begeleiding 
aan voor een korte duur. Een logeerbeurt 
geldt voor minstens 12 uren, overnachting 
inbegrepen. Gaan logeren kan ook in het 
weekend en tijdens de vakanties.

3.3.2.2.2 Kortopvang

Soms kan je gedurende een korte pe riode, 
door welke omstandigheden ook (bij-
voorbeeld een crisisperiode), niet voor je 
kind(eren) zorgen. Het kan dan aangewezen 
zijn dat je zoon of dochter tijdelijk ergens 
anders zou verblijven. In die gevallen kan je 
een beroep doen op kortopvang.

Kortopvang is bedoeld voor alle kinderen en 
jongeren met een handicap. Je kind moet 
wel een positieve beslissing van het VAPH 
voor kortopvang verkrijgen om van dit speci-
fi ek opvangtype gebruik te kunnen maken.

De voorziening biedt het kind opvang en be-
geleiding voor een korte periode.

De tehuizen voor kortopvang bieden uitslui-
tend kortopvang aan. Andere voorzieningen 
beschikken over één of meerdere plaatsen 
voor kortopvang, binnen hun erkenning als 
internaat.
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Kortopvang kan zowel overdag als ’s nachts, 
ook in het weekend en in de vakanties.

3.3.2.2.3 Plaatsing in gezinnen

In sommige situaties kan de zorg voor je 
kind te zwaar worden. Dan kan je de opvang 
voor een korte of lange periode toevertrou-
wen aan een pleeggezin. Het doet er niet 
toe welke leeftijd je kind heeft.

Pleegzorg richt zich tot alle kinderen en jon-
geren met een handicap. Zij worden echter 
pas in een pleeggezin opgevangen wanneer 
er duidelijkheid bestaat over de aard van 
hun handicap.
Je kind moet een positieve beslissing van 
het VAPH voor gezinsplaatsing verkrijgen om 
van dit specifi ek opvangtype gebruik te kun-
nen maken.

De pleegouders nemen de verzorging en de 
opvoeding van je kind op zich. Via huisbezoe-
ken krijgen zij hiervoor informatie, advies en 
ondersteuning van een erkende dienst voor 
plaatsing in gezinnen. Zo’n dienst wordt ook 

‘dienst voor pleegzorg’ genoemd.
De plaatsingsdienst staat in voor de selectie 
van de opvanggezinnen. Deze dienst oefent 
ook toezicht uit op de huisvesting en op de 
begeleiding van de gezinnen.

Op de opvang van het kind in een pleegge-
zin staat geen tijdslimiet.

3.3.2.2.4 Centrum voor Observatie
 en Behandeling (OBC)

Bestaat er geen duidelijkheid over de precieze 
aard van de handicap van je kind of over de 
meest geschikte ondersteuning? Dan kan je 
terecht in een Observatie- en Behandelings-
centrum (OBC).

Een OBC richt zich vooral tot kinderen en jon-
geren met complexe gedragsstoornissen en 
emotionele stoornissen, al dan niet in com-
binatie met een verstandelijke handicap.
Je kind moet een positieve beslissing van 
het VAPH voor een OBC verkrijgen om van 
dit specifi eke opvangtype gebruik te kunnen 
maken.

Het OBC stelt zich tot doel via intensieve ob-
servatie tot een diagnose te komen, te star-
ten met een behandeling en gericht door te 
verwijzen voor verdere ondersteuning door 
een gepaste dienst of voorziening. Je wordt 
als ouder bij het hele proces nauw betrok-
ken.

Je kind wordt meestal gedurende een  langere 
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periode (enkele maanden tot enkele jaren) 
opgenomen in een OBC. Het is er 24 uur op 
24 in observatie, ook tijdens de weekends 
en de vakanties.

3.3.2.2.5 Semi-internaat

Als je dat wenst, kan je zoon of dochter in 
de week overdag terecht in een semi-inter-
naat.

De semi-internaten richten zich tot personen 
met alle soorten stoornissen. Je kind moet 
wel een positieve beslissing van het VAPH 
voor een semi-internaat verkrijgen om van 
dit specifi ek opvangtype gebruik te kunnen 
maken.

De semi-internaten bieden opvang en be-
geleiding aan, zowel voor schoolgaande als 
voor niet-schoolgaande kinderen en jonge-
ren.
• Bij de schoolgaanden ligt de nadruk op 

voor- en naschoolse opvang en op een 

aangepast opvoedingskader en thera-
peutisch kader. Deze semi-internaten zijn 
meestal verbonden aan een instelling voor 
buitengewoon onderwijs.

• Bij de niet-schoolgaanden ligt de nadruk 
op de verzorging en de stimulatie van de 
basis functies. Het gaat dan ook om kinde-
ren of jongeren die omwille van hun han-
dicap niet naar school kunnen.

Ook specifi eke therapieën behoren tot het 
aanbod van de semi-internaten: kinesithera-
pie, logopedie en ergotherapie. Ook zelfred-
zaamheidstraining, structurering en andere 
specifi eke trainingen kunnen er aan bod 
komen. De begeleiding vindt meestal in het 
semi-internaat zelf plaats, maar soms ook 
buiten de voorziening.

Semi-internaten zijn open in de week, in prin-
cipe van 8u00 tot 18u00. ’s Avonds, ’s nachts 
en in het weekend verblijven de kinderen en 
jongeren thuis. Sommige voorzieningen bie-
den een vakantieprogramma aan.



34 3534 35

3.3.2.2.6 Internaat

Is de handicap van je zoon of dochter van 
die aard dat je hem of haar thuis helemaal 
niet kan opvangen? Dan biedt een internaat 
een uitweg.

De internaten richten zich tot alle kinde-
ren en jongeren met een handicap. Je kind 
moet wel een positieve beslissing van het 
VAPH voor een internaat verkrijgen om van 
dit specifi ek opvangtype gebruik te kunnen 
maken.

Internaten bieden opvang en begeleiding 
aan, zowel voor schoolgaande als voor niet-
schoolgaande kinderen en jongeren.
Ook specifi eke therapieën behoren tot het 
aanbod: kinesitherapie, logopedie en er-
gotherapie. Ook zelfredzaamheidstraining, 
structurering en andere specifi eke trainingen 
kunnen er aan bod komen. De begeleiding 
vindt meestal in het internaat zelf plaats, 
maar soms ook buiten de voorziening.
De internaten zijn dikwijls verbonden aan 
een instelling voor buitengewoon onder-
wijs.

Internaten zijn 24 uur op 24 open in de 
week. In principe kan je er 7 dagen op 7 
terecht, het hele jaar door.

3.3.2.2.7 Begeleide uitgroei

Begeleide uitgroei (uit de voorziening) is 
bedoeld voor kinderen en jongeren die een 

Observatie- en Behandelingscentrum (OBC) 
of een internaat verlaten en terug thuis gaan 
leven.
Dit is geen afzonderlijk opvangtype, maar 
maakt deel uit van het aanbod van de OBC’s 
en de internaten. Na een verblijf in zo’n voor-
ziening kan je er immers voor kiezen om je 
zoon of je dochter opnieuw in de thuisomge-
ving op te nemen.

De Observatie- en Behandelingscentra en de 
internaten bieden je de mogelijkheid aan 
om je kind nog een tijd thuis door hun per-
soneel te laten begeleiden, na zijn verblijf in 
de voorziening. Dat maakt een vlotte over-
gang naar de thuissituatie mogelijk.

Het is het vertrouwde personeel van de 
voorziening dat instaat voor deze vorm van 
ondersteuning. De duur van de overgangs-
periode bedraagt maximum 6 maanden.

3.3.2.3 Opvang volwassenen

3.3.2.3.1 Gaan logeren

Je ouders of de personen uit je naaste om-
geving hebben soms een adempauze nodig. 
Op dat ogenblik kan je ‘gaan logeren’ in een 
bestaand tehuis (voor werkenden en niet-
werkenden) met logeeraanbod.

Alle personen met een handicap kunnen 
gaan logeren. Een positieve beslissing van 
het VAPH voor eender welk opvangtype vol-
staat om van dit specifi ek opvangtype ge-
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bruik te kunnen maken.

Tehuizen met logeerfunctie bieden jou op-
vang en begeleiding aan voor een korte 
duur.

Een logeerbeurt geldt voor minstens 12 uren, 
overnachting inbegrepen. Gaan logeren kan 
ook in het weekend en tijdens de vakanties 
(maximum 30 dagen per jaar).

3.3.2.3.2 Kortopvang

Soms kunnen je ouders of de personen uit 
je naaste omgeving gedurende een korte pe-
riode, door welke omstandigheden ook (bij-
voorbeeld een crisisperiode), niet voor jou 
zorgen. Het kan dan nodig zijn dat je tijdelijk 
ergens anders verblijft. In die gevallen kan 
je een beroep doen op kortopvang.

Kortopvang is bedoeld voor alle personen 
met een handicap. Je moet wel een positieve 
beslissing van het VAPH voor kortopvang 
verkrijgen om van dit specifi ek opvangtype 
gebruik te kunnen maken.

De voorziening biedt jou opvang en begelei-
ding voor een korte periode.

De tehuizen voor kortopvang bieden uitslui-
tend kortopvang aan. Andere voorzieningen 
beschikken over één of meerdere plaatsen 
voor kortopvang, binnen hun erkenning als 
tehuis.

Kortopvang kan zowel overdag als ’s nachts, 
ook in het weekend en in de vakanties.

3.3.2.3.3 Plaatsing in gezinnen

In sommige situaties kunnen je ouders of de 
personen uit je naaste omgeving (tijdelijk) 
niet meer voor jou zorgen. Dan kan je voor 
een korte of lange periode toevertrouwd 
worden aan een pleeggezin.
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Pleegzorg richt zich tot alle personen met 
een handicap. Je moet wel een positieve 
beslissing van het VAPH voor gezinsplaatsing 
verkrijgen om van dit specifi ek opvangtype 
gebruik te kunnen maken. 

De pleegouders nemen je verzorging en be-
geleiding op zich. Via huisbezoeken krijgen 
zij hiervoor informatie, advies en ondersteu-
ning van een erkende dienst voor plaatsing 
in gezinnen.
De plaatsingsdienst staat in voor de selectie 
van de opvanggezinnen. Deze dienst oefent 
ook toezicht uit op de huisvesting en op de 
begeleiding van de gastgezinnen.

Op de opvang in een pleeggezin staat geen 
tijdslimiet.

3.3.2.3.4 Wonen onder begeleiding van 
een particulier (WOP)

Wonen onder begeleiding van een particu-
lier is een ambulante variant van pleegzorg. 
Je woont dan zelfstandig, maar je krijgt 
daarbij ondersteuning van een niet-profes-
sionele hulpverlener, meestal een vertrou-
wenspersoon uit de buurt, een vriend(in) of 
een familielid.

Wonen onder begeleiding van een particu-
lier is bedoeld voor diegenen die een meer 
zelfstandig leven aankunnen, maar daarbij 
enige ondersteuning nodig hebben.
Een positieve beslissing van het VAPH voor 
WOP volstaat om van dit specifi ek opvang-

type gebruik te kunnen maken.

Je begeleider/begeleidster ondersteunt jou 
in jouw dagelijkse activiteiten, maar woont 
niet bij jou in. Hij of zij plant samen met jou 
je tijdsbesteding en volgt jouw administratie 
op. Hij of zij begeleidt je ook in je sociale 
contacten en relaties.

Een erkende dienst voor plaatsing in gezin-
nen staat in voor de organisatie en de opvol-
ging van het wonen onder begeleiding van 
een particulier.

3.3.2.3.5 Dagcentra

Is werken op de gewone arbeidsmarkt of in 
een beschutte werkplaats voor jou te zwaar, 
maar zoek je toch een zinvolle dagactiviteit? 
Dan is een dagcentrum misschien iets voor 
jou.

Dagcentra richten zich tot alle personen met 
een handicap, behalve zij met enkelvoudige 
gedragsstoornissen.
Je moet een positieve beslissing van het 
VAPH voor een dagcentrum verkrijgen om 
van dit specifi ek type dagbesteding gebruik 
te kunnen maken.

In een dagcentrum kan je terecht voor 
activiteiten als atelierwerking (ambachte-
lijke creaties, knutselen, ...), tuinbouw en 
semi-industrieel werk.
Daarnaast biedt een dagcentrum training en 
therapie aan op diverse domeinen: kinesi-



36 3736 37

therapie, logopedie en ergotherapie. Ook 
zelfredzaamheidstraining, sociale vaardig-
heidstraining en emotionele ondersteuning 
komen aan bod.

Dagcentra zijn open op werkdagen van 8 tot 
18 uur. Meestal is er een periode van collec-
tieve sluiting in de vakanties.

3.3.2.3.6 Begeleid werken

Je zou graag willen werken, maar een job op 
de gewone arbeidsmarkt of in een beschut-
te werkplaats is voor jou te hoog gegrepen? 
Dan kan je in een systeem van begeleid 
werken stappen.

Begeleid werken is bedoeld voor personen 
die net niet het niveau van een betaalde job 
halen, maar die wel meer aankunnen dan de 
gewone dagactiviteiten in een dagcentrum.
Een positieve beslissing van het VAPH voor 
begeleid werken volstaat om van dit spe-
cifi ek type van arbeid verrichten gebruik te 
kunnen maken.

Onder begeleiding van een dagcentrum ga 
je deeltijds en onbezoldigd werken in een 
sociale voorziening of een culturele organi-
satie, bij een particulier of in een bedrijf.
Begeleid werken sluit meer aan bij het ge-
wone leven dan de atelierwerking in een 
dagcentrum. Bovendien is de waaier aan 
mogelijkheden groter en is het werk aan-
gepast aan je arbeidsmogelijkheden. Je 
verzorgt bijvoorbeeld de koffi ebedeling in 

een rusthuis, je rangschikt de boeken in een 
bibliotheek of je helpt bij een boer, een bak-
ker of een slager.

Alle afspraken worden geregeld in een 
schriftelijke overeenkomst. De planning 
houdt rekening met de verlofperiodes van 
alle partners.

3.3.2.3.7 Tehuis voor werkenden

Werk je overdag, bijvoorbeeld in een be-
schutte werkplaats, en kan je niet bij je 
ouders of alleen wonen? Dan kan je terecht 
in een tehuis voor werkenden.

Tehuizen voor werkenden richten zich voor-
namelijk tot personen met een verstande-
lijke of motorische handicap.
Je moet een positieve beslissing van het 
VAPH voor een tehuis voor werkenden ver-
krijgen om van dit specifi ek opvangtype ge-
bruik te kunnen maken.

Een tehuis voor werkenden biedt wel per-
soonlijke begeleiding aan, maar minder 
verzorging. Voor diegenen die niet (meer) 
kunnen werken, zoals werklozen en gepen-
sioneerden, is er een dagbesteding voor-
zien.

Tehuizen voor werkenden zijn 24 uur op 24 
open, in principe het hele jaar door.
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3.3.2.3.8 Tehuis voor niet-werkenden

Is werken voor jou te zwaar en kan je niet 
bij je ouders of alleen wonen? Dan kan je 
terecht in een tehuis voor niet-werkenden.

Tehuizen voor niet-werkenden richten zich 
tot personen met een ernstige handicap. Je 
moet wel een positieve beslissing van het 
VAPH voor een tehuis voor niet-werkenden 
verkrijgen om van dit specifi ek opvangtype 
gebruik te kunnen maken. Deze beslissing 
bevat de vermelding ‘nursing’ voor perso-
nen met een heel zware zorgbehoefte en de 
vermelding ‘bezigheid’ voor de anderen.

Bewoners van tehuizen voor niet-werken-
den worden, naargelang van de zwaarte van 
hun zorgnoden, ingedeeld in bezigheids- en 
nursingscliënten.
Bij nursingscliënten ligt de nadruk op de 
verzorging en de paramedische behande-
ling, zoals kinesitherapie. Meestal zijn dit 
personen met een meervoudige handicap. 
Bezigheidscliënten kunnen, onder persoon-
lijke begeleiding en naargelang van hun 
individuele mogelijkheden, deelnemen aan 
arbeidsvervangende activiteiten of vaardig-
heidstrainingen.

Tehuizen voor niet-werkenden zijn 24 uur op 
24 open, in principe het hele jaar door.

3.3.2.4 Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

Een PAB is een budget dat het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap je 
geeft om jouw assistentie thuis, op school of 
op het werk te organiseren en te fi nancieren.

Vandaar dat je (of jouw wettelijke vertegen-
woordiger) in dat geval ‘budgethouder’ ge-
noemd wordt. Met het PAB werf je assisten-
ten aan. Je wordt dus werkgever.

Het PAB schommelt tussen 8.845,34 en 
41.278,24 euro op jaarbasis. Deze bedragen 
worden één keer per jaar aan de index aan-
gepast.

Een commissie van deskundigen bepaalt 
de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij 
rekening met je noden en behoeften. Die zijn 
onder meer afhankelijk van de aard en de 
ernst van je handicap en van je leefsituatie.
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3.3.2.5 Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een 
bedrag waarmee een persoon met een han-
dicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
bepaalde zorg en ondersteuning zelf kan in-
kopen. Dit bedrag kan worden besteed aan 
zorg door residentiële voorzieningen (dag-
opvangcentrum, ziekenhuis, ...), persoon-
lijke assistenten (zie PAB), ... De grootte van 
het zorgbudget is afhankelijk van de zorg-
behoefte en wordt aan de zorgbehoevende 
persoon zelf uitgekeerd.

Momenteel loopt er een grootschalig expe-
riment met betrekking tot het Persoonsge-
bonden Budget in de regio’s Halle-Vilvoorde 
en de stad Antwerpen.

3.3.2.6 Individuele materiële bijstand

Het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH) kan kosten terugbeta-
len voor aanpassingen of hulpmiddelen die 
personen met een handicap kunnen helpen 
bij o.m.:
• verplaatsing (aanpassing aan de wagen, 

witte stok, geleide hond, til toestellen, lif-
ten, onderhoud van rolstoel, ...),

• communicatie (doventelefoon, doventol-
ken, tv-loupes, brailleschrijfmachines, ...),

• dagelijkse bezigheden (douche- en toilet-
materiaal, speciale bedden, speciale tafels, 
anti-decubitusmatrassen, incontinentiema-
teriaal, steunbeugels, ...).

Ook andere dure middelen (ten minste 250 

euro) worden gedeeltelijk terugbetaald na 
goedkeuring door de Bijzondere Bijstands-
commissie.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap kan ook tussenkomsten ver-
lenen voor noodzakelijke aanpassingen aan 
de woning: aanbouw of verbouwingen (zie 
verder).

3.3.2.7 Hoe aanvragen?

Aanvragen voor een tussenkomst van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) moet je indienen bij de pro-
vinciale afdeling van het VAPH. Vooraf moet 
je evenwel eerst een dossier laten opstellen 
door een multidisciplinair team. De Dienst 
Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds 
is daarvoor erkend en kan je ook helpen 
zoeken naar de meest geschikte dienstver-
lening en opvangvorm. Er wordt geen reke-
ning gehouden met je eventuele inkomsten. 
Wel dient de aanvraag te geschieden voor je 
65ste verjaardag.

3.3.2.8 Meer info?

Informatiedienst van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel
Tel.: 02/225.84.11
Fax: 02/225.84.05
e-mail: informatie@vaph.be
internet: www.vaph.be
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3.3.3 De Vlaamse Zorgverzekering

Sinds 2001 komt de Vlaamse 
Zorgverzekering tussen in de 
niet-medische kosten verbon-
den aan een situatie van af-
hankelijkheid.

3.3.3.1 Bijdragen

Elke Vlaming vanaf 26 jaar is verplicht om 
zich aan te sluiten bij een zorgkas. Als je in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, 
heb je de vrije keuze om al dan niet aan te 
sluiten. De jaarbijdrage bedraagt 25 euro per 
persoon. Als je op 1 januari van het vorige 
kalenderjaar recht had op de verhoogde te-
gemoetkoming in het kader van de verplich-
te ziekteverzekering (voorkeurregeling) of 
recht had op het OMNIO-statuut, dan betaal 
je slechts 10 euro. 
De Zorgkas van de Liberale Mutualiteit heet 
je van harte welkom!

3.3.3.2 Welke vergoeding?

Voor de zorgverzekering hoef je geen ge-
maakte kosten te bewijzen. Je krijgt een for-
faitaire vergoeding van 130 euro per maand 
als je voldoet aan de voorwaarden vermeld 
onder punt 3.3.3.3 en 3.3.3.4.

3.3.3.3 Wie komt in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor een vergoeding 

als je zwaar zorgbehoevend bent. Je moet 
ofwel thuis verzorgd worden, ofwel in een 
rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of 
een psychiatrisch verzorgingstehuis verblij-
ven.
Voor de zorgverzekering word je als zwaar 
zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan 
een langdurig en ernstig verminderd zelf-
zorgvermogen. Hiervoor heb je een attest 
nodig: aan de hand van een bepaalde schaal 
wordt je behoefte aan zorg gescoord. Dit 
attest kan enkel worden afgeleverd door een 
gemachtigd indicatiesteller. Je kan daarvoor 
terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk 
van je ziekenfonds, de Dienst voor Gezins-
zorg of het OCMW.
Het dossier wordt daarna overgemaakt aan de 
zorgkas waarbij je aangesloten bent. Het is de 
zorgkas die uiteindelijk de beslissing neemt.

3.3.3.4 Voorwaarden

• Als je 26 jaar of ouder bent, moet je je 
eerst aansluiten bij een erkende zorgkas 
en er een bijdrage voor betalen.

• Indien je jonger bent dan 26 jaar en dus 
nog niet aangesloten bent, kan je via het 
indienen van een aanvraag bij een zorgkas 
van jouw keuze in aanmerking komen voor 
een vergoeding.

Vervolgens vul jij of je vertegenwoordiger 
het aanvraagformulier in voor mantel- en 
thuiszorg of voor residentiële zorg. Daarbij 
voeg je het attest van zorgbehoevendheid.
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3.3.3.5 Uitbetaling

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb 
je recht op een tenlasteneming vanaf de 
eerste dag van de vierde maand die volgt op 
de datum van je aanvraag.
Wanneer je dus je aanvraag in de loop van 
de maand januari bij de zorgkas indient, krijg 
je vanaf 1 mei een tenlasteneming.

3.3.3.6. Uitbreiding van de Vlaamse
Zorgverzekering voor gebruikers 
voorziening van het VAPH

Wanneer je kind in een dienst beschermd 
wonen van het Vlaams Agentschap voor Per-
sonen met een Handicap (VAPH) verblijft en 
een geldig akkoord thuiszorg bezit, kunnen 
de zorgkassen vanaf 1 september 2008 de 
vergoeding voor thuiszorg van de Vlaamse 
Zorgverzekering uitbetalen.

Deze uitbreidende regelgeving bepaalt dat 
personen die voltijds in een erkende instel-
ling van het VAPH verblijven de vergoeding 
voor thuiszorg kunnen genieten indien zij 
meer dan 30 dagen (al dan niet opeenvol-
gend) buiten de instelling verbleven hebben 
in de periode van 1 september tot en met 31 
augustus van het volgende jaar én een aan-
vraag voor de vergoeding hebben ingediend. 
Het kan hier bijvoorbeeld gaan om personen 
die enkel in het weekend thuis verblijven. 

Met een erkende dienst beschermd wonen 

van het VAPH worden volgende voorzienin-
gen bedoeld:
• tehuizen voor niet-werkenden;
• tehuizen voor werkenden;
• internaten;
• centra voor observatie, oriëntering en me-

dische, psychologische en pedagogische 
behandeling; 

• opvangcentra.

Bij meer dan 30 dagen thuisverblijf per jaar 
wordt een thuiszorgvergoeding van 125 
euro uitbetaald. Wanneer je kind meer dan 
100 dagen thuis verbleven heeft, ontvang 
je 250 euro. De eerste uitbetaling vindt ten 
vroegste in het najaar van 2009 plaats. Deze 
regeling geldt ook voor de daaropvolgende 
jaren.

3.3.3.7. Meer info?

Dorien Boone
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
Afdeling Vlaamse Zorgverzekering - Team 
Zorgfonds
Tel.: 02/553.46.90
Fax: 02/553.46.59
Website: www.vlaamsezorgverzekering.be
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3.4 PROVINCIALE MAATREGELEN 
EN VERGOEDINGEN

Alle Vlaamse provincies verlenen toelagen 
of premies voor patiënten en/of mantelzor-
gers, maar ze zijn wel overal verschillend.

3.4.1 Provincie Antwerpen

3.4.1.1 De individuele toelage voor thuis-
verzorging van ouderen

3.4.1.1.1 Voor wie?

Personen of gezinnen die een zorgbehoe-
vende van 75 jaar of ouder thuis verzorgen. 
De zorgbehoevende is hij/zij die lijdt aan 
een verminderd zelfzorgvermogen, voor zo-
ver dit geen aangeboren oorzaak heeft.

3.4.1.1.2 Bedrag

De toelage bedraagt 450 euro per kalender-
jaar.

3.4.1.1.3 Voorwaarden

• De mantelzorger en de zorgbehoevende 
persoon moeten op hetzelfde adres in de 
provincie Antwerpen wonen.

• De zorgbehoevende persoon moet min-
stens 75 jaar zijn.

• De zorgbehoevende persoon moet de 
WIGW-voorkeurregeling genieten.

• De zorgbehoevende persoon mag niet in 
aanmerking komen voor vergoedingen van 
de Vlaamse Zorgverzekering.

• Het netto-belastbaar inkomen van de 
mantelzorger én van zijn/haar partner van 
twee jaar vóór de aanvraag mag niet hoger 
zijn dan 22.890 euro.

3.4.1.1.4 Meer info?

Danielle Serré
Provincie Antwerpen
Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 100
2600 Antwerpen
Tel.: 03/240.61.72
Fax: 03/240.61.62
E-mail: danielle.serre@welzijn.provant.be

3.4.1.2 De toelage ter ondersteuning van 
de thuisverzorging van gehandi-
capte kinderen

3.4.1.2.1 Voor wie?

Wanneer je een gehandicapt kind thuis op-
voedt.

3.4.1.2.2 Bedrag

De toelage bedraagt 300 euro per jaar voor 
de kinderen die thuis verblijven en 150 euro 
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per jaar voor kinderen die een school, een 
semi-internaat of een dagcentrum bezoe-
ken. 

3.4.1.2.3  Voorwaarden

De toelage wordt toegekend voor een kind 
dat minimum 66 procent lichamelijk en/of 
geestelijk gehandicapt is, met een maxi-
mumleeftijd van 25 jaar. Ook kinderen met 
mucoviscidose komen in aanmerking, onge-
acht de vastgestelde graad van handicap.
Het netto-belastbaar inkomen van de aan-
vrager én diens partner van twee jaar vóór 
de aanvraag mag niet hoger zijn dan 22.890 
euro. Dit maximaal inkomen verhoogt met 
10 procent voor elke persoon ten laste.
De toelage moet vóór 1 mei aangevraagd 
worden.

3.4.1.2.4 Meer info?

Danielle Serré
Provincie Antwerpen
Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 100
2600 Antwerpen
Tel.: 03/240.61.72
Fax: 03/240.61.62
E-mail: danielle.serre@welzijn.provant.be

3.4.2 Provincie Vlaams-Brabant

3.4.2.1 Bijdrage in de telefoonkosten

3.4.2.1.1 Voor wie?

Er kan een fi nanciële tegemoetkoming in de 
plaatsing- en abonnementkosten van een 
telefoontoestel worden toegekend aan:
• sociaal geïsoleerde personen met een er-

kende handicap;
• sociaal geïsoleerde personen ouder dan 75 

jaar;
• gezinnen bestaande uit personen met een 

erkende handicap en/of personen ouder 
dan 75 jaar, die als sociaal geïsoleerd kun-
nen beschouwd worden.

3.4.2.1.2 Bedrag

Een eenmalige fi nanciële bijdrage van maxi-
mum 50 euro in de plaatsingskosten en jaar-
lijks 40 euro voor de abonnementskosten. De 
plaatsingskosten moeten aangevraagd wor-
den binnen de zes maanden na de plaatsing 
van het telefoontoestel. De plaatsingskosten 
voor een extra aansluiting van de telefoon 
komen niet in aanmerking.
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3.4.2.1.3 Voorwaarden

• Erkend zijn als persoon met een handicap 
(attest van minstens 66% invaliditeit) of 
75-plusser zijn én alleen wonen of

• deel uitmaken van een geïsoleerd gezin 
dat enkel bestaat uit zwaar gehandicapten, 
75-plussers en eventueel kinderen die nog 
geen tien jaar oud zijn. 

• De bijdrage geldt niet voor mensen die in 
een instelling of rusthuis verblijven.

• Personen die voor hun telefoonkosten 
reeds een fi nanciële bijdrage ontvangen 
van het VAPH of van een ander openbaar 
bestuur of een andere privé-instelling, 
hebben geen recht op deze bijdrage.

3.4.2.1.4 Meer info?

Frieda Van Lokeren
Provincie Vlaams-Brabant 
Dienst Welzijn en Gezondheid – Cel Oude-
ren
Tel.: 016/26.73.89
Fax: 016/26.73.01
E-mail: frieda.vanlokeren@vlaamsbrabant.be

3.4.3 Provincie West-Vlaanderen

3.4.3.1 Sociaal-pedagogische toelage voor 
thuisverzorging van kinderen met 
een handicap

3.4.3.1.1 Voor wie?

Wanneer je thuis de verzorging opneemt van 
een kind met een handicap van meer dan 
66%, jonger dan 21 jaar.

3.4.3.1.2 Bedrag

Wanneer je kind geen school meer loopt, 
bedraagt de toelage 199 euro per jaar. Dit 
bedrag is geldig per in aanmerking komend 
kind met een ernstige handicap.

Wanneer je kind tijdelijk werd/is op genomen 
in een semi-internaat, dat erkend wordt door 
het VAPH, of school liep/loopt in een school 
voor gewoon of buitengewoon onderwijs, 
bedraagt de toelage 149 euro. Ook dit be-
drag geldt per in aanmerking komend kind 
met een handicap.

3.4.3.1.3 Voorwaarden

• Je gezamenlijk netto-belastbaar gezins-
inkomen mag niet hoger liggen dan 23.750 
euro per jaar voor een gezin met twee per-
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sonen ten laste. Een gehandicapt kind telt 
voor twee personen ten laste. Per bijko-
mende persoon ten laste wordt dit bedrag 
met 1.000 euro verhoogd.

• Je kind moet sedert ten minste drie maan-
den in de provincie West-Vlaanderen 
wonen.

• Je kind moet geboren zijn op 1 januari 1989 
of later.

• Je kind moet een handicap van 66% heb-
ben.

3.4.3.1.4 Meer info?

Chantal Muylle
Tel.: 050/40.32.94
E-mail: chantal.muylle@west-vlaanderen.be

3.4.3.2 Tegemoetkoming voor gezinshulp, 
verstrekt door een erkende dienst

3.4.3.2.1 Voor wie?

Wanneer je minstens één kind ten laste hebt 
en tijdelijke hulp ontvangt van een erkende 
dienst voor gezinshulp.

3.4.3.2.2 Bedrag

Voor de tegemoetkoming komen de wer-
kelijke gezinsbijdragen in aanmerking met 
een maximum van 0,30 euro per prestatie-
uur voor een gezin met één kind ten laste. 
Voor ieder bijkomend kind ten laste wordt 
de tegemoetkoming verhoogd met telkens 
0,10 euro per prestatieuur.

Ingeval van een overlijden in het gezin ge-
beurt de toekenning enkel voor een periode 
van maximum 90 opeenvolgende kalender-
dagen per jaar, die aanvangt de dag na het 
overlijden.

3.4.3.2.3 Voorwaarden

De tijdelijke hulp moet bekomen zijn om-
wille van:
• een hospitalisatie of een langdurige ziekte 

van de alleenstaande ouder met of zonder 
beroepsactiviteit of van de niet-alleen-
staande ouder zonder beroepsactiviteit of

• een overlijden in het gezin, waardoor de 
ouder met een beroepsactiviteit alleen 
komt te staan.

In beide gevallen dient de gezinszorg ver-
strekt te worden gedurende minstens tien, 
al dan niet opeenvolgende, dagen per jaar 
naar rato van minstens vier uren per dag.

3.4.3.2.4 Meer info?

Chantal Muylle
Tel.: 050/40.32.94
E-mail: chantal.muylle@west-vlaanderen.be

3.4.3.3 Premie voor de abonnementskosten  
           van een personenalarmsysteem

3.4.3.3.1 Voor wie?

• voor personen met een ernstige handicap, 
jonger dan 65  jaar, wier inkomen niet ho-
ger ligt dan het leefl oon;
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• voor personen vanaf 65 jaar, die kunnen 
aantonen dat zij reeds vóór hun 65ste ver-
jaardag hun handicap hadden.

3.4.3.3.2 Bedrag

De premie bedraagt maximaal 12,50 euro 
per maand of 150 euro per jaar en wordt 
eenmaal per jaar uitbetaald.

3.4.3.3.3 Voorwaarden

• Je moet in de provincie West-Vlaanderen 
gedomicilieerd zijn.

• Je moet een sociaal telefoontarief hebben.
• Je moet binnenshuis ernstige mobiliteits-

problemen hebben.
• Je moet alleen wonen of samenwonen met 

maximaal één persoon die eveneens aan 
deze voorwaarden voldoet.

3.4.3.3.4 Meer info?

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Welzijn
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Tel.: 050/40.32.92
E-mail: pas@west-vlaanderen.be

3.4.4 Provincie Oost-Vlaanderen

3.4.4.1 Provinciale mantelzorgpremie

3.4.4.1.1 Voor wie?

Als je instaat voor de permanente thuisver-
zorging van een familielid of van een per-
soon waarmee je een affectieve band hebt.

3.4.4.1.2 Bedrag

De provinciale mantelzorgpremie bedraagt 
maximum 625 euro per jaar. De berekening 
gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat 
het jaar van de aanvraag voorafgaat.

3.4.4.1.3 Voorwaarden

• De zorgbehoevende is minstens 21 jaar.
• De zorgbehoevende moet een score van 30 

tot en met 34 punten hebben op de BEL-
profi elschaal of 12 tot en met 14 punten op 
de zelfredzaamheidschaal van het Ministe-
rie van Sociale Zaken.

• De zorgbehoevende dient bij de mantelzor-
ger in te wonen.

• Als je als mantelzorger alleenstaande bent, 
mag je maximaal een netto-belastbaar 
jaarinkomen hebben van 30.679,23 euro. 
Als je gehuwd bent of offi cieel samen-
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woont, mag het gezamenlijk netto-belast-
baar inkomen maximaal 36.257,47 euro/
jaar bedragen.

• De mantelzorger moet gedomicilieerd zijn 
in de provincie Oost-Vlaanderen en er ef-
fectief wonen.

3.4.4.1.4 Procedure

Je moet ieder jaar opnieuw vóór 31 maart 
een subsidieaanvraag indienen bij het pro-
vinciebestuur, samen met de nodige attes-
ten:
1. een attest van indicatiestelling, afgele-

verd door een erkende indicatiesteller 
van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit 
de toegekende score van zorgbehoevend-
heid blijkt op de BEL-schaal, met betrek-
king tot het desbetreffend zorgjaar;

2. een attest van de zorgkas met vermel-
ding of er vanuit de Vlaamse Zorgverze-
kering een tussenkomst verleend is voor 
de zorgbehoevende(n) of niet en in voor-
komend geval voor welke periode;

3. een attest van het Ministerie van Soci-
ale Zaken waaruit de toegekende score 
blijkt;

4. een uittreksel uit het bevolkingsregister 
waaruit de domiciliëring en inwoning 
blijkt, met de samenstelling van het ge-
zin van de mantelzorger;

5. een kopie van het aanslagbiljet der perso-
nenbelasting van de mantelzorger, afge-
leverd door het Ministerie van Financiën 
– Administratie der Directe Belastingen, 
wat het jaar dat het jaar van de verzor-

ging voorafgaat betreft;
6. een verklaring op eer van de mantelzor-

ger waaruit het aantal zorgdagen thuis 
blijkt. De verklaring vermeldt ook de 
periodes van onderbreking indien dit zo 
zou geweest zijn (bijvoorbeeld door een 
ziekenhuisopname of een verblijf in een 
kortverblijf);

7. indien een persoon met een handicap 
van meer dan 66% deel uitmaakt van 
het gezin van de mantelzorger, dient een 
kopie bijgevoegd te worden van het of-
fi ciële attest waaruit het percentage van 
invaliditeit blijkt.

3.4.4.1.5 Meer info?

Marleen De Wispelaere
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen
Dienst Welzijn
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel.: 09/267.75.09
E-mail: marleen.de.wispelaere@oost-vlaan-
deren.be
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3.4.5 Provincie Limburg

3.4.5.1 Provinciale mantelzorgsubsidie

3.4.5.1.1 Voor wie?

Wanneer je instaat voor de permanente 
thuisverzorging van een zorgbehoevende 
oudere.

3.4.5.1.2 Bedrag

De provinciale subsidie bedraagt 125 euro 
per jaar indien één oudere wordt verzorgd 
en 185 euro per jaar indien twee of meer 
ouderen worden verzorgd.
Indien de zorgbehoevende oudere overlijdt 
in de loop van het jaar dat de subsidieaan-
vraag voorafgaat, heb je nog steeds recht op 
een provinciale mantelzorgsubsidie.

De uitbetaling van de subsidie gebeurt een-
maal per jaar.

3.4.5.1.3 Voorwaarden

• De zorgbehoevende persoon moet min-
stens 65 jaar hebben zijn.

• De zorgbehoevende persoon ontvangt 
een tegemoetkoming ‘hulp aan bejaar-
den’ categorie 3 en kan dit aantonen aan 
de hand van een attest van het Ministerie 
van Sociale Zaken.

• De zorgbehoevende persoon is in het be-
volkings- of vreemdelingenregister van 
een Limburgse gemeente ingeschreven 
en hij/zij verblijft er ook effectief.

• De zorgbehoevende persoon komt niet in 
aanmerking voor de Vlaamse Zorgverze-
kering.

• De mantelzorger moet recht hebben op 
een gemeentelijke mantelzorgpremie.

• De mantelzorger is tot en met de 4de 
graad verwant met de zorgbehoevende 
persoon of woont er minstens één maand 
mee samen.

3.4.5.1.4 Procedure

Je moet een subsidieaanvraag indienen bij 
het gemeentebestuur of het OCMW-bestuur 
van je gemeente. Deze instelling stuurt de 
aanvraag vóór 31 mei door naar de Provin-
ciale Dienst voor Ouderen.

3.4.5.1.5 Meer info?

Marijke Molemans
Provincie Limburg
Dienst Ouderen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel.: 011/23.72.89
Fax: 011/23.72.90
E-mail: dienstouderen@limburg.be
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3.5 LOKALE MANTELZORGPREMIES

Een aantal gemeenten kent ook lokale pre-
mies toe voor mantelzorgers of zorgbehoe-
venden. Voor meer informatie kan je terecht 
bij het gemeentebestuur of het OCMW van 
je woonplaats.

3.6 VLAAMSE LIGA
 TEGEN
 KANKER (VLK)
 
3.6.1 Sociaal Fonds van de VLK

3.6.1.1 Voor wie?

Het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen 
Kanker (VLK) verleent aanvullende fi nan ciële 
hulp aan kankerpatiënten voor wie de ziekte-
kosten bijzonder problematisch zijn.

3.6.1.2 Bedrag

De fi nanciële steun wordt eenmaal per jaar 
toegekend op basis van de medische opleg-
kosten die de patiënt betaalde en het kadas-
traal inkomen van zijn of haar woning: hij 
bedraagt minimum 125 euro en maximum 
1.250 euro.

3.6.1.3 Voorwaarden

Om steun van het Sociaal Fonds van de VLK 
te genieten, wordt er gekeken naar twee 
criteria, namelijk het gezinsinkomen en de 
medische kosten.
Het reële inkomen* mag niet meer bedra-
gen dan:
• 1.498 euro per maand voor een alleen-

staande,
• 1.947 euro per maand voor een koppel 

of voor een alleenstaande met 1 kind ten 
laste,

• 2.396 euro per maand voor een koppel 
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met 1 kind ten laste,
• 2.845 euro per maand voor een koppel 

met 2 kinderen ten laste en
• 3.294 euro per maand voor een koppel 

met 3 kinderen ten laste.

* Het reële inkomen is het volledig beschik-
bare netto-inkomen (inclusief kinderbij-
slag, alimentatie, sociale tegemoetkomin-
gen, huurinkomsten, ...) gedeeld door een 
coëffi ciënt gebaseerd op de gezinssituatie 
(+0,3 per extra gezinslid).

3.6.1.4 Procedure

Om een aanvraag in te dienen, moet je 
gebruik maken van ‘het aanvraagformulier 
voor fi nanciële steun’. Dat formulier moet je 
laten invullen door de sociale dienst van het 
ziekenhuis of het OCMW of de Dienst Maat-
schappelijk Werk van je ziekenfonds. Er moet 
steeds een medisch attest van de behande-
lende arts bijgevoegd worden, dat aangeeft 
dat het om een kwaadaardige aandoening 
gaat.

3.6.1.5 Meer info?

Vlaamse Liga tegen Kanker
Sociale dienst
Koningsstraat 217
1210 Brussel
Tel.: 02/227.69.71, 02/227.69.73 of
02/225.83.14
Fax: 02/223.22.00
E-mail: sociale.dienst@tegenkanker.be

3.6.2 Inloophuizen

De Vlaamse Liga tegen Kanker heeft zeven 
inloophuizen voor mensen met kanker. Een 
inloophuis is een open huis, een ontmoe-
tingsplaats voor kankerpatiënten en voor 
hun mantelzorgers. Iedereen is hier welkom, 
in elk stadium van de ziekte.

In de inloophuizen is er een ontmoetings-
ruimte waar je terecht kan voor een per-
soonlijk gesprek of voor meer informatie. 
Groepsactiviteiten bieden je de mogelijkheid 
er contact te leggen met mensen in een ver-
gelijkbare situatie.

Je hoeft geen afspraak te maken.

3.6.2.1 Individuele steun en opvang

Het inloophuis wil buiten het ziekenhuis, in 
een warme sfeer, opvang en steun bieden 
aan mensen met kanker en de mensen uit 
hun omgeving. De vrijwilligers van het in-
loophuis begrijpen de moeilijkheden en 
luisteren naar jouw verhaal. Ze weten dat je 
met veel vragen zit en geven je graag in-
formatie. Ze maken je wegwijs in de wirwar 
van ondersteunende diensten. Deze mensen 
geven geen medische hulp.

3.6.2.2 Groepsactiviteiten

Naast de individuele steun organiseren de 
inloophuizen ook groepsactiviteiten. Je kan 
er ervaringen delen met lotgenoten en je 
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krijgt informatie. Regelmatig zijn er koffi e-
ochtenden en -namiddagen waar je de kans 
krijgt spontane contacten op te bouwen met 
mensen in dezelfde situatie. Daarnaast zijn 
er themamomenten over uiteenlopende on-
derwerpen.

3.6.2.3 Meer info?

Je vindt meer informatie op www.tegenkan-
ker.be/inloophuizen. Je kan ook contact op-
nemen met het inloophuis in jouw buurt.

3.6.2.4 De zeven inloophuizen

3.6.2.4.1 Antwerpen
Carnotstraat 136
2060 Antwerpen
Tel.: 03/213.13.44
Fax: 03/213.13.34
E-mail: antwerpen.vliga@tegenkanker.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 16u30

3.6.2.4.2 Turnhout
Stationsstraat 80-82
2300 Turnhout
Tel.: 014/40.91.70
Fax: 014/43.76.49
E-mail: turnhout.vliga@tegenkanker.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 16u30

3.6.2.4.3 Mechelen
Minderbroedersgang 12
2800 Mechelen
Tel.: 015/40.08.90
Fax: 015/40.08.99

E-mail: mechelen.vliga@tegenkanker.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 16u30

3.6.2.4.4 Leuven
Onze-Lieve-Vrouwstraat 44
3000 Leuven
Tel.: 016/23.00.91
Fax: 016/22.30.43
E-mail: leuven.vliga@tegenkanker.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 16u30

3.6.2.4.5 Brugge
Nieuwstraat 7
8000 Brugge
Tel.: 050/34.38.12
Fax: 050/33.05.63
E-mail: wvlaanderen.vliga@tegenkanker.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 16u30

3.6.2.4.6 Gent
Coupure Rechts 12
9000 Gent
Tel.: 09/233.40.40
Fax: 09/233.72.34
E-mail: ovlaanderen.vliga@tegenkanker.be
Openingsuren: elke werkdag van 9u30 tot 16u30

3.6.2.4.7 Hasselt
Schrijnwerkersstraat 9-11
3500 Hasselt
Tel.: 011/43.32.99
Fax: 011/28.80.62
E-mail: inloophuis@skynet.be
Openingsuren: elke werkdag van 10u00 tot 18u00
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3.7 STICHTING TEGEN KANKER
 

3.7.1 Voor wie?

Kankerpatiënten die moeite ondervinden 
om de medische kosten te dragen.

3.7.2 Bedrag

Het minimumbedrag van een tussenkomst 
bedraagt 125 euro en het maximumbedrag 
1.000 euro. Dit bedrag wordt eenmaal per 
jaar toegekend.
Bij het overlijden van de patiënt wordt voor 
eenzelfde bedrag tussengekomen.

Indien de medische kosten blijven oplopen, 
kan na 12 maanden opnieuw een aanvraag 
ingediend worden. In de begeleidende brief 
dien je dan wel te vermelden dat er al een 
dossier bestaat.

De betaling wordt enkel aan de patiënt ge-
richt.

3.7.3 Voorwaarden

• Alle andere mogelijke aanvragen tot tus-
senkomst bij andere instanties (OCMW, 
ziekenfonds, ...) moeten gebeurd zijn alvo-
rens je je tot de Stichting kan richten. De 

Stichting is de laatste instantie die gecon-
tacteerd kan worden.

• Er moet een maatschappelijk werker van 
het ziekenfonds, het OCMW, het zieken-
huis, ... helpen bij het invullen van het aan-
vraagformulier.

• De patiënt moet ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister.

• Het netto-maandinkomen van het desbe-
treffende gezin mag hoogstens 1.100 euro 
+ 200 euro per persoon ten laste bedra-
gen.

• Er wordt rekening gehouden met de medi-
sche kosten die aan de aandoening gelinkt 
zijn en dit voor een periode van 12 maan-
den voorafgaand aan de aanvraag.

• Bij een hospitalisatie geldt enkel de tus-
senkomst voor de medische kosten die 
gemaakt zijn bij het gebruik van een ge-
meenschappelijke kamer. Supplementen 
voor een één- en tweepersoonskamer 
komen niet in aanmerking.
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3.7.4 Procedure

Je kan het aanvraagformulier downloaden 
op de website van de Stichting tegen kanker 
(http://www.cancer.be) of aanvragen via 
post, fax of e-mail.
Indien er samenwonende echtgenoten zijn, 
mag het dossier ten laatste tot zes maanden 
na het overlijden van de patiënt bij de Stich-
ting ingediend worden.

Aan het aanvraagformulier moeten volgen-
de bewijsstukken toegevoegd worden:
• Een uittreksel van het bevolkingsregister 

om de gezinssamenstelling aan te geven: 
te bekomen bij de gemeente.

• Een recent kleefstrookje van de mutua-
liteit.

• Een recent bewijsstuk van het inkomen van 
elk samenwonend lid van het gezin.

• Een bewijs van alimentatie die verkregen 
wordt of betaald dient te worden.

• Een medisch attest dat de gezondheids-
toestand van de patiënt aantoont. De be-
handelende geneesheer of de oncoloog is 
verantwoordelijk voor het aanvullen van 
dit document.

• Een bewijsstuk van alle medische kosten 
(ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, dok-
terskosten, kosten voor thuishulp, kosten 
voor protheses, kosten voor vervoer, ...) van 
de 12 maanden voorafgaand aan de datum 
van aanvraag, ten gevolge van de ziekte, 
na tussenkomst van het ziekenfonds en/of 
een privéverzekering: op chronologische 
volgorde.

3.7.5 Meer info?

Eva De Schryver
Stichting tegen Kanker – Dienst Financiële 
Steun
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
Tel.: 02/733.68.68
Fax: 02/734.92.50
E-mail: fi nanciele.steun@kanker.be
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Als mantelzorger of als persoon met een 
handicap weet je zelf best dat er soms aan-
passingen aan de woning nodig zijn. Trap-
pen, drempels, deuren en kasten kunnen in 
sommige situaties lastige en zelfs onover-
komelijke hindernissen vormen. Zowel het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
als het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) en het provincie-
bestuur bieden premies aan voor woning-
aanpassing. Verder kan je ook bij sommige 
instanties terecht voor advies.

4.1 VLAAMS GEWEST

4.1.1 Aanpassingspremie voor bejaarden

4.1.1.1 Voor wie?

Als bejaarde kan je een tussenkomst krijgen 
wanneer je je woning laat aanpassen ter be-
vordering van je zelfstandigheid.

4.1.1.2 Bedrag

De premie bedraagt 50% van de kostprijs 
van de werken, variërend tussen 600 euro 
en 1.250 euro.

Dit bedrag wordt uitbetaald na voorlegging 
van een factuur als bewijs van de gedane 
werken.

4.1.1.3 Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de aan-
vrager:
• Jij, je partner of een inwonend gezinslid is 

4. Premies
voor
woningaanpassing
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ouder dan 65 jaar.
• Het netto-belastbaar inkomen voor de 

bejaarde en het inkomen van zijn/haar 
eventuele partner mag drie jaar vóór de 
aanvraag niet meer bedragen dan 26.570 
euro. Per persoon ten laste mag je daar 
1.390 euro bijtellen.

• De aanvrager heeft de woning als hoofver-
blijfplaats.

Voorwaarden met betrekking tot de woning 
en de aanpassingswerken:
• Het kadastraal inkomen van de woning is 

niet hoger dan 1.200 euro.
• Het moet gaan om noodzakelijke aanpas-

singen aan de technische of sanitaire instal-
latie of aan de constructie van de woning in 
functie van de lichamelijke gesteldheid van 
de bejaarde. Concreet betekent dit: werken 
die de hele woning toegankelijk maken 
voor bejaarden of verbouwingswerken en 
werken aan de sanitaire installaties om de 
bejaarde zelfstandig te laten wonen.

• De kostprijs van de werken moet minstens 
1.200 euro bedragen.

4.1.1.4 Aanvragen

• Je kan maximum drie aanvragen indienen 
in tien jaar, telkens voor een andere aan-
passing.

• De premie is in sommige gevallen cumu-
leerbaar met de premie van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handi-
cap (VAPH).

• De aanvraag geschiedt na de werken.

• Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij 
je gemeente.

4.1.1.5 Meer info?

Voor bijkomende informatie over de aanpas-
singspremie kan je terecht bij je gemeente-
bestuur of bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – 
Afdeling Woonbeleid
E. Jacqmainlaan 156 bus 7
1000 Brussel
Tel.: 02/553.82.74
Website: http://www.bouwenenwonen.be

4.1.2 Verbeteringspremie

4.1.2.1 Voor wie?

Voor de verbeteringspremie van het Vlaams 
Gewest komen eigenaars-bewoners en ver-
huurders in aanmerking.

4.1.2.2 Waarvoor?

• Dakwerken
• Buitenschrijnwerk
• Werkzaamheden aan gevels
• Optrekkend vocht behandelen
• Badkamer en toilet installeren
• Elektrische installatie vernieuwen
• CO-vergiftiging bestrijden
• Verbouwingswerken om overbewoning te 

verhelpen
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4.1.2.3 Bedrag

De premie is afhankelijk van het soort wer-
ken dat je wenst uit te voeren.

4.1.2.4 Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de aan-
vrager:
• Indien je bewoner bent van de woning, 

mag je netto-belastbaar inkomen van drie 
jaar geleden niet hoger zijn dan 26.570 
euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 1.390 
euro per inwonende persoon ten laste*.
* Er wordt enkel rekening gehouden met 

het inkomen van de persoon voor wie 
de aanpassingen aan de woning uitge-
voerd werden en met het inkomen van 
de partner. 

• Indien je verhuurder bent van de woning, 
mag je netto-belastbaar inkomen van drie 
jaar geleden niet hoger zijn dan 53.140 
euro. In dit geval is er geen verhoging voor 
personen ten laste.

Voorwaarden met betrekking tot de woning:
• De woning moet gelegen zijn in Vlaanderen.
• De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. 

Je moet met deze voorwaarde geen reke-
ning houden indien je je woning wenst te 
verbouwen om overbevolking te verhel-
pen.

• Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 
van de woning is kleiner dan of gelijk aan 
1.200 euro.

Voorwaarden met betrekking tot de facturen:
• De facturen mogen niet dateren van meer 

dan 1 jaar voor de aanvraagdatum.
• Voor elk subsidieerbaar werk is een vast 

premiebedrag voorzien. Je moet facturen 
kunnen voorleggen voor een bedrag (in-
clusief BTW) dat minstens het dubbele is 
van de premie.

4.1.2.5 Procedure

Je dient de aanvraag in bij de dienst van het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen van je pro-
vincie nadat de verbeteringwerkzaamheden 
werden uitgevoerd. Je kan facturen indienen 
die teruggaan tot maximum 1 jaar voor de 
aanvraagdatum.

Na de uitbetaling van een renovatiepremie 
(zie onder punt 4.1.3.) kan je voor dezelf-
de woning gedurende de volgende 10 jaar 
geen verbeteringspremie voor verbeterings-
werkzaamheden krijgen. Dit is niet het geval 
bij een verbeteringspremie voor verbouwen 
om overbewoning tegen te gaan.

4.1.2.6 Meer info?

Voor bijkomende informatie over de verbete-
ringspremie kan je terecht bij je gemeente-
bestuur of bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap.
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – 
Afdeling Woonbeleid
E. Jacqmainlaan 156 bus 7
1000 Brussel
Tel.: 02/553.82.74
Website: http://www.bouwenenwonen.be

4.1.3 Renovatiepremie

4.1.3.1 Voor wie?

Voor de verbeteringspremie van het Vlaams 
Gewest komen eigenaars-bewoners en ver-
huurders in aanmerking.

4.1.3.2 Waarvoor?

• Ondergrondse werkzaamheden om de be-
staande funderingen te verbeteren, de in-
gegraven constructies waterdicht te maken 
en kelderzwam te bestrijden.

• De gehele of gedeeltelijke vervanging of ver-
betering van de buiten- en binnenmuren.

• De gehele of gedeeltelijke vernieuwing 
van de draag- en dekvloeren.

• De gehele of gedeeltelijke vernieuwing 
van het dak van de woning, met uitzonde-
ring van dakisolatiewerkzaamheden.

• De gehele of gedeeltelijke vernieuwing 
van het buitenschrijnwerk.

• De vervanging of het aanbrengen van bin-
nendeuren op de woonverdieping, voor zo-
ver het deurblad van alle deuren minstens 
93 cm breed is.

• Het aanbrengen of vervangen van één of 
meer trappen in de woning.

• De gehele of gedeeltelijke vernieuwing 
van de elektrische huisinstallatie.

• De gehele of gedeeltelijke vernieuwing 
van de badkamer en/of het toilet.

• De werkzaamheden die erop gericht zijn 
de woning te voorzien van centrale ver-
warming.

4.1.3.3 Bedrag

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt 
vastgesteld op 30% van de kostprijs, exclu-
sief BTW, van de in aanmerking genomen 
werkzaamheden. De tegemoetkoming wordt 
berekend op basis van de daartoe voorge-
legde facturen.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 
10.000 euro.
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4.1.3.4 Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de aan-
vrager:
• Indien je bewoner bent van de woning, 

mag je netto-belastbaar inkomen van drie 
jaar geleden hoogstens 37.340 euro bedra-
gen als je alleenstaande bent zonder per-
sonen ten laste. Voor alleenstaanden met 
personen ten laste is dat 53.350 euro, te 
verhogen met 2.990 euro per persoon ten 
laste. Hetzelfde geldt voor wettelijk of fei-
telijk samenwonenden.

• Indien je verhuurder bent, hoef je geen 
rekening te houden met een inkomens-
grens.

Voorwaarden met betrekking tot de eigen-
dom:
• Indien je bewoner bent van de woning mag 

je, naast de woning waarvoor je de renova-
tiepremie aanvraagt, geen andere woning 
volledig in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik (gehad) hebben op de aan-
vraagdatum en tijdens de periode van drie 
jaar die daaraan voorafgaat. Er mag van 
deze voorwaarde afgeweken worden als:
- de vorige woning onteigend werd;
- de vorige woning werd gesloopt en je op 

de aanvraagdatum geen bouwperceel in 
eigendom hebt;

- de vorige woning een krot is en je de 
laatste bewoner van de woning was;

- de vorige woning op de aanvraagdatum 
van de renovatiepremie verkocht is en je 
de vorige woning bewoonde tot de ver-

huizing naar de nieuwe woning.
• Indien je verhuurder bent, geldt deze 

eigendomsvoorwaarde uiteraard niet.

Voorwaarden met betrekking tot de woning:
• De woning moet gelegen zijn in Vlaanderen.
• De woning moet minstens 25 jaar oud 

zijn.

Voorwaarden voor de facturen:
• De renovatiepremie wordt berekend op 

basis van voorgelegde facturen. Deze fac-
turen moeten betrekking hebben op werk-
zaamheden die uitgevoerd zijn door een 
geregistreerde aannemer of op de aankoop 
van materialen of uitrustingsgoederen die 
door de aanvrager zelf zijn verwerkt of ge-
plaatst.

• De totale kostprijs van de werkzaamheden 
die in aanmerking kunnen worden geno-
men, moet minstens 10.000 euro bedra-
gen, exclusief BTW.

• De facturen mogen niet dateren van meer 
dan drie jaar voor de aanvraagdatum.

4.1.3.5 Procedure

Je dient je aanvraag voor een renovatie-
premie in bij de dienst van het Agentschap 
Wonen-Vlaanderen in je provincie. Deze aan-
vraag moet je pas indienen op het ogenblik 
dat de renovatiewerkzaamheden werden 
uitgevoerd.

Indien je dat wenst, kan je voorafgaand aan 
de uitvoering van de geplande werkzaam-
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heden een verzoek indienen om de gebre-
ken van de woning te beoordelen en de prio-
ritaire of de noodzakelijke werkzaamheden 
te bepalen.

Na de uitbetaling van een renovatiepremie 
kan je voor dezelfde woning gedurende de 
volgende drie jaar geen renovatiepremie 
krijgen. Na de uitbetaling van een renova-
tiepremie kan je gedurende de volgende 
tien jaar geen verbeteringspremie (zie
onder punt 4.1.2) voor verbeterings-
werkzaamheden krijgen. Dit is niet het
geval voor een verbeteringspremie voor 
het verbouwen om overbewoning tegen te 
gaan.

4.1.3.6 Meer info?

Voor bijkomende informatie over de reno-
vatiepremie (en over andere premies en 
leningen) kan je terecht bij je gemeentebe-
stuur of bij het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Woonbeleid
E. Jacqmainlaan 156 bus 7
1000 Brussel
Tel.: 02/553.82.74
Website: http://www.bouwenenwonen.be

4.1.4 Vlaams Agentschap
voor Personen met
een Handicap (VAPH)

Het VAPH betaalt een deel van de kosten 
terug voor aanpassingen aan de woning die 
noodzakelijk zijn wegens de handicap en 
voor de aanschaf van eventuele hulpmid-
delen.

4.1.4.1 Tussenkomst voor verbouwen of 
ombouwen

4.1.4.1.1 Waarvoor?

Je kan een tegemoetkoming aanvragen voor 
het ombouwen van je woning. Dit kan bij-
voorbeeld gaan om het vergroten van de 
badkamer, zodat je je met jouw rolstoel 
gemakkelijker kan verplaatsen. Je kan ook 
een tegemoetkoming krijgen voor een aan-
vullende uitrusting van de woning. Hier kan 
het bijvoorbeeld gaan om een traplift of een 
automatische garagepoortopener.

Alle soorten woningaanpassingen waarvoor 
je bij het VAPH een tegemoetkoming kan 
krijgen, zijn samengebracht in de refertelijst. 
Die lijst is opgesplitst volgens de mate van 
functiebeperking en het interventieniveau.
Misschien wens je een woningaanpassing te 
laten realiseren die niet vermeld staat in de 
refertelijst. In dat geval kan je eventueel aan 
de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) van 
het VAPH de vraag stellen om toch een tege-
moetkoming uitbetaald te krijgen. De aan-
passing in kwestie moet dan wel minimum 
250 euro kosten en je zal jouw uitzonderlijke 
vraag in functie van jouw persoonlijke situ-
atie heel goed moeten motiveren.
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4.1.4.1.2 Aanvraag

Bij aanvragen voor aanpassingen aan je 
woning moet je volgende stukken voorleg-
gen:
• een plan van de woning met duidelijke af-

metingen
• een gedetailleerde offerte per ruimte waar-

voor je een tussenkomst vraagt.

Stappenplan:
1. Je vult het inschrijvingsformulier A001 in. 

Je bezorgt het aan de provinciale afde-
ling van het VAPH in de provincie waar je 
woont.

2. Je laat een adviesverslag opmaken. Deze 
verslagen kunnen enkel worden opge-
maakt door een multidisciplinair team 
(MDT) dat gespecialiseerd is in ‘individuele 
materiële bijstand’.

4.1.4.1.3 Timing en factuur

• Doe eerst de aanvraag tot tegemoetkoming 
en voer pas nadien de aanpassingswerken 
uit. Anders gezegd, laat de aanpassing pas 
uitvoeren als je zeker bent dat het VAPH jou 
daarvoor een tegemoetkoming zal geven.

• Heb je de aanpassing laten uitvoeren, stuur 
dan de originele factuur naar de provin ciale 
afdeling van het VAPH. De factuur moet 
opgesteld zijn op jouw naam en je moet 
ze opsturen binnen de zes maanden na de 
factuurdatum.

 Enkel in het geval van een eerste aan-
vraag voor een tegemoetkoming voor een 

woningaanpassing kan het VAPH terug-
betalingen doen voor facturen die tot 1 jaar 
oud zijn.

• Het kan voorvallen dat je op het moment 
van de aanpassing nog geen goedkeuring 
van het VAPH ontvangen hebt. Dat is niet 
aan te raden. Want wat zal er gebeuren als 
het VAPH uiteindelijk niet tussenkomt? Als 
het VAPH toch tussenkomt, dan kan je de 
factuur indienen tot zes maanden na de 
goedkeuringsdatum.

4.1.4.1.4 Derdebetalersregeling

Normaal gezien betaal je eerst zelf de fac-
tuur voor je woningaanpassing en betaalt 
het VAPH pas nadien het bedrag van de fac-
tuur aan jou terug.
In geval van grote bedragen is bovenstaande 
procedure echter niet het meest aangewe-
zen. Daarom kan je ook voor de derdebeta-
lersregeling kiezen. In dat geval betaalt het 
VAPH de factuur rechtstreeks aan de uitvoer-
der van de aanpassingen. Je moet dan wel 
een afstandsverklaring ondertekenen. Daar-
mee geef je het VAPH de toestemming om 
de uitvoerder van de werken uit te betalen. 
Die uitvoerder moet dan uiteraard zelf ook 
akkoord gaan met deze betaalwijze.

4.1.4.2 Tussenkomst bij nieuwbouw

Wil je een nieuwe woning bouwen die aan-
gepast is aan je noden, dan kan dat een 
meerkost voor jou betekenen. Ook hiervoor 
kan je een tegemoetkoming aanvragen bij 
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het Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH).

Het gaat dan om de extra kosten tengevolge 
van:
• de meeroppervlakte: bijvoorbeeld de extra 

ruimte die nodig is om te draaien met je 
rolstoel;

• de aanvullende uitrusting van je woning in 
functie van je handicap: bijvoorbeeld een 
automatische deuropener, een onderrijd-
bare wastafel, handgrepen, ...

De aanvragen van bovenstaande meer-
kosten bij nieuwbouw moeten voorgelegd 
worden aan de Bijzondere Bijstandscommis-
sie (BBC) van het VAPH.

4.1.4.3 Meer info?

Informatiedienst van het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap
Sterrenkundelaan 30
1210 Brussel
Tel.: 02/225.84.11
Fax: 02/225.84.05
E-mail: informatie@vaph.be

Voor de aanvraag van een tussenkomst van 
het VAPH voor ver- of ombouwen van een 
woning of voor de andere dienstverlening 
van het VAPH kan de Dienst Maatschappe-
lijk Werk van je ziekenfonds je helpen bij het 
opstellen van een dossier.

4.2 PROVINCIALE PREMIES

De meeste provincies verlenen een aanpas-
singspremie, maar de voorwaarden zijn wel 
overal verschillend.

4.2.1 Provincie Antwerpen

4.2.1.1 Individuele toelage voor aanpassing 
van de woning

4.2.1.1.1 Voor wie?

Als je 65 jaar of ouder bent, heb je recht 
op een toelage voor de aanpassing van je 
woning.

4.2.1.1.2 Waarvoor?

• Het plaatsen van een traplift.
• Het aanpassen van de keuken, de bad-

kamer en/of het toilet.
• Het voorzien van een ruimte voor een 

slaapkamer, badkamer of toilet, zodat er 
op één niveau kan worden geleefd.

• Het wegwerken van niveauverschillen in 
de woning en aan de toegangsdeur.
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4.2.1.1.3 Bedrag

Indien het netto-belastbaar inkomen van 
twee jaar vóór de aanvraag van de aanvra-
ger én diens partner niet hoger is dan 22.890 
euro, bedraagt de toelage 35% van de aan-
vaarde kostprijs van de aanpassingswerken 
met een maximum van 1.612 euro.

Indien het netto-belastbaar inkomen van 
twee jaar vóór de aanvraag van de aanvra-
ger én diens partner niet hoger is dan 14.310 
euro, bedraagt de toelage 50% van de aan-
vaarde kostprijs van de aanpassingswerken 
met een maximum van 2.000 euro.

Indien de werken reeds zijn aangevangen of 
uitgevoerd, wordt het toelagebedrag gehal-
veerd.

4.2.1.1.4 Voorwaarden

De aanvrager moet eigenaar, vruchtgebrui-
ker of huurder zijn van de aan te passen 
woning en mag geen andere woningen in 
eigendom of vruchtgebruik hebben.
De minimumkostprijs van de werken is 1.240 
euro.

4.2.1.1.5 Meer info?

Tanja Wouters
Provincie Antwerpen
Dienst Welzijn en Gezondheid
Boomgaardstraat 22 bus 100
2600 Antwerpen

Tel.: 03/240.56.37
Fax: 03/240.61.62
E-mail: tanja.wouters@welzijn.provant.be

4.2.2 Provincie Vlaams-Brabant

4.2.2.1 Premie voor aanpassing van de 
woning

4.2.2.1.1 Voor wie?

De premie is gericht naar ouderen en perso-
nen met een handicap.

4.2.2.1.2 Waarvoor?

• Het aanbrengen van een automatische 
deuropener met parlofoon.

• De plaatsing van een lift: een verticale lift, 
een stoellift of een rolstoelplateaulift.

• Het vergroten van de deuropeningen en 
het aanpassen van de gangbreedte.

• Het aanpassen van de keuken, de bad-
kamer en het toilet.

• Het aanleggen van hellende vlakken om 
de toegang tot de woning te vergemakke-
lijken.

• Het inrichten of aanbouwen van een plaats 
op de gelijkvloerse verdieping om te die-
nen als kamer.

• Het plaatsen van steunhulpmiddelen.
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4.2.2.1.3 Bedrag

Als je recht hebt op een WIGW-statuut, wordt 
75% van de kostprijs der werken terugbe-
taald, met een maximum van 2.500 euro.

Als je geen recht hebt op een WIGW-statuut, 
wordt 50% van de kostprijs der werken te-
rugbetaald, met een maximum van 1.900 
euro. Je netto-belastbaar jaarinkomen mag 
dan ook niet hoger zijn dan 25.000 euro (er 
is een verhoging toegestaan van 1.000 euro 
per inwonende persoon ten laste).

4.2.2.1.4 Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de aan-
vrager:
• Eén gezinslid moet ofwel 60 jaar of  ouder 

zijn, ofwel erkend zijn als gehandicapte 
door het Ministerie van Sociale Voorzorg of 
een attest van de huisarts kunnen voorleg-
gen dat de noodzaak van de werken recht-
vaardigt.

• De aanvrager moet eigenaar of huurder 
zijn van de aan te passen woning. Ingeval 
de aanvrager huurder is van de woning 
dient de eigenaar akkoord te gaan met 
de geplande werken, de huurprijs niet te 
verhogen als gevolg van de uitvoering der 
werken en een nieuw huurcontract af te 
sluiten voor minstens 9 jaar.

• De aanvrager mag niet over een ander on-
roerend goed beschikken.

Voorwaarden met betrekking tot de woning:

• De woning moet gelegen zijn in de provin-
cie Vlaams-Brabant.

• Het mag geen ongezonde, onverbeterbare 
woning zijn.

• Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen 
mag niet hoger zijn dan 1.500 euro, behalve 
als de aanvrager een bewegingsgehandi-
capte is.

Voorwaarden met betrekking tot de uitvoe-
ring van de werken:
• De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 

jaar op de aanvraagdatum.
• De werken moeten ten laatste uitgevoerd 

zijn 1 jaar na de beslissing waarbij de pre-
mie wordt toegekend.

4.2.2.1.5 Meer info?

Ingrid Dupaix
Provinciebestuur Vlaams-Brabant
Dienst Wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel.: 016/26.73.10
Fax: 016/26.73.18
E-mail: wonen@vlaamsbrabant.be
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4.2.3 Provincie West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen voorziet geen 
specifi eke premies of leningen voor huisves-
ting van senioren of personen met een han-
dicap. Wel kent ze premies toe ter voorko-
ming van CO-vergiftiging, voor dakrenovatie 
en vochtbestrijding, voor het plaatsen van 
een eigen waterbevoorrading (boorput) en 
voor aansluiting op het openbaar waterlei-
dingsnet.

4.2.4 Provincie Oost-Vlaanderen

4.2.4.1 Provinciale premie voor woningen 
voor lichamelijk gehandicapten

4.2.4.1.1 Waarvoor?

Je kan een provinciale premie krijgen als 
je een woning in Oost-Vlaanderen bouwt, 
koopt of verwerft die aangepast is voor 
lichamelijk gehandicapten.

4.2.4.1.2 Bedrag

De premie bedraagt 10% van de kostprijs 
(van de meerwerken uitgevoerd in functie 
van de persoon met een lichamelijke handi-
cap) met een maximum van 2.500 euro als 
hoofdpremie, verhoogd met:
• 37 euro voor het eerste kind ten laste of 

hiermee gelijkgestelde,
• 74 euro voor het tweede kind ten laste of 

hiermee gelijkgestelde en
• 148 euro voor elk van de volgende kinde-

ren ten laste of hiermee gelijkgestelden.

4.2.4.1.3 Voorwaarden

• Je gezamenlijk belastbaar (gezins)inkomen 
van 2 jaar geleden is niet hoger dan 
21.070,95 euro. Je mag dit bedrag verho-
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gen met 1.000 euro per persoon ten laste.
• Je hebt geen andere woning.
• De woning is aangepast aan de erin ge-

huisveste persoon met een lichamelijke 
handicap.

• Je ontvangt geen premie van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handi-
cap.

• Je mag de woning binnen de vijf jaar niet 
vervreemden.

4.2.4.1.4 Meer info?

Marleen De Wispelaere
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Welzijn
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel.: 09/26.75.09
E-mail:
marleen.de.wispelaere@oost-vlaanderen.be

4.2.4.2 Provinciale aanvullende leningen 
voor het kopen, bouwen of verbou-
wen van woningen

4.2.4.2.1 Waarvoor?

Als je een woning in Oost-Vlaanderen koopt, 
bouwt of verbouwt, kan je een aanvullende 
provinciale lening aanvragen.

4.2.4.2.2 Bedrag

Het maximale bedrag van de lening is 10.000 
euro, verhoogd met 250 euro per persoon 
ten laste.

4.2.4.2.3 Voorwaarden

• Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 
jaar geleden is niet hoger dan 34.116 euro 
indien je alleenstaand bent of 45.488 euro 
indien je een gezin hebt of samenwoont. 
Dit bedrag wordt verhoogd met 5% per 
persoon ten laste en met 10% per persoon 
met een handicap ten laste.

• De geschatte verkoopwaarde van je wo-
ning ligt niet hoger dan 156.750 euro. Deze 
waarde mag je met 5% verhogen per per-
soon ten laste. Je mag er nog 5% bijtellen 
indien je jongste kind nog geen 4 jaar is of 
indien je nog geen 4 jaar gehuwd bent.

• De aanvraag moet ingediend worden bin-
nen de 6 jaar na het verlijden van je hypo-
thecaire lening.

• De woning waarvoor je de aanvullende le-
ning aanvraagt, is de enige woning die je 
in volle eigendom bezit.

4.2.4.2.4 Terugbetaling

• De terugbetalingtermijn van de provinciale 
aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 
20 jaar.

• Vóór je met pensioen gaat, moet je de pro-
vinciale aanvullende lening terugbetaald 
hebben.
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• Je betaalt maandelijks een vastgelegd be-
drag via domiciliëring.

4.2.4.2.5 Meer info?

Micheline Moriau en Betty De Mol
Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Welzijn
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel.: 09/267.75.14 en 09/267.75.32
Fax: 09/267.75.99
E-mail: micheline.moriau@oost-vlaanderen.be
en betty.de.mol@oost-vlaanderen.be

4.2.5 Provincie Limburg

4.2.5.1 Provinciale aanpassingspremie 
voor het aangepast verbouwen 
van een woning aan de noden van 
een senior of een persoon met een 
handicap

4.2.5.1.1 Voor wie?

• Voor personen met een handicap van min-
stens 66% of een handicap van 30% aan 
de onderste ledematen.

• Voor 60-plussers.

4.2.5.1.2 Waarvoor?

• Voor aanpassingswerken 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 de han-
dicap.

Verfraaiings- en herstellingswerken, werken 
aan bijgebouwen en alle werken die geen 
verband houden met de aard van de handi-
cap of het bejaard zijn, worden niet in aan-
merking genomen.
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4.2.5.1.3 Bedrag

• 50% van de kostprijs van de werken met 
een maximum van 1.250 euro.

• 75% van de kostprijs van de werken met 
een maximum van 1.860 euro indien vol-
daan is aan de inkomstenvoorwaarden van 
de verhoogde tegemoetkoming van de 
ziekteverzekering.

4.2.5.1.4 Voorwaarden

• De kostprijs van de werken bedraagt min-
stens 745 euro, inclusief BTW.

• De premie kan aangevraagd worden voor 
de woning waarvan de aanvrager eige-
naar, vruchtgebruiker, huurder of bezitter 
van enig zakelijk recht is.

• De aanvrager moet wonen in de woning 
waarvoor hij een premie aanvraagt.

• Het kadastraal inkomen van de aan te pas-
sen woning mag niet meer bedragen dan 
1.120 euro.

• De waarde van het kadastraal inkomen van 
de andere onroerende goederen waarover 
de persoon met een handicap, de senior 
of de aanvrager in volledige eigendom of 
volledig vruchtgebruik beschikt, mag niet 
hoger liggen dan 125 euro.

• Om recht te hebben op een gehandicap-
tenpremie mag het netto-belastbaar inko-
men van iedereen die in de woning woont 
hoogstens 27.195,38 euro zijn. Om recht 
te hebben op een seniorenpremie is dat 
20.849,78 euro.

 De grensbedragen mogen verhoogd wor-

den met 1.000 euro per persoon ten laste.
• Indien een premiegerechtigde eveneens 

recht heeft op een tussenkomst van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap en/of het Vlaams Gewest, 
mag het totaalbedrag van de premies en 
tegemoetkomingen de totale kostprijs van 
de werken niet overschrijden. Indien de 
kostprijs wordt overschreden, dient de pro-
vinciale premie geheel of het gedeelte dat 
de totale kostprijs overschrijdt te worden 
terugbetaald.

• Je mag geen gehandicapten- en senioren-
premie combineren.

4.2.5.1.5 Meer info?

Provincie Limburg
Sectie Wonen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel.: 011/23.72.02
Fax: 011/23.82.80
E-mail: wonen@limburg.be
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4.3 GEMEENTELIJKE
 TEGEMOETKOMINGEN

Sommige gemeenten kennen specifi eke pre-
mies toe voor aanpassingen aan de woning. 
Je kan hierover informatie bekomen bij het 
gemeentebestuur van je woonplaats.

4.4 ADVIES EN INFORMATIE
 OVER HET AANPASSEN
 VAN EEN WONING

Voor advies en informatie over het aanpas-
sen van een woning, aanpasbaar bouwen en 
toegankelijkheid kan je terecht bij:

Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum 
Toegankelijkheid
Belgiëplein 1
3510 Kermt (Hasselt)
Tel.: 011/26.50.30
Fax: 011/87.41.39
E-mail: info@entervzw.be
Website: http://www.entervzw.be

Vzw Toegankelijkheidsbureau
Belgiëplein 1 Noorderlaan 4
3510 Kermt (Hasselt) 1731 Zellik
Tel.: 011/87.41.38 Tel.: 02/465.55.25
Fax: 011/87.41.39
E-mail: info@toegankelijkheidsbureau.be
Website:
http://www.toegankelijkheidsbureau.be

Informatie over premies en tegemoet-
komingen: kijk op http://www.rech-
tenverkenner.be of bel de Vlaamse In-
folijn op het gratis nummer 1700.
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5.1 NATIONAAL CONTACTPUNT

Ondersteuning in Thuiszorg vzw
Livornostraat 25
1050 Brussel
Tel.: 070/22.25.04
Fax: 02/542.86.99
E-mail: oit@mut400.be
Website: www.lieverthuis.be

5.2 REGIONALE CONTACTPUNTEN

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109
2000 Antwerpen
Tel.: 03/203.76.93
E-mail: dienstencentrum@lmpa.be

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
Revillpark 1
8000 Brugge
Tel.: 050/45.01.00
E-mail: RDC@lmwvl.be

Dienst Thuiszorg
Liberale Mutualiteit van Brabant
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
Tel.: 02/209.49.75
E-mail: thuiszorg@mut403.be
- RDC Tienen
 Minderbroedersstraat 30
 3300 Tienen
 Tel.: 016/82.27.10
- RDC Halle
 Vondel 23
 1500 Halle
 Tel.: 02/356.85.88

Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
Tel.: 09/269.70.32
E-mail: Ann.vanhauteghem@libmutov.be

Regionaal Dienstencentrum ‘Horizon’
Liberale Mutualiteit Limburg
Geraetssstraat 20
3500 Hasselt
Tel.: 011/29.10.00
E-mail: rdc.horizon@lml.be

5. Contactadressen
Ondersteuning
in Thuiszorg
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Regionaal Dienstencentrum
Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest
Prieelstraat 22
1730 Asse
Tel.: 02/454.06.78
E-mail: rdc417@lmvlg.be

5.3 PROVINCIALE HOOFDZETELS VAN DE DIENST MAATSCHAPPELIJK WERK 
VAN HET ZIEKENFONDS

DMW Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 109
2000 Antwerpen
Tel.: 03/203.76.50
E-mail: liliane.codeglia@lmpa.be

DMW West-Vlaanderen
Revillpark 1
8000 Brugge
Tel.: 050/45.01.00
E-mail: CAW@lmwvl.be

DMW Brabant
Koninginneplein 51-52
1030 Schaarbeek
Tel.: 02/209.49.74
E-mail: andree.lejeune@mut403.be
patricia.luckermans@mut403.be

DMW Oost-Vlaanderen
Brabantdam 109
9000 Gent
Tel.: 09/235.72.85
E-mail: fl avia.cosyn@libmutov.be

DMW Limburg
Geraetssstraat 20
3500 Hasselt
Tel.: 011/29.10.00
E-mail: anne.maes@lml.be

DMW Vlaams Gewest
Prieelstraat 22
1730 Asse
Tel.: 02/454.06.78
E-mail: dominique.vandekerkhove@lmvlg.be
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Deze brochure is een uitgave van de vzw 
Ondersteuning in Thuiszorg.

• Als mantelzorger of zorgbehoevende 
kan je bij ons terecht met je verhaal. Wij 
maken graag tijd om te luisteren naar je 
zorgen en vragen. Ook voor informatie, 
raad of hulp over de voorzieningen en 
diensten in de thuiszorg en de welzijnssec-
tor staan we steeds paraat.

• Er worden regelmatig infosessies georgani-
seerd waar je bepaalde vaardigheden kan 
leren en mensen ontmoeten die in dezelfde 
situatie staan. Via het ledenblad word je 
regelmatig geïnformeerd over nuttige 
diensten en onderwerpen.

• Wij komen op voor jouw belangen door bij 
de overheid te ijveren voor een goed en 
eerlijk uitgebouwde dienstverlening.

Het lidmaatschap is gratis. Je kan lid worden 
op eenvoudige aanvraag.

Tekst afgesloten op 31 maart 2009







Verantwoordelijke Uitgever: Roni De Waele, Livornostraat 25, 1050 Brussel


