WEGWIJS IN SOCIALE VOORDELEN EN VERMINDERINGEN1.
In dit overzicht van sociale voorzieningen worden de doelgroepen vermeld. Dit biedt geen enkele garantie over het effectieve recht omdat meestal
bijkomende voorwaarden van toepassing zijn zoals gezinsinkomen, gezinssamenstelling, ernst van de beperking of aandoening, leeftijd, enz.
De doelgroepen zijn respectievelijk: chronisch zieken met ziekte-uitkering, personen die officieel
zorgbehoevende ouderen en personen met bijzonder laag inkomen.

erkend zijn als persoon met een handicap ,

Je wordt wegwijs gemaakt in sociale voordelen en verminderingen in volgende domeinen:









FISCALITEIT
MOBILITEIT
COMMUNICATIE
NUTSVOORZIENINGEN
HUISVESTING
VERGOEDINGEN
TOILETPASSEN
HANDICAPKAART (EDC)

Wil je meer informatie en/of een advies op maat, contacteer gerust :
- Het CM INFOPUNT CHRONISCHE ZIEKEN - 078 /05 08 05 – (ma tot do van 9-12 u en van 13u- 17u, op vrijdag van 9-12u) infopuntchronischzieken@cm.be
- De dienst Maatschappelijk Werk van CM - de zitdagen en de contactgegevens vind je terug op www.cm.be
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SOCIALE VOORDELEN & VERMINDERINGEN OP VLAK VAN

FISCALITEIT

Vermindering Personenbelasting
•
•
•

Voordeel: bijkomende vrijstelling op belastbaar inkomen
Hoe? automatisch
Instantie: FOD Financiën - 0257 257 57 - www.minfin-fgov.be

Vermindering Onroerende Voorheffing
•
•
•

Voordeel: vermindering toegepast op basis van handicap
Hoe? Automatisch
Instantie: Belastingsdienst Vlaanderen - telefoon : 1700

Vermindering Erfbelasting (voorheen successierechten)
•
•
•

Voordeel: voetvrijstelling bij aanrekening van successierechten
Hoe? : bij indiening successierechten
Instantie: Notaris - www.notaris.be of FOD Financiën – 0257 257 57- www.minfin.fgov.be

Vermindering voor inwonende ouder, broer of zus die minstens 65 jaar is
•
•
•

Voordeel: ouder, broer of zus telt als persoon ten laste
Hoe? : bij aangifte personenbelasting
Instantie: Belastingsdienst Vlaanderen – tel 1700

SOCIALE VOORDELEN & VERMINDERINGEN OP VLAK VAN

NUTSVOORZIENINGEN

Sociale korting op de waterfactuur
•
•
•

Voordeel: 80% korting op de totale waterfactuur (op vastrecht en variabel gedeelte).
Hoe? automatisch
Instantie: Vlaamse Milieumaatschappij 053/72 64 45 https://www.vmm.be/water/waterfactuur/sociaal-tarief
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Sociale Maximumtarieven Gas & Elektriciteit
•
•
•

Voordeel: verlaagde energieprijs/geen forfaitaire kosten of abonnementsgeld
Hoe? automatisch
Instantie: FOD Economie tel 0800 120 330 – http://economie.fgov.be

Sociaal Verwarmingsfonds
•
•
•

Voordeel: verwarmingstoelage aan personen met een laag inkomen
Hoe? aanvraag via OCMW
Instantie: Sociaal Verwarmingsfonds – 0800 90 929 – info@vf-fc.be – www.verwarmingsfonds.be

Vermindering TV-distributie (geen wettelijke basis, niet bij elke leverancier!)
•
•
•

Voordeel: Korting abonnementsgeld (50% van de basishuurprijs)
Hoe? aanvraag via kabelmaatschappij
Instantie: TV-distributieleverancier

Minimumlevering van elektriciteit, water, aardgas en telefoon
•
•
•

Voordeel: recht op minimale dienstverlening
Hoe? aanvraag via bevoegde maatschappij of OCMW
Instantie: Vlaams Energieagentschap – tel 1700 / FOD Economie tel 0800 120 330 - http://economie.fgov.be

VOORDELEN & VERMINDERING OP VLAK VAN

COMMUNICATIE

Sociaal Telefoon/Internettarief
•
•
•

Voordeel: tariefvermindering op standaardtarief telefoon of internet of GSM
Hoe? via telefoonoperator of internetprovider
Instantie: BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) – 02 226 88 88 info@bipt.be
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SOCIALE VOORDELEN & VERMINDERINGEN OP VLAK VAN

MOBILITEIT

NMBS / De Lijn Verminderingskaart Verhoogde Tegemoetkoming

•
•

Voordeel: korting van 50% standaardbiljet, 2de klasse
Hoe? via station in de buurt of via aanvraagformulier online
Instantie: NMBS - www.nmbs.be - 02 528 28 28

Kaart Kosteloze Begeleider NMBS /De Lijn

•
•

Voordeel: Persoon met handicap reist samen met begeleider op vertoon van één vervoersbewijs
Hoe? via station in de buurt
Instantie: NMBS - www.nmbs.be - 02 528 28 28

Abonnement De Lijn gratis

•
•

Voordeel: Netabonnement Omnipas GRATIS voor genieters van een tegemoetkoming aan personen met een handicap (FODSZ Dir-Generaal
personen met een handicap) of ingeschreven bij het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een handicap)
Hoe? wordt automatisch thuisgestuurd
Instantie: De Lijn - tel 070 220 200 – www.delijn.be

Abonnement De Lijn +65 jarigen

•
•

Voordeel: Netabonnement Omnipas 65 + 52 euro per jaar (42 euro met IGO)
Hoe? Op te laden via MOBIB-kaart
Instantie: De Lijn - tel 070 220 200 – www.delijn.be

Brussels Airlines – Vermindering op vluchten

•
•

Voordeel: korting op bepaalde vluchten als persoon met een handicap
Hoe? reservatie ticket via telefoon op 0902 51 600
Instantie: Brussels Airlines - www.brusselsairlines.com
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Vrijstelling verkeersbelasting en inverkeerstelling

•
•

Voordeel: vrijstelling verkeersbelasting / inverkeerstelling
Hoe? aanvraag via Belastingen Vlaanderen
Instantie: Belastingen Vlaanderen – tel 1700 - http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/default.asp

Vrijstelling/Verlaagd BTW tarief bij aankoop wagen

•
•

Voordeel: vrijstelling BTW bij aankoop wagen en verlaagd BTW tarief 6% bij herstellingen en onderhoud
Hoe? aanvraag via plaatselijke BTW kantoor
Instantie: FOD Financiën – 0257 257 57- www.minfin-fgov.be

Parkeerkaart



•

Voordeel: onbeperkte duur parkeren waar parkeertijd beperkt is, recht op parkeren op voorbehouden
parkeerplaats voor personen met
een handicap.
Hoe? via dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, Stadhuis of OCMW of door de PMH
Ook: via ziekenfonds bij aflevering van bepaalde rolstoelen (= verkorte aanvraagprocedure)
Instantie: FOD Sociale Zekerheid - www.handicap.belgium.be - 0800 987 99 - contactformulier op website

Vrijstelling dragen veiligheidsgordel


•

Voordeel: vrijstelling dragen autogordel
Hoe? via Stadhuis, OCMW of Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds
Instantie: FOD Mobiliteit - www.mobilit.belgium.be – 02 277 31 11 - info@mobilit.fgov.be

Aangepast rijbewijs voor personen met verminderde rijvaardigheid


•

Voordeel: onderzoek rijgeschiktheid, indien niet meer beantwoorden aan medische normen
Hoe? Online aanvragen via CARA of Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds
Instantie: BIVV – Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid - www.bivb.be – 02 244 15 11
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om voertuig te besturen

Rolstoelpechverhelping


•

Voordeel: pechverhelping door VAB aan voordeeltarief voor wagen en/of rolwagen indien lid bij KVG voordeeltarief onderzoek
rijgeschiktheid, indien niet meer beantwoorden aan medische normen om voertuig te besturen
Hoe? via VAB- pechverhelping , informatie via KVG
Instantie: VAB – www.vab.be (VAB-pechbijstand) 03 253 61 30 / KVG – www.kvg.be – 03 216 29 90

Vervoersdiensten ‘Minder Validen’


•

Voordeel: indien je niet mobiel genoeg bent om je te verplaatsen met auto of openbaar vervoer
Hoe? via Thuiszorgcentrum van je ziekenfonds, via Diensten Aangepast Vervoer, via Minder Mobielen Centrale
Instantie: Taxistop – www.taxistop.be - 070 222 292 / Diensten Aangepast Vervoer - www.odav.be

TOILETPASSEN
Toiletpas voor Stomapatiënten
•
•
•

Voordeel: gemakkelijker toegang tot sanitaire voorzieningen in horeca en winkels
Hoe? Aanvraag via Stomavereniging of via info@stomavlaanderen.be
Instantie: StomaVlaanderen - www.stomavlaanderen.be - info@stomavlaanderen.be

•
•
•

Voordeel: gemakkelijker toegang tot sanitaire voorzieningen in horeca en winkels
Hoe? Enkel aan te vragen via Crohn vereniging
Instantie: Crohn + colitis ulcerosa Vereniging CCC-VZW – www.ccv-vzw.be 0496 76 11 17

Toiletpas voor mensen die lijden aan de ziekte van crohn of colitis ulcerosa
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HANDICAPKAART (EUROPEAN DISABILITY CARD)
Europese Handicapkaart
•
•
•

Voordeel: Bewijs van handicap / genieten van een aantal voordelen bij allerhande activiteiten (sport, cultuur vrije tijd)
Hoe? Aanvraag via contactformulier FODSZ / VAPH Mijnvaph.be
Instantie: FOD SZ (DG PMH) – VAPH

SOCIALE VOORDELEN & VERMINDERINGEN OP VLAK VAN
Sociale Huisvesting

•
•

Voordeel: vermindering huurprijs (extra persoon ten laste)
Hoe? via sociale huisvestingsmaatschappij
Instantie: Wonen Vlaanderen tel 1700 - www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse Aanpassingspremie voor ouderen (+65 jaar)

•
•

Voordeel: premie bij aanpassing woning in functie van zelfredzaamheidsproblemen
Hoe? Aanvraag via website Wonen Vlaanderen of via Woonwinkel in de gemeente
Instantie: Wonen Vlaanderen tel 1700 - www.wonenvlaanderen.be

Vlaamse Verbeteringspremie (tegemoetkoming)
of Vlaamse Renovatiepremie
•
•
•

Voordeel: premie bij verbeteren of verbouwen van eigen woning (dakwerken,…)
Hoe? Aanvraag via website Wonen Vlaanderen of via Woonwinkel in de gemeente
Instantie: Wonen Vlaanderen tel 1700 - www.wonenvlaanderen.be
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HUISVESTING

Tegemoetkoming in de huurprijs

•
•

Voordeel: Ondersteuning van mensen met een laag inkomen, bij verhuis van slechte of onaangepaste woning,
naar goede of aangepaste woning
Hoe? Aanvraag via website Wonen Vlaanderen of via Woonwinkel in de gemeente
Instantie Wonen Vlaanderen tel 1700 - www.wonenvlaanderen.be

Verzekering Gewaarborgd Wonen
•
•
•

Voordeel: kosteloze verzekering die mensen ondersteunt deel van lening af te betalen bij plots verlies van werk omwille van onvrijwillig
ontslag, ongeval of ziekte.
Hoe? Aanvraag via website Wonen Vlaanderen of via Woonwinkel in de gemeente
Instantie: Wonen Vlaanderen tel 1700 - www.wonenvlaanderen.be

SOCIALE VOORDELEN & VERMINDERINGEN OP VLAK VAN

VERGOEDINGEN

Verhoogde kinderbijslag
•
•
•

Voordeel: bijkomende toeslag op kinderbijslag bij ziekte, werkloosheid, pensioen
Hoe? Aanvraag via KBF
Instantie: Kinderbijslagfonds of FAMIFED (voorheen RKW) - www.famifed.be

Asbestfonds
•
•
•

Voordeel: schadeloosstelling voor asbestslachtoffers
Hoe? aanvraag via Asbestfonds, Arbeidsgeneesheer of Ziekenfonds
Instantie: Fonds voor Beroepsziekten - www.fmp-fbz.fgov.be - 02 22 66 211

•
•
•

Voordeel: financieel steunverlening bij kanker bij hoge medische kosten
Hoe? aanvraag via sociale dienst ziekenhuis, OCMW of dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds
Instantie: Vlaamse Liga tegen Kanker - www.tegenkanker.be – 0800 35 445 / Stichting tegen Kanker – www.kanker.be - 0800 15 800

Kankerfondsen
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TEGEMOETKOMINGEN VAN DE

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING

Vlaamse Sociale Bescherming: Tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering
•
•
•

Voordeel: financiële steun aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden en rusthuisbewoners, ( een
maandelijks een vast bedrag als tegemoetkoming in de niet-medische kosten)
Hoe? automatisch (op basis van attest) of aanvraag via plaatselijke CM-kantoor of via de dienst Maatschappelijk Werk van CM
Instantie: Vlaamse sociale bescherming Vlaamse zorgverzekering

Vlaamse Sociale Bescherming: Basisondersteuningsbudget

•
•

Voordeel: financiële steun aan personen met een handicap die (nog) geen gebruik maken van ‘niet rechtstreeks
toegankelijke hulp’ van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH). De persoon is geregistreerd met een vraag bij het
VAPH.
Hoe? automatisch (op basis van attest)
Instantie: Vlaamse sociale bescherming Basisondersteuningsbudget

•
•
•

Voordeel: financiële steun aan zwaar zorgbehoevende personen + 65 j ingevolge beperkte zelfredzaamheid
Hoe? Aanvraag online via vlaamsesocialebescherming.be /eTHAB of via de dienst Maatschappelijk Werk van CM
Instantie: Vlaamse sociale bescherming (eTHAB)

•

Vlaamse Sociale Bescherming: Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden

31/10/2017

