
 

 
FEDERALE TEGEMOETKOMING VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP 

 
Wat? 
Wie komt in aanmerking? 
En voor vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister? 
Waar moet je een aanvraag indienen? 
Hoe verloopt de procedure? 

Wat? 

De overheid kan een financiële tegemoetkoming geven naar gelang de leeftijd en de situatie. Er zijn 
drie soorten tegemoetkomingen: 

 De inkomensvervangende tegemoetkoming (voor mensen van > 21 j. en < 65 j. die de kans om 
een inkomen te verwerven verminderd zien met tenminste twee derden van wat een persoon 
zonder beperking op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen) 

 De integratietegemoetkoming (voor mensen van > 21 j. en < 65 j. die omwille van hun 
vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben om zich in het sociale leven te 
integreren 1) 

 De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (voor mensen van > 65 j. die omwille van 
vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben om zich te integreren in het 
sociale leven te integreren) 

Wie komt in aanmerking?  

 Belg of EU-onderdaan; 
 Erkend vluchteling of staatloze; 
 Onderdaan van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein (EER) + Zwitserland 
 Onderdaan van Algerije, Marokko of Tunesië en de hoedanigheid hebben van werknemer of 

zelfstandige2;  
 Wie tot de leeftijd van 21 jaar genoten heeft van de verhoging van de kinderbijslag owv. 

handicap;  
 Wie rechten kan laten gelden in het kader van de Europese Interim-overeenkomsten;  
 ook: de echtgeno(o)te), de wettelijk samenwonende of het gezinslid3 van één van de 

bovenvermelde onderdanen, ongeacht uw nationaliteit.  
 Sinds 12 december 2007 ook de gevestigde vreemdelingen die met een 'identiteitskaart voor 

vreemdeling' ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.4 Het Grondwettelijk 
Hof oordeelde in 2007 dat de wet op de integratietegemoetkoming strijdig was met de Grondwet 
en het EVRM. 5  

En vreemdelingen met een inschrijving in het Vreemdelingenregister?  

                                                
1
 De inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming kunnen gecombineerd worden.  

2
 Met deze landen heeft de EU een internationale overeenkomst gesloten die discriminatie op grond van nationaliteit verbiedt in de 

sociale zekerheid. 
3
 Onder “gezinslid” wordt verstaan de minderjarige kinderen evenals de meerderjarige kinderen, de vader, de moeder, de schoonvader en 

de schoonmoeder die ten laste zijn van de onderdaan. Wordt beschouwd als zijnde ten laste van de onderdaan, de persoon die onder 
hetzelfde dak woont als de onderdaan en die wordt beschouwd als persoon ten laste van de onderdaan in de zin van de wet van 14 juli 
1994 betreffende de verplichte verzekering voor gezondheidszorgen en uitkeringen.  
4
 Elektronische kaart C (of papieren gele identiteitskaart voor vreemdeling) , Elektronische kaart D, E+ (of papieren bijlage 8bis) of F+ 

Blauwe papieren verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (Let op: EU/EER studenten met blauwe papieren 
verblijfskaart zijn niet ingeschreven in het bevolkingsregister, maar hebben op basis van hun EU nationaliteit ook recht op de federale 
tegemoetkoming).  
5
 Het Hof komt tot de conclusie dat artikel 4 van de wet inderdaad de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt, in samenhang met art. 191 

Grondwet en met art. 14 EVRM en art. 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM. Daarmee komt het Hof terug op zijn oude rechtspraak 
(arresten nr. 138/2003 van 22-10-2003 en 92/2004 van 19-05-2004) waarin het steeds ontkende dat de wet in strijd was met de Grondwet 
en het EVRM. Het Hof benadrukt het feit dat het gaat om gevestigde vreemdelingen die een bepaald administratief statuut hebben 
waarvan men kan uitgaan dat ze op definitieve wijze of, op zijn minst voor een betekenisvolle duur, in België zijn gevestigd. Dit standpunt 
werd nu meer dan een jaar later door het Koninklijk Besluit van 9 februari 2009 formeel bevestigd in de Belgische wetgeving. Dit K.B. 
treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 12/12/2007. 



 

Geregulariseerde vreemdelingen met een inschrijving in het Vreemdelingenregister voor beperkte of 
zelfs onbeperkt tijd (witte kaart of elektronische A of B-kaart) hebben volgens de nationale 
wetgeving geen recht op een financiële tegemoetkoming. Het Arbitragehof 6 oordeelde in 2003 dat 
het gelijkheidsbeginsel en de grondwet niet geschonden zijn door de uitsluiting van deze categorie 
mensen. Maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde deze discriminatie 
door zich naar aanleiding van een zaak in Frankrijk positief uit te spreken over de financiële 
tegemoetkoming aan geregulariseerden met een handicap.7  
Ook twee arbeidsrechtbanken in België oordeelden in twee concrete situaties dat er ook een band 
met België was niettegenstaande er „enkel‟ een inschrijving in het vreemdelingenregister was en 
kenden financiële tegemoetkoming toe.8 Wie zich benadeeld voelt, kan beroep indienen bij de 
arbeidsrechtbank tegen de beslissing van de FOD Sociale zekerheid met als argument de 
rechtspraak van EHRM en de rechtbanken. De arbeidsrechtbank kan weigeren, verwijzend naar de 
huidige Belgische rechtspraak. Of de Arbeidsrechtbank of arbeidshof kan een prejudiciële vraag 
stellen aan het Grondwettelijk Hof maar dat gebeurt niet noodzakelijk. Tegen arbeidshof kan een 
beroep ingediend worden bij Cassatie. Na Cassatie kan eventueel een beroep bij EHRM. 

Waar moet je een aanvraag indienen? 

De aanvraag moet gedaan worden bij het gemeentebestuur. Bij de aanvraag krijgt men 
verschillende formulieren mee voor in te vullen. Een deel hiervan vult men zelf in, een ander deel 
moet door een geneesheer naar keuze ingevuld worden. Als de formulieren ingevuld zijn dan stuurt 
u deze op naar: FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal personen met een handicap, 
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel.  
Als er problemen zijn bij het invullen van de formulieren kan er altijd contact opgenomen worden 
met één van de maatschappelijk assistenten Liesbeth Vandevannet 
(liesbeth.vandevannet@minsoc.fed.be) en Regina Pongers (regina.pongers@minsoc.fed.be). Deze 
houden van maandag tot vrijdag van 9.00 – 11.30u permanentie in het Administratief Centrum 
Kruidtuin. Er kan ook contact opgenomen worden met het contactcenter. Deze is te bereiken op het 
gratis groen nummer 0800/987 99.  
De vreemdelingen ingeschreven in het vreemdelingenregister met een verblijf van onbeperkte duur 
kunnen al wel een attest van invaliditeit krijgen (zelfs als er een weigering is van de 
tegemoetkoming) nuttig voor sommige fiscale, sociale, … voordelen.  
Deze aanvraag moet eveneens gebeuren in de gemeente van de woonplaats. De procedure is 
dezelfde dan de procedure voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor mensen met een 
handicap.  

Hoe verloopt de procedure? 

Als  de aanvraag ingediend is, wordt er een medisch onderzoek uitgevoerd door een geneesheer 
van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid. Indien het fysiek of mentaal onmogelijk is 
om naar de plaats van het onderzoek te gaan, kan het onderzoek thuis gebeuren. Dit moet wel 
bewezen worden met een medisch attest van een behandelend arts. Naast het medisch onderzoek 
vindt er ook een administratief onderzoek plaats naar de inkomsten en de gezinssituatie. De 
gemiddelde onderzoekstermijn om een beslissing te nemen bedraagt thans 8 maanden. Het bedrag 
van de tegemoetkomingen varieert afhankelijk van de gezinssituatie, de inkomsten en de medische 
erkenning. Beroep is mogelijk voor de arbeidsrechtbank binnen de drie maanden na de datum van 
de betekening van de beslissing. 
 

Medimmigrant, februari 2011 

 

                                                
6
 arrest 138/2003 van 22 oktober 2003: geen verhoogde tegemoetkoming aan geregulariseerde gehandicapten. Je vindt het arrest terug 

op www.arbitrage.be. 
7
 arrest van 30 september 2003 in de zaak Poirez tegen Frankrijk: EHRM van 30 september 2003. 

8 Arbeidsrechtbank van Turnhout, AR 08/418/A, 4 juni 2009 en Arbeidsrechtbank van Dendermonde, AR 07/54282  07/54283, 1 juli 2009. 
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