
DE (VERBLIJFS-)VOORWAARDEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN TUSSENKOMST VAN: 

HET VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) 

LE SERVICE BRUXELLOIS FRANCOPHONES DES PERSONNES HANDICAPEES (SBFPH) 

L‟AGENCE WALLONE POUR L‟INTEGRATION PERSONNES HANDICAPEES (AWIPH) 

 

REGELGEVING VAPH REGELGEVING SBFPH  REGELGEVING AWIPH 

 

 wonen in Vlaanderen of in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
het VA interpreteert „wonen‟ als 
ingeschreven zijn in het 
rijksregister 

 jonger zijn dan 65 jaar 

 er is geen minimumpercentage 
handicap vereist; een commissie 
beslist geval per geval. 

 

 

én voldoen aan 1 van deze criteria: 

 Belg zijn 

 werknemer zijn van een lidstaat 
van de EU of hieraan gelijk-
gesteld 

 erkend vluchteling of staatloos 
zijn 

 geregulariseerd zijn om 
medische redenen (art. 9 lid 3 of 
9ter) 

 een ononderbroken verblijf van 5 
jaar in België of 10 jaar in de loop 
van het leven in België kunnen 
bewijzen. Gedurende dit verblijf 
moet de persoon niet 
ingeschreven zijn in het 
rijksregister maar een inschrijving 
is wel een vereiste op het 
moment van de aanvraag. 

 

 

 wonen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; een 
wettelijk verblijf hebben op het 
moment van de aanvraag is 
geen voorwaarde

i
 

 jonger zijn dan 65 jaar 

 de handicap = vermindering met 
tenminste 30% van zijn 
lichamelijke of met 20 % van zijn 
geestelijke geschiktheid of 
vermindering of beperking met 
een effectieve weerslag die 
overeenstemt met tenminste 
30% of 20%. 

én voldoen aan 1 van deze criteria: 

 Belg zijn 

 werknemer zijn van een lidstaat 
van de EU of hieraan gelijk-
gesteld  

 erkend vluchteling of staatloos 
zijn 

 regelmatig en ononderbroken 
verblijf van 5 jaar hebben; dit 
verblijf moet niet „legaal zijn‟ en 
kan aangetoond worden met 
attesten van officiële instanties, 
etc. De vw. van 5 jaar verblijf is 
geen vereiste voor de, 
echtgeno(ot)e, partner of ouder 
van de persoon die moet 
voldoen aan de vereiste van 5 
jaar verblijf

ii 
. 

 

 wonen in Wallonië of in het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; Wallonië; het AW 
interpreteert „wonen‟ als ingeschreven  in 
het rijksregister.  

 jonger zijn dan 65 jaar 

 de handicap = vermindering met 
tenminste 30% van zijn lichamelijke of 
met 20 % van zijn geestelijke 
geschiktheid. 
 
 

 

 

én voldoen aan 1 van deze criteria: 

 Belg zijn 

 werknemer zijn van een lidstaat van de 
EU of hieraan gelijkgesteld 

 erkend vluchteling of staatloos zijn 

 afkomstig zijn uit Turkije of Moldavië 

 regelmatig en ononderbroken verblijf van 
5 jaar hebben

iii
; ze interpreteren dit 

verblijf als ingeschreven in het 
rijksregister.  

 

Ofwel drie eerste voorwaarden en: 

 het statuut van langdurige 
minderjarigheid hebben of onbekwaam 
verklaard zijn en de wettelijke 
vertegenwoordiger de 
verblijfsvoorwaarden aantoont; 

 vergoed worden voor een 
arbeidsongeval/ongeval van en naar het 
werk of voor een erkende beroepsziekte 

 slachtoffer van een ongeval in België als 
het ongeval de handicap veroorzaakt 
heeft 

 echtgeno(o)t(e) of kind ten laste zijn van 
een overleden persoon van vreemde 
nationaliteit, die aan de vw. voldeed 

 ascendent zijn ten laste van een kind van 
B. nat. of van zijn echtgeno(o)te 
wonende op het grondgebied  

 voldoen aan de vw. om de B. nationaliteit 
aan te vragen/ herkrijgen;  

 begunstigde zijn  van de toelagen aan 
gehandicapte personen;
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REGELGEVING VAPH  
SPECIFIEK VOOR MINDERJARIGEN 

REGELGEVING SBFPH  
SPECIFIEK VOOR MINDERJARIGEN 

REGELGEVING AWIPH  
SPECIFIEK VOOR MINDERJARIGEN 

 

 Minderjarigen met een handicap 
die geen Belg, Eu-burger, erkend 
vluchteling of staatloos zijn en 
evenmin geregulariseerd zijn om 
medische redenen en recht 
hebben op bijkomende 
kinderbijslag of die door de 
jeugdrechtbank aan een door het 
VA erkend voorziening 
toevertrouwd zijn of door het 
CBJZ aan een erkend observatie 
centrum doorverwezen zijn, zijn 
vrijgesteld van de verblijfsduur 
van 5 jaar of 10 jaar in België.  

 

 De leidende ambtenaar van het 
VA kan vrijstelling verlenen van 
de voorwaarde van inschrijving in 
het rijksregister en de  5 of 10 
jaar voorafgaandelijk verblijf, mits 
de minderjarige daadwerkelijk in 
België  verblijft op het moment 
van de aanvraag en aan beide 

volgende voorwaarden voldoet: v 
- zijn ouders of personen die 

hem verzorgen verkeren in 
behartigenswaardige 
omstandigheden 

- Zijn ouders of het kind 
komen niet in aanmerking 
voor bijstand via andere 
wettelijke bepalingen in hun 
herkomstland of België. 

 

 Minderjarigen moeten ook een 
verblijf van 5 jaar voorafgaand 
aan de aanvraag bewijzen. Dit 
verblijf moet geen legaal verblijf 
zijn. Deze vw. moet niet vervuld 
worden indien er een tenlaste-
neming getekend werd bij het 
gemeentebestuur door een 
persoon die aan de nationaliteits-
voorwaarden voldoet. 
 

 Kinderen uit een staat van de 
Europese Unie zijn vrijgesteld 
van de voorwaarde van een 
periode van 5 jaar voorafgaand 

verblijf. 
vi
 

 
 
 

 

 Volgens het decreet zijn personen die 
volgens een bepaling van het 
internationale recht (bv. kinder-
rechtenverdrag) zouden kunnen genieten 
van het AW, vrijgesteld van de vw. van 5 
jaar voorafgaand verblijf. Dus moeten 
kinderen niet voldoen aan de vereiste van 
een inschrijving in het Rijksregister noch 
aan de voorwaarden van 5 jaar legaal 
verblijf. 

 

 

                                                           
i In het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de 

Brusselse Franstalige Dienst voor mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces 

is er in artikel 2 sprake van “woonachtig”. Het volstaat dus dat de personen die de aanvraag indienen, bewijzen dat zij woonachtig zijn op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Dit werd bevestigd door een schrijven van minster E. Huytebroeck op 28.03.2008. 
ii 4 mars 1999 - Décret relatif à l‟intégration sociale et professionnelle des personnes handicapés. Chapitre II. Les personnes handicapées, 

Section 1re. - L'admission des personnes handicapées, Art. 6. 
iii 22 januari 1998 - Besluit van de Waalse regering waarbij het „Agence Wallonne pour l‟intégration des personnes handicapées‟ zijn diensten 

mag verlenen aan sommige categorieën vreemdelingen, Art. 2.  
iv
 Ook de gevangenen erkend op grond van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenl. politieke gevangenen. 

v 15 December 2000 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vrijstelling voor bepaalde categorieën gehandicapte personen van de vervulling 

van verblijfsduurvoorwaarden om de bijstand te genieten van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, 

Art.3.  
vi In het decreet wordt verduidelijkt dat men werknemer moet zijn in een lidstaat van de Europese Unie. Voor de kinderen is nog niet het geval. 

Daarom neemt de dienst neemt dus een flexibele houding aan, waarbij het statuut van de ouders niet geanalyseerd wordt.   

 

Met dank aan vzw Solidarités Nouvelles Bruxelles voor het nalezen en vertalen naar het Frans. 

 

Medimmigrant 

januari 2010 

  

 



                                                                                                                                                                                                               
 


