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Deze brochure heeft als doel een overzicht te bieden van de financiële tegemoetkomingen 
of premies die er zijn voor de geriatrische patiënt en zijn mantelzorger.

Er bestaat een zeer ruim aanbod van tegemoetkomingen of financiële ondersteuning 
voor geriatrische patiënten en hun mantelzorgers. Toch merken we in de praktijk dat 
het aanbod vaak ontoegankelijk en onbereikbaar is. Patiënten kennen het aanbod niet 
of onvoldoende, halen de verschillende tegemoetkomingen door elkaar, weten niet 
waar ze terecht kunnen voor informatie of weten niet hoe ze de tegemoetkomingen 
moeten aanvragen. 

Door de vergrijzing, de financiële crisis en het stijgende aantal mantelzorgers zien 
we dat het financiële aspect van de zorg zeker niet geminimaliseerd mag worden. 
Het is een thema waar steeds meer ouderen mee worstelen: ‘Is mijn zorg nog wel 
betaalbaar?’. 

Een schrijnend gevolg is dat patiënten zorg weigeren omdat ze denken dat het 
onbetaalbaar is, niet wetende dat er misschien 
wel financiële ondersteuning mogelijk is. Of 
dat ze de zorg wel aanvaarden, maar dan op 
het einde van de maand moeten krabben om 
rond te komen. Ook dat zou misschien niet 
het geval zijn, mochten ze de juiste financiële 
ondersteuning krijgen.

Deze brochure kan een eerste stap zijn in de 
richting van meer toegankelijke, duidelijke en 

op maat geformuleerde informatie. Dit overzicht biedt hopelijk wat structuur in de 
bestaande chaos.

We richten ons in deze brochure op de (toekomstige) geriatrische en zorgbehoevende 
patiënt. 

Indien je informatie wenst over andere vormen van financiële ondersteuning, kan je 
steeds contact opnemen met de sociale dienst op je eenheid, de dienst Maatschappelijk 
Werk van je ziekenfonds of de sociale dienst van het Sociaal Huis in je gemeente.

zelf op weg 
met

‘de wegwijzer’



1. DE VERHOOGDE TEGEMOETKOMING

WAT?
Dankzij de verhoogde tegemoetkoming krijg je meer terugbetaald voor je 
gezondheidskosten:

• Hogere terugbetaling van ziektekosten zoals medicatie, bezoek aan de huisarts, 
tandarts, kinesist, specialist of andere zorgverleners >> Hiervoor moet je zelf 
niets doen. Het bedrag wordt automatisch juist berekend. 

• Derdebetalersregeling bij de huisarts. >> Je moet bij een bezoek aan de huisarts 
enkel het remgeld betalen.

• Minder betalen bij een hospitalisatie. >> Bij een ziekenhuisopname ligt de dagprijs 
lager wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.

•  Recht op sociale maximumfactuur. >> Zodra het remgeld voor je ziektekosten 
tijdens een kalenderjaar in totaal 450 euro bedraagt, krijg je automatisch voor de 
daaropvolgende ziektekosten het remgeld volledig terugbetaald. 

• Kortingen bij het openbaar vervoer. >> Je moet elk jaar je aanvraag tot korting 
indienen via een attest dat wordt uitgereikt door de mutualiteit. Ben je ouder dan 
65 jaar, dan is dit attest vijf jaar geldig.

• 
• Minder betalen voor de Vlaamse Zorgverzekering. >> Op voorwaarde dat je op 1 

januari van het vorige jaar recht had op de verhoogde tegemoetkoming.

• Goedkoper telefoontarief. >> Wanneer je ouder bent dan 65 jaar en de verhoogde 
tegemoetkoming krijgt, dan heb je recht op het sociaal telefoontarief. 

Het gaat er niet om  
hoe oud je wordt,  

maar hoe  
je oud wordt



HOE?
Je kan op twee manieren de verhoogde tegemoetkoming krijgen:

• Op basis van een sociaal voordeel dat automatisch in orde wordt gebracht. Het 
gaat om Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden, leefloon en tegemoetkoming naar aanleiding van een handicap.

• Op basis van een inkomensonderzoek. Dat is het vroegere OMNIO-statuut.

AANVRAGEN?
Wil je meer weten over de voordelen die het statuut verhoogde tegemoetkoming 
je bieden of wil je deze concreet aanvragen, neem dan contact op met de dienst 
Maatschappelijk Werk van je mutualiteit.

2. DE MAXIMUMFACTUUR (MAF)

WAT?
De Maximumfactuur zorgt ervoor dat je jaarlijks niet meer dan een bepaald bedrag 
aan remgeld betaalt voor je gezondheidskosten. Het remgeld is het bedrag dat je zelf 
betaalt na tussenkomst van het ziekenfonds. Het maximumbedrag noemen we het 
remgeldplafond.
 
De hoogte van het remgeldplafond hangt af van je netto jaarinkomen. Het remgeld 
wordt samengeteld. Let wel: het gaat om het gezinsinkomen en het plafond geldt 
niet voor kamer- en ereloonsupplementen. Als je meer remgeld betaalt dan het 
remgeldplafond, wordt het teveel automatisch terugbetaald door het ziekenfonds.

EXTRA?
• Wanneer je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, dan kan je genieten 

van de sociale maximumfactuur. Het remgeldplafond zal dan 450 euro per jaar 
bedragen, ongeacht het netto-inkomen.

• Wanneer je langdurig met hoge gezondheidskosten zit of je hebt het statuut van een 
chronische aandoening, dan kan je genieten van de versterkte maximumfactuur. 
Het remgeldplafond wordt met honderd euro verlaagd.

HOE?
Je hoeft zelf niets te doen. De mutualiteit houdt zelf de remgeldteller bij. Van zodra 
je het remgeldplafond overschrijdt, krijg je een bericht en wordt het bedrag dat boven 
het plafond ligt automatisch terugbetaald. Voor meer informatie kan je altijd bij de 
dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit terecht.



3. HET ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN

WAT?
Heb je langdurig zware zorgbehoeften en daardoor nood aan veel niet-medische 
verzorging, dan kan je een aanvraag doen voor  het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden. Hierdoor kan je mits financiële steun beroep doen op mantelzorgers, 
professionele zorgverleners of zorgvoorzieningen.

De tegemoetkoming bedraagt 130 euro per maand. 

Let wel: deze tegemoetkoming wordt vaak foutief de ‘mantelzorgpremie’ genoemd. 
Maar het betreft twee verschillende premies. 

VOORWAARDEN?
• Je bent langdurig zwaar zorgbehoevend.
• Je bent aangesloten bij een Zorgkas en hebt al je bijdragen betaald.

HOE?
Je moet voldoen aan de voorwaarden en je moet bewijzen dat je zorgbehoevend bent. 
Dat gebeurt aan de hand van een puntenschaal over zelfredzaamheid.

Je kan hiervoor de hulp inroepen van de dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit. 
Zij onderzoeken de zorgbehoefte en vullen met jou het aanvraagformulier in. Zij 
sturen de documenten dan op naar de Zorgkas. Op basis van die documenten beslist 
de Zorgkas of je een tegemoetkoming krijgt.

4. DE MANTELZORGTOELAGE

WAT?
Een mantelzorgtoelage is een bedrag dat door een gemeente of stad wordt toegekend 
aan mensen die een zorgbehoevende persoon thuis gratis verzorgen. De toelage is een 
erkenning voor hun inzet en telt niet als loon.

VOORWAARDEN?
• Je ondersteunt een zorgbehoevende inwoner bij hem thuis.
• De persoon die je ondersteunt woont in de gemeente van aanvraag.
• Een doktersattest toont de behoefte aan mantelzorg aan.
• De zorgbehoevende persoon ontvangt geen financiële toelage voor de mantelzorger, 

zoals de toelage van de Vlaamse zorgverzekering.



HOE?
We raden steeds aan bij de gemeente zelf na te vragen of ze al dan niet een 
mantelzorgtoelage uitkeren. Die worden omwille van budgettaire redenen steeds 
vaker geschrapt. Je gemeente kan je dan ook meer info verschaffen en helpen bij de 
aanvraag.
Voor alle duidelijkheid: dit betreft de lokale mantelzorgtoelage. De provinciale 
mantelzorgpremies werden al afgeschaft op 1 januari 2014.

5. ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET EEN ZORGNOOD

WAT?
De FOD Sociale Zekerheid is een organisatie die heel wat diensten verleent aan 
gebruikers uit verschillende sociale groepen. De Tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden geldt voor personen ouder dan 65 jaar die zorgbehoevend zijn. 

VOORWAARDEN?
• De zorgbehoevendheid moet erkend worden door een arts. Die doet dat op basis 

van een puntenschaal over zelfredzaamheid.
• De inkomsten van jou en je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
• Aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je 

moet ook alle zorgpremies betaald hebben.

HOE?
Ga langs bij je gemeente of neem contact op met de dienst Maatschappelijk Werk van 
de mutualiteit. Bij hen kan je de aanvraagdocumenten verkrijgen.
Het betreft een papierbundel waarbij je zelf een groot aantal administratieve vragen 
moet beantwoorden. Een andere bundel over het medische luik moet je behandelde 
arts of huisarts invullen. 

Voor hulp bij het invullen van deze documenten kan je altijd terecht bij de sociale 
dienst op je eenheid, de dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit of de sociale 
dienst van het Sociaal Huis in je gemeente.



6. INKOMENSGARANTIE OUDEREN (IGO)

WAT?
De IGO is een uitkering voor ouderen die niet over voldoende financiële middelen 
beschikken.

VOORWAARDEN?
• Uw financiële middelen bedragen per maand minder dan:
 o 1131,78EUR voor alleenstaanden (op 01/01/2020 aan index 144,42)
 o 754,52EUR voor samenwonenden (op 01/01/2020 aan index 144,42)

  De Federale Pensioendienst bepaalt uw financiële middelen na een    
  uitgebreid onderzoek naar de bestaansmiddelen (pensioenen,    
  beroepsinkomsten, sociale uitkeringen, onroerende goederen, geld,    
  …) waarover u beschikt binnen uw gezin.
• U bent minstens 65 jaar (vanaf 2025 minstens 66jaar en vanaf 2030 minstens 67  
 jaar).
• U bent Belg (of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie).
• Uw hoofdverblijfplaats is in België.

HOE?
In de meeste gevallen hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen voor uw IGO. Het 
onderzoek start automatisch als u:
• Een pensioen aanvraagt in België
• Al een pensioen krijgt in België
• Een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd   
 bereikt
• Een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
In alle andere gevallen kunt u zelf uw IGO aanvragen online via www.
pensioenaanvraag.be of via uw gemeentebestuur.

BELANGRIJK
Indien u al een IGO heeft en in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een periode van 
meer dan 21 opeenvolgende dagen, moet u de Pensioendienst hiervan op de hoogte 
brengen.
Doet u dit niet dan zal de Pensioendienst uw IGO voor 1 maand schorsen en de 
maanden daarop 10% inhouden van uw IGO tot het bedrag van 1 maand IGO bereikt 
is.



7. GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

WAT?
Het globaal medisch dossier bundelt al je medische gegevens en onderzoeken in 
een dossier dat je huisarts bijhoudt. Door dit globaal medisch dossier betaal je 30 
procent minder remgeld bij een raadpleging en wordt de permanentietoeslag voor 
avondconsultaties tussen 18 uur en 21 uur volledig terugbetaald.

Ook bij een specialist, na een doorverwijzing door je huisarts, heb je hierdoor soms 
recht op remgeldvermindering. Informeer je steeds op voorhand. Erkende chronisch 
zieken en 75-plussers met een globaal medisch dossier krijgen ook remgeldverlaging 
bij huisbezoeken. Let wel: dit geldt niet voor huisbezoeken ‘s nachts of in het weekend. 
Deze vermindering wordt ook wel ‘de verhoogde terugbetaling huisbezoek’ genoemd.

HOE?
Je kan een globaal medisch dossier opstarten of verlengen tijdens een raadpleging 
bij je huisarts. Voor meer informatie kan je steeds bij je huisarts of bij de mutualiteit 
terecht.

8. ZORGFORFAIT CHRONISCH ZIEKEN

WAT?
Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van 
externe hulp, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

VOORWAARDEN?
• hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg en het remgeldplafond hebben 

overschreden.
• een verlies aan zelfredzaamheid: 

 - minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C voor thuisverpleging;
 - minstens zes maanden een verhoogde tussenkomst voor kinesitherapie of 

fysiotherapie hebben ontvangen door een zware aandoening;
 - minstens twaalf punten scoren voor de tegemoetkoming van hulp aan 

bejaarden;
 - Minstens 120 dagen of minstens zes keer zijn opgenomen in het ziekenhuis in 

het huidige en voorafgaande kalenderjaar.



HOE?
De zorgforfait wordt in principe automatisch door je mutualiteit uitbetaald, wanneer 
het gaat over het remgeldplafond. Het verlies aan zelfredzaamheid is echter niet 
altijd gekend bij de mutualiteit. In dit geval moet je eerst zelf een aanvraag indienen. 
Voor meer informatie en voor hulp bij de aanvraag na verminderde zelfredzaamheid 
kan je altijd terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit.

9. FORFAIT INCONTINENTIEMATERIAAL

WAT?
Je krijgt een jaarlijks bedrag toegekend als je hoge uitgaven voor incontinentiemateriaal 
hebt. 

VOORWAARDEN?
• Gedurende vier maanden - eventueel onderbroken binnen een periode van 

een jaar - aanspraak maken op een tegemoetkoming voor thuisverpleging.  
>> Forfait B of C met score drie of vier op het item incontinentie  
(= volledig urine-incontinent of incontinent voor urine en stoelgang)

• De laatste dag van de periode van vier maanden mag je niet verblijven in een 
rustoord.

HOE?
Indien je thuisverpleging krijgt, beschikt de mutualiteit over alle gegevens om deze 
forfait automatisch toe te kennen. Heb je nog geen thuisverpleging, dan moet je arts 
de KATZ-schaal invullen. Dit document kan je bij de arts of bij de sociale dienst van 
het ziekenhuis verkrijgen en bezorg je ingevuld aan de mutualiteit. De mutualiteit gaat 
vervolgens na of je aan de voorwaarden voldoet.

EXTRA?
Ben je onbehandelbaar incontinent, maar kom je niet in aanmerking voor deze forfait 
incontinentiemateriaal, dan kan je altijd nog een aanvraag indienen bij de adviserende 
geneesheer van je mutualiteit. Je mag op dat moment wel niet verblijven in een 
ziekenhuis of rustoord. 
Je huisarts moet een medische verklaring opstellen die bewijst dat je onbehan-
delbaar incontinent bent. Dit formulier moet je vervolgens aan de adviserende 
geneesheer van je mutualiteit bezorgen. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan ontvang 
je gedurende drie jaar deze forfait. Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de 
dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit.



10. DIABETESPAS: ‘ZORGMODEL OPVOLGING VAN EEN 
PATIËNT MET DIABETES TYPE 2’

De diabetespas werd op 1 februari 2016 afgeschaft. De pas werd opgestart voor 
patiënten die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject of via de diabetesconventie 
in de ziekenhuizen. Het gaat dus om de patiënten die hun diabetes zelf opvolgen, 
eventueel samen met de huisarts. 

De diabetespas werd vervangen door het nieuwe zorgmodel ‘opvolging van een 
patiënt met diabetes type 2’. Dit betekent dat de huisartsen zich verbinden tot een 
multidisciplinaire samenwerking. Het is dus de bedoeling dat de huisarts indien 
nodig de patiënt in kwestie doorverwijst naar centra of personen waar educatie en 
bewegingsadvies gegeven wordt. 

De patiënten die onder dit nieuwe zorgmodel vallen, hebben recht op terugbetaling 
van bepaalde consultaties bij de diëtist en podoloog wanneer deze door de huisarts 
worden voorgeschreven. Het gaat hierbij over een terugbetaling van:

• Maximaal twee keer per jaar van individuele interventie door diëtiste. 
• Maximaal twee keer per jaar van individuele behandeling door de podoloog. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je behandelende arts.

11. DIABETESCONVENTIE

Als volwassen diabetespatiënt kan je opgenomen worden in een programma dat 
het ziekenhuis heeft uitgewerkt. We noemen dit de diabetesconventie. Mensen die 
opgenomen worden in deze conventie krijgen via de ziekteverzekering een terugbetaling 
voor het materiaal dat ze nodig hebben in het kader van hun diabetesopvolging. 

Om in aanmerking te komen voor de diabetesconventie, moet je diabetes hebben: 
• Ofwel diabetes type 1;
• Ofwel diabetes type 2 met minstens drie insulinetoedieningen per dag;
• Ofwel diabetes type 2 met minstens twee insulinetoedieningen per dag in 

combinatie met een andere ernstige medische aandoening.



VOORDELEN
Via de conventie leer je bijvoorbeeld welk dieet je moet volgen, hoe je zelf insuline 
toedient, hoe je je bloedsuikerspiegel controleert en hoe je het materiaal gebruikt dat 
je hebt gekregen. 

Volgend materiaal krijg je gratis via de diabetesconventie:
• Het materiaal om je bloedsuikerspiegel te meten met een vingerpriktest.
• Het materiaal om de metingen te doen door sensormeting.

WAT BETAAL JE ZELF?
Je betaalt niets voor de begeleiding door de verpleegkundigen en de diëtisten van het 
ziekenhuis. Voor de raadplegingen bij de arts betaal je enkel het remgeld. Je komt ook 
in aanmerking voor een terugbetaling van de podoloog. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je behandelende arts.

12. DIABETES EN VOETWONDEN: VOETKLINIEK

Als diabetespatiënt met een voetwonde kom je in aanmerking voor gespecialiseerde 
voetverzorging in de ‘Voetkliniek’ van ons ziekenhuis. Het doel van deze zorg is de 
wonden genezen, amputaties vermijden, nieuwe wonden voorkomen en eventuele 
nieuwe wonden zo snel mogelijk verhelpen. Om in aanmerking te komen voor deze 
voetverzorging moet je een diabetespatiënt zijn die voetwonden vertoont. Als je 
vroeger ook al wonden had die momenteel onder controle zijn of genezen zijn, maar 
waar opvolging voor noodzakelijk blijft, kan je deze zorg ook genieten via de Voetkliniek

WAT HOUDT DEZE ZORG IN?
• Het team van de Voetkliniek stelt je diagnose op en verzorgt je voetwonden.
• We begeleiden je bij het zoeken naar de nodige hulpmiddelen zoals aangepaste 

schoenen en loophulpmiddelen.
• We volgen de evolutie van je behandeling op en passen eventueel je zorg aan.
• We volgen genezen patiënten op, ter voorkoming van nieuwe voetproblemen.
• We gaan na of je beantwoordt aan de voorwaarden om een tegemoetkoming van 

je ziekenfonds te krijgen en we regelen de administratie die nodig is voor deze 
terugbetaling.



WAT BETAAL JE ZELF?
Je betaalt altijd je persoonlijk aandeel (remgeld) per behandelingssessie van de arts 
of orthopedisch schoenmaker. De derdebetalersregeling is hierbij van toepassing. 
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je behandelende arts.

13. TEGEMOETKOMING PIJNSTILLENDE MEDICATIE

WAT?
Pijnstillers op basis van paracetamol zoals Dafalgan en Perdolan betaalt de 
ziekteverzekering meestal niet terug. In sommige situaties krijg je als chronisch 
zieke toch een terugbetaling van 20 procent.

VOORWAARDEN?
• Patiënten die minimum drie maanden met pijn worden geconfronteerd door een 

van de volgende aandoeningen:
 - kanker
 - chronische artritis of artrosepijn
 - neurogene pijn van centrale of perifere oorsprong (zoals MS)
 - perifere vasculaire pijn
 - postchirurgische pijn
 - fibromyalgie

HOE?
Je behandelende arts vult een medische verklaring in en bezorgt dit aan de adviserend 
geneesheer van je mutualiteit. Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan krijg je een 
toelating die een jaar geldig is en bovendien te verlengen is. Deze toelating moet je 
samen met het doktersvoorschrift voor de pijnstillers meenemen naar de apotheker. 
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de mutualiteit of bij je behandelende arts. 
Let wel: deze tegemoetkoming geldt niet als je in een ziekenhuis bent opgenomen.

14. TEGEMOETKOMING ACTIEF VERBANDMATERIAAL

WAT?
Actief verbandmateriaal is verband dat een geneesmiddel bevat. Indien je een 
chronische wonde hebt, kan je een tegemoetkoming krijgen voor het gebruik van dit 
soort verband. 



VOORWAARDEN?
• Je komt in aanmerking voor de tegemoetkoming indien je minstens zes weken 

behandeld bent en je wonde na deze behandeling onvoldoende genezen is.
• Het moet gaan om een van de volgende chronische wonden: arterieel ulcus, veneus 

ulcus, diabetisch ulcus, drukulcus (stadium 2, 3 of 4), oncologische wonden of 
post-chirurgische wonden. 

• De verbanden moeten voorkomen op de lijst van het RIZIV.

HOE?
Je behandelende arts stelt een medische verklaring op en bezorgt dit aan de 
adviserende geneesheer van de mutualiteit. De goedkeuring is drie maanden geldig 
en kan tot een jaar verlengd worden. De arts moet ook een voorschrift meegeven 
voor de actieve verbanden met de vermelding ‘derdebetalersregeling van toepassing’. 
Je levert dit voorschrift af bij de apotheker. Zowel de apotheker als de mutualiteit 
houden rekening met deze tegemoetkoming.

Voor meer informatie kan je steeds bij de dienst Maatschappelijk Werk van de 
mutualiteit of bij je behandelende arts terecht.

15. FORFAIT PALLIATIEVE ZORG IN DE THUISOMGEVING

WAT?
Palliatieve thuispatiënten kunnen een forfaitaire tegemoetkoming ontvangen voor 
hun kosten voor medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen. Indien de patiënt 
na dertig dagen nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, kan hij de tegemoetkoming 
een tweede keer aanvragen. De tegemoetkoming wordt maximaal twee keer 
toegekend.

Door de uitbetaling van dit forfait krijg je automatisch recht op de volledige 
terugbetaling van een thuisverpleegkundige, de huisbezoeken van de huisarts en 
kinesitherapie.

VOORWAARDEN?
• Lijden aan een of meer ongeneeslijke aandoeningen
• Ongunstige evolutie van de toestand
• Onbehandelbaar of ongeneeslijk ziek zijn
• Levensverwachting van minder dan drie maanden hebben



• Ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden hebben
• Thuis verblijven of thuis wensen te sterven
Let wel: deze tegemoetkoming geldt niet voor patiënten die in een ziekenhuis of 
rustoord verblijven.

HOE?
Je huisarts maakt een medische verklaring op en bezorgt dit aan de adviserende 
geneesheer van de mutualiteit. Van zodra deze een goedkeuring heeft gegeven wordt 
de tegemoetkoming uitbetaald door de mutualiteit. Voor meer informatie kan je 
steeds bij de dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit terecht.

16. SOCIAAL TELEFOONTARIEF BEJAARDEN

WAT?
Sinds 2012 zijn de operatoren die vaste of mobiele telefonie aanbieden verplicht om 
een sociaal tarief aan te bieden. Er is voor bejaarden een specifiek telefoontarief 
mogelijk.

VOORWAARDEN?
• Vanaf 65 jaar.
• Alleenwonend, samenwonend met een of meer personen die minstens 60 jaar 

zijn, samenwonend met een leerplichtig of gehandicapt kind (66 procent), 
samenwonend met kleinkinderen die volle wees zijn en toevertrouwd zijn door de 
rechter.

• Bejaarden die in een rustoord verblijven kunnen aanspraak maken op het sociaal 
tarief indien ze een abonnement op hun eigen naam hebben dat uitsluitend door 
hen kan worden gebruikt.

• Het bruto-inkomen mag niet hoger zijn dan het grensbedrag.

HOE?
De dienst Maatschappelijk Werk van je mutualiteit kan dit tarief in orde maken. Het 
volstaat om de gegevens van de aanvrager over te maken aan de operator. Die maakt 
een dossier op en stuurt het door ter controle. Uiteindelijk zal de aanvrager per 
brief door de controle-instantie op de hoogte gebracht worden over een eventuele 
goedkeuring.
Voor meer informatie kan je steeds bij de dienst Maatschappelijk Werk van jemutualiteit 
of bij de sociale dienst van het Sociaal Huis terecht.



17. WONINGAANPASSINGSPREMIE

WAT?
Bejaarden kunnen een premie aanvragen om hun woning aan te passen. De 
aanpassingspremie bedraagt 50 procent van het bedrag van de goedgekeurde 
facturen, btw inbegrepen.

VOORWAARDEN?
• Er geldt een inkomensgrens en een grens van het kadastraal inkomen.
• Je moet 65 jaar of ouder zijn.
• De aanpassingspremie wordt berekend aan de hand van de ingediende facturen 

van de aanpassingswerkzaamheden.
• De facturen moeten betrekking hebben op de technische installaties of 

hulpmiddelen, of op verbouwingen om de toegankelijkheid te bevorderen.
• De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan een jaar.
• Er moet een minimaal facturatiebedrag behaald zijn.

HOE?
De aanvraag dien je aangetekend in bij de ROHM-afdeling (Ruimtelijke Ordening, 
Huisvesting, Monumenten en Landschappen) in je provincie. Voor meer informatie kan 
je steeds terecht bij het Sociaal Huis of bij je gemeente of bij de provincie

Wonen-Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54 - 2018 Antwerpen 
tel. 03 224 61 16 

Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6 bus 92 - 3000 Leuven
tel. 016 66 59 30

18. TEGEMOETKOMING IN DE HUURPRIJS

WAT?
Wanneer je een laag inkomen hebt en verhuist van een slechte, onaangepaste 
woning naar een goede, aangepaste woning, die je huurt op de private huurmarkt of 
bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), kan je een tegemoetkoming in de huurprijs of 



huursubsidie krijgen. Je komt alleen in aanmerking wanneer je onlangs verhuisd bent 
of binnenkort gaat verhuizen. 

De tegemoetkoming bestaat uit twee delen: enerzijds is er een maandelijkse 
huursubsidie en anderzijds een eenmalige installatiepremie. De huursubsidie wordt 
bepaald op basis van het inkomen. Bejaarden kunnen de huursubsidie levenslang 
genieten behalve wanneer ze een woning huren van een sociale woonmaatschappij.

VOORWAARDEN?
• Het samengevoegde netto-belastbaar inkomen van de aanvrager en de inwonende 

personen mag drie jaar voor het jaar van verhuizing niet hoger zijn dan een bepaald 
bedrag.

• De huurder en de inwonende gezinsleden mogen op de aanvraagdatum en tijdens 
de drie jaar die daaraan voorafgaan geen woning volledig in volle eigendom 
of volledig in vruchtgebruik hebben gehad, tenzij het gaat om een als dusdanig 
erkende krotwoning.

•  De oude woning is functioneel niet aangepast aan de fysieke noden van jezelf of 
een of meer inwonende gezinsleden van minstens 65 jaar oud. 

•  De nieuwe huurwoning moet aangepast zijn aan de fysieke noden van jezelf of een 
of meer inwonende gezinsleden van minstens 65 jaar oud. 

• De oude en nieuwe woning moet in het Vlaams gewest liggen.

HOE?
De aanvraag dien je aangetekend in bij de ROHM-afdeling (Ruimtelijke Ordening, 
Huisvesting, Monumenten en Landschappen) in je provincie. Voor meer informatie kan 
je steeds terecht bij het Sociaal Huis of bij je gemeente of bij de provincie.

Wonen-Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54 - 2018 Antwerpen 
tel. 03 224 61 16 

Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6 bus 92 - 3000 Leuven
tel. 016 66 59 30



Naast voorgaande tegemoetkomingen of financiële voordelen zijn er nog tal van 
andere mogelijkheden (zie hieronder). Hierbij moet er telkens per situatie onderzocht 
worden of je al dan niet rechten hebt.
Voor meer informatie kan je altijd bij onderstaande betrokken instanties terecht:

• Sociale huisvesting 
 - Sociaal Huis
 - dienst Maatschappelijk Werk van de mutualiteit 
 - sociale woonmaatschappij

• Sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit 
> wordt sinds 2009 automatisch toegekend

• Verwarmingstoelage (stookoliefonds)  
> Sociaal Huis

• Vrijstelling van waterheffing (saneringsbijdrage) 
> Sociaal Huis, drinkwatermaatschappij

• Vermindering bij of gratis openbaar vervoer  
> aan het loket van de vervoersdienst: NMBS, De Lijn, enz.

• Parkeerkaart voor mindervaliden  
> gemeente of dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit of via  
de FOD Sociale Zekerheid 

 
“Zorgen moet je doen, niet maken.”

Bij vragen kan je je altijd wenden tot de sociale dienst op je eenheid.
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