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Abstract 

Het TAKE-project heeft tot doel de omvang en determinanten van non-take up in België beter in kaart 
te brengen. Dit onderzoeksrapport kadert binnen dit TAKE-project en presenteert op een 
overzichtelijke manier de resultaten van een uitgebreide analyse naar de toegangscriteria van de 
belangrijkste uitkeringen en tegemoetkomingen die tot de bevoegdheden van de federale regering 
behoren. 

Het eerste deel van dit onderzoeksrapport bestaat uit een korte beschrijving van de methodologie die 
gehanteerd werd voor het ontwikkelen van TAKE_ISSOC. Het tweede en belangrijkste deel van dit 
rapport geeft voor elk van de onderzochte uitkeringen en tegemoetkomingen op een bevattelijke 
manier de in de TAKE_ISSOC dataset verzamelde informatie weer. 
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1 Inleiding 

Het TAKE-project heeft tot doel de omvang en determinanten van non-take up in België beter in kaart 
te brengen. Dit onderzoeksrapport kadert binnen dit TAKE-project en presenteert op een 
overzichtelijke manier de resultaten van een uitgebreide analyse naar de toegangscriteria van de 
belangrijkste uitkeringen en tegemoetkomingen die tot de bevoegdheden van de federale regering 
behoren. 

Deze analyse was een eerste noodzakelijke stap voor het TAKE-onderzoek, onder meer met het oog 
op de ontwikkeling van een verfijnde microsimulatiemodule voor het recht op middelgetoetste 
uitkeringen. Het werd opgevat als het ontwikkelen van een soort Belgische spin-off van het gekende 
MISSOC1, TAKE_ISSOC genaamd. 

In tegenstelling tot MISSOC, dat in de eerste plaats een algemene profielschets biedt van elk sociale 
zekerheidssysteem van elk van de Europese lidstaten, gaat TAKE_ISSOC heel wat verder: niet enkel de 
algemene toegangscriteria voor de bestudeerde uitkeringen en tegemoetkomingen werden in kaart 
gebracht, ook de inkomenscriteria werden in detail geanalyseerd en er werd ook onderzocht hoe deze 
criteria in de praktijk getoetst worden door de bevoegde instellingen. 

Daarnaast bevat TAKE_ISSOC heel wat informatie over maatregelen of geplande maatregelen van de 
betrokken Belgische instellingen om non-take up terug te dringen. Op basis van deze informatie werd 
reeds een eerste policy brief geschreven met een stand van zaken inzake het beleid ter bestrijding van 
non take up2. 

TAKE_ISSOC heeft de vorm aangenomen van een dataset die toelaat de verschillende uitkeringen en 
tegemoetkomingen en hun kenmerken te vergelijken. 

Het ontwikkelen van TAKE_ISSOC werd toevertrouwd aan de FOD Sociale Zekerheid gezien haar 
centrale positie in het Belgisch netwerk van sociale zekerheidsinstellingen. 

Het eerste deel van dit onderzoeksrapport bestaat uit een korte beschrijving van de methodologie die 
gehanteerd werd voor het ontwikkelen van TAKE_ISSOC. Het tweede en belangrijkste deel van dit 
rapport geeft voor elk van de onderzochte uitkeringen en tegemoetkomingen op een bevattelijke 
manier de in de TAKE_ISSOC dataset verzamelde informatie weer. 

2 Methodologie 

Eerst en vooral werd een uitgebreide analyse gemaakt van de wetgeving van de belangrijkste federale 
uitkeringen en tegemoetkomingen, dit zijn: 

- de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT); 

- de integratietegemoetkoming (ITT); 

- de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB); 

- het leefloon; 

                                                           
1 Het ‘Mutual Information System on Social Protection’ van de lidstaten van de Europese Unie (voor meer detail, 
zie www.ec.europa.eu/missoc). 
2 Deze policy brief is beschikbaar via https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-rechten-toekennen/take-
project. 



2   
   
 

 
http://takeproject.wordpress.com 

- de inkomensgarantie voor ouderen (IGO); 

- de verhoogde tegemoetkoming (VT) en 

- de verwarmingstoelage. 

Voor elk van deze uitkeringen en tegemoetkomingen werd eerst de relevante wetgeving (wetten, 
koninklijke besluiten en ministeriële besluiten) geanalyseerd. De bedoeling van deze oefening was om 
enerzijds de kenmerken van deze uitkeringen en tegemoetkomingen gedetailleerd in kaart te brengen 
en anderzijds zicht te krijgen op hoe de verschillende middelentoetsen, althans in theorie, vorm 
gegeven zijn. Deze informatie werd vervolgens samen gebracht in een eerste versie van TAKE_ISSOC 
en voorgelegd aan de experten van de bevoegde instellingen3 ter verificatie. 

Om een zicht te krijgen op hoe de middelentoetsen in de praktijk worden uitgevoerd en hoe de 
bevoegde instellingen de niet-opname van de uitkeringen of tegemoetkomingen waar ze voor bevoegd 
zijn inschatten en welke maatregelen zij nemen om de niet-opname terug te dringen, werden dezelfde 
instellingen bevraagd middels een schriftelijke vragenlijst4. Concreet werd er gepeild naar volgende 
zaken: 

- in welke mate maakt de instelling gebruik van elektronische gegevensstromen voor het evalueren 
van de verschillende criteria? (zowel algemene toegangsvoorwaarden voor de toekenning van een 
bepaalde uitkering of tegemoetkoming als specifieke inkomengerelateerde criteria); 

- in welke mate wordt de niet-opname gemeten?; 

- welke maatregelen namen de instellingen in het verleden om de niet-opname terug te dringen en 
welke maatregelen bereiden zij, in voorkomend geval, voor? 

Van deze vragenlijst werden zes aparte versies5 gemaakt, zodanig dat de instellingen enkel dienden te 
antwoorden op specifiek voor hen relevante vragen.  

De antwoorden op deze vragenlijst leverden heel wat nieuwe informatie op die aanleiding gaf tot de 
opname van drie nieuwe elementen in TAKE_ISSOC: 

- automatisatie: hier wordt beschreven of er reeds sprake is van de automatische opening van een 
recht of identificatie van mogelijke rechthebbenden; 

- fraudebestrijding: op welke manier probeert de instelling sociale fraude te bestrijden voor de tot haar 
bevoegdheid horende uitkering(en) of tegemoetkoming(en); 

 - maatregelen voor verbeterde opname van sociale rechten: de maatregelen die de instelling reeds 
nam om niet-opname terug te dringen of, in voorkomend geval, maatregelen die de instelling 
voorbereidt. 

Na een eerste analyse van de schriftelijke antwoorden werden de betrokken experts geïnterviewd, om 
eventuele onduidelijkheden uit te klaren en de informatie in TAKE_ISSOC verder te verfijnen. 

                                                           
3 Vijf instellingen: FOD Sociale Zekerheid, POD Maatschappelijke Integratie, Federale Pensioendienst, RIZIV en 
het Sociaal Verwarmingsfonds 
4 De vragenlijst bevindt zich in annex  
5 Er werd een aparte versie gemaakt voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden enerzijds en voor de 
inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming anderzijds, vandaar zes versies voor 
vijf instellingen 
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TAKE_ISSOC bevat nu een gedetailleerd, actueel en volledig overzicht van de bestudeerde uitkeringen 
en tegemoetkomingen dat bovendien toelaat om de verschillende uitkeringen en tegemoetkomingen 
en hun kenmerken te vergelijken. 

 

 

3 Overzicht 

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

Criterium Toelichting 

01. Institutionele 
context 

De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) wordt toegekend door 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ), Directie-
Generaal Personen met een handicap. 

02. Algemene 
voorwaarden 

Het hebben van een handicap waarbij is vastgesteld dat de 
lichamelijke/psychische toestand het verdienvermogen heeft 
verminderd tot een derde of minder van wat een gezond persoon door 
het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan 
verdienen. Beschutte tewerkstelling behoort niet tot de algemene 
arbeidsmarkt. 

03. Leeftijd Voorwaarde: 21j.  ≤ x < 65j.4  
Persoon die jonger is dan 21 jaar maar een handicap heeft en die 
gehuwd is of was of die 1 of meer kinderen ten laste heeft is ook 
gerechtigde. Ook de persoon die jonger is dan 21 jaar maar een 
handicap heeft waarbij de handicap ontstaan nadat hij opgehouden 
heeft rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen is gerechtigde. 
Pensioenleeftijd opgetrokken door de wet van 10 augustus 2015 tot 
verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot 
wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd 
pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. 
Voorlopig kunnen we 65j. nog hanteren. 
 
Uittrede: 65 in theorie overgang naar THAB, tenzij ITT/IVT regeling 
voordeliger is. 
Vanaf 65 jaar opname van IGO rechten (Wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, 
art. 7 §2). 
In theorie dient de FOD Sociale Zekerheid 6 maanden voor 
rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt dit te melden aan de FPD. 
In de praktijk is er na de leeftijd van 65 jaar enkel overgang naar THAB 
op vraag van de betrokkende zelf of naar aanleiding van een vijfjaarlijkse 
herziening van de ITT/IVT die valt nadat de rechthebbende de leeftijd 
van 65 jaar bereikt heeft. 
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04. Nationaliteit Volgende personen komen in aanmerking: 
1)    Personen die de Belgische nationaliteit hebben 
2)    Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 
3)    Onderdaan zijn van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland en voldoen aan de voorwaarden van EG verordening nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels of 
onderdaan van Marokko, Algerije of Tunesië en voldoen aan de 
voorwaarden van EG verordening nr. 1408/71 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidstelsels  
4)    Staatlozen die onder toepassing vallen van het verdrag betreffende 
de status van staatlozen [1] 
5)    Vluchteling zijn of subsidiair beschermde [2] 
6)    Persoon die niet behoort tot 1 van de categorieën 1) tot en met 5) 
maar tot 21 jaar de verhoging van de kinderbijslag heeft genoten [3] 
7)    Onderdaan zijn van een ander land en ingeschreven zijn als 
vreemdeling in het bevolkingsregister 
8)    De echtgenoot, de wettelijk samenwonende, of een ander gezinslid 
[4] van de personen onder 1) tot en met 5) die geen onderdaan zijn van 
de onder 1) tot en met 3) vermelde staten en die hun werkelijke 
verblijfplaats in België hebben 
Noten: 
[1] Verdrag door België goedgekeurd bij Wet van 12 mei 1960: de wet 
houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de Status van 
Staatlozen en van de Bijlagen 
[2] Zoals bedoeld in artikel 49 van de Wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen. 
[3] Zoals bedoeld in artikel 47 § 1 van de samengeordende Wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of zoals bedoeld in 
artikel 20 § 2 van het Koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende 
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen  
[4] Onder gezinslid verstaat men de minderjarige kinderen van de 
onderdaan evenals de meerderjarige kinderen, de vader, de moeder, de 
schoonvader en de schoonmoeder die ten laste zijn 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 betreffende de verplichte verzekering voor gezondheidszorgen 
en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt beschouwd als 
zijnde ten laste van de onderdaan. 

05. Verblijf Hoofdverblijfplaats in België hebben en er bestendig en daadwerkelijk 
verblijven . 
Een aantal afwezigheden worden echter gelijkgesteld aan het bestendig 
en daadwerkelijk verblijven in België: zie het Koninklijk besluit van 6 juli 
1987 inzake de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, 
art. 3. 
De minister kan een afwijking toestaan, maar dit komt zelden voor. 

06. Rechthebbende  De aanvrager is rechthebbende. 
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07. Middelentoets-wie Naast het inkomen van de aanvraag wordt bij de middelentoets ook 
rekening gehouden met het inkomen van de partner.  
Er wordt niet gespecifieerd in de Wet van 27 februari 1987 betreffende 
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wat een partner 
is. Er wordt enkel gesteld dat de inkomsten van het huishouden waartoe 
de persoon met een handicap behoort in rekening gebracht worden 
waarbij een huishouden wordt gedefinieerd als ‘elke samenwoning van 
twee personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede 
of derde graad.’  
De partner wordt aangeduid door de aanvrager maar tegenbewijs is 
mogelijk en kan met alle mogelijke middelen worden geleverd. 
Tegenbewijs kan zowel geleverd worden door de aanvrager als door de 
Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale 
Zekerheid. Binnen de Directie-Generaal Personen met een Handicap 
bestaat er een dienstnota die een aantal specifieke gevallen oplijst met 
daaraan gekoppelde voorwaarden (zie bijlage 1). 

08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

Belastbaar netto inkomen + percentage van een kapitaal uitbetaald als 
vergoeding voor vermindering zelfredzaamheid van de aanvrager 
(ongeval) + verhoogde kinderbijslag van de aanvrager geboren voor 
1/7/1966 
 
Door optelling inkomsten aanvrager en inkomsten persoon waar hij/zij 
een huishouden mee vormt. 
Belastbaar netto inkomen omvat de inkomsten aangegeven met het oog 
op de bepaling van de personenbelasting na aftrek van de aftrekbare 
bestanddelen. Bij de bepaling van de inkomsten voor de toekenning van 
IT/IVT wordt geen rekening gehouden met overdrachten die tussen 
partners gebeuren door toepassing van het huwelijksquotiënt, wel met 
de eventuele overdrachten tussen zelfstandige partners als 
meewerkende echtgenoot. Onder andere giften behoren tot de 
aftrekbare bestanddelen. Het gebruik van het concept belastbaar netto 
inkomen heeft dus ook als implicatie dat wanneer een bepaalde 
component binnen de personenbelasting wordt omgezet van een 
aftrekbaar bestanddeel naar een belastingkrediet, dat dit gevolgen kan 
hebben voor personen met een handicap, hoewel er feitelijk niets aan 
hun situatie veranderd zou zijn. 

09. Middelentoets - 
referentiejaar 

Inkomen van het aanvraagjaar-2 , inkomen van het aanvraagjaar-1 (bij 
verschil in inkomen tussen aanvraagjaar-2 en aanvraagjaar-1 van 
minimaal 20%. Gegevens via opvragen belastingaangifte van 
aanvraagjaar-1 aan betrokkene) ,bij bepaalde veranderingen  bevraging 
actuele inkomsten (veranderingen in inkomen door wijzigingen in het 
huishouden van de aanvrager (bvb. overlijden partner of verandering in 
kinderlast of samenwoning)) 
Rechthebbende ITT/IVT moet verplicht de FOD Sociale Zekerheid op de 
hoogte brengen van het ontstaan van een inkomen. 
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10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

Volgende inkomenscomponenten zijn wettelijk volledig vrijgesteld:  
• Alle gezinsbijslagen 
• leefloon  
 
De IGO is niet vrijgesteld en wordt indirect mee opgenomen via het 
aanslagbiljet in de personenbelasting. 
Hoewel de IGO een sociale bijstandsuitkering is, moet ze blijkbaar toch 
aangegeven worden bij de aangifte voor de personenbelasting. 
Dit werd ook bevestigd door middel van een antwoord op een 
parlementaire vraag. Terug te vinden in het bulletin van schriftelijke 
vragen en antwoorden van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers met als referentie QRVA 51 136 en te 
consulteren via https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/51/51K0136.pdf 
(p. 26657). 

11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten 

Arbeidsinkomen (of vervangingsinkomen) gehandicapte zelf 
• vrijstelling van 50% van arbeidsinkomen tussen 0 euro en 4.780,33 
euro verdiend door de gehandicapte zelf 
• vrijstelling van 25% van arbeidsinkomen tussen 4.780,33 euro en 
7.170,48 euro verdiend door de gehandicapte zelf 
Inkomensbronnen andere huishoudleden 
• vrijstelling van 3.403,28 van alle inkomensbronnen voor een ander 
huishoudlid  
vrijstelling van 672,95 euro voor inkomens die de gehandicapte betrekt 
uit andere bronnen dan arbeid. 

12. Categorieën Categorie A: De persoon met een handicap die niet behoort tot 
categorie B, noch tot categorie C 
Categorie B:  
a) De persoon met een handicap die alleen woont;  
b) De persoon met een handicap die niet tot categorie C behoort en die 
minstens sedert drie maanden dag en nacht in een verzorgingsinstelling 
verblijft 
Categorie C: 
a) De persoon met een handicap die een huishouden vormt met een 
persoon die geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde 
graad; (vermoeden indien hoofdverblijfplaats op zelfde adres) 
b) De persoon met een handicap die een kind ten laste heeft, en die 
bijgevolg : 
–    Kinderbijslag ontvangt voor een kind jonger dan 25 jaar of 
onderhoudsgeld ontvangt voor een kind van jonger dan 25 jaar dat bij 
vonnis is vastgesteld of dat bepaald is in een overeenkomst in het kader 
van een procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming; 
–    Onderhoudsgeld betaalt voor een kind van jonger dan 25 jaar dat bij 
vonnis is vastgesteld of dat bepaald is in een overeenkomst in het kader 
van een procedure tot echtscheiding met onderlinge toestemming. 

13. Uitkeringsbedragen Categorie A: 6.806,55 
Categorie B: 10.209,83 
Categorie C: 13.613,10 

14. Automatisatie 
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15. Fraudebestrijding 
 

16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 

 

 
De integratietegemoetkoming (ITT) 

01. Institutionele 
context 

De integratietegemoetkoming (ITT) wordt toegekend door de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ), Directie-Generaal 
Personen met een handicap. 

02. Algemene 
voorwaarden 

Het hebben van een handicap waarbij een gebrek aan of een 
vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. 

03. Leeftijd 21j.  ≤ x < 65j.  
Persoon die jonger is dan 21 jaar maar een handicap heeft en die 
gehuwd is of was of die 1 of meer kinderen ten laste heeft is ook 
gerechtigde. Ook de persoon die jonger is dan 21 jaar maar een 
handicap heeft waarbij de handicap ontstaan nadat hij opgehouden 
heeft rechtgevend te zijn op gezinsbijslagen is gerechtigde. 
Pensioenleeftijd opgetrokken door de wet van 10 augustus 2015 tot 
verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot 
wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd 
pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. 
Voorlopig kunnen we 65j. nog hanteren. 
 
Uittrede: 65 in theorie overgang naar THAB, tenzij ITT/IVT regeling 
voordeliger is. Vanaf 65 jaar opname van IGO rechten (Wet van 27 
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap, art. 7 §2). In theorie dient de FOD Sociale Zekerheid 6 
maanden voor rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt dit te 
melden aan de FPD. 
In de praktijk is er na de leeftijd van 65 jaar enkel overgang naar THAB 
op vraag van de betrokkende zelf of naar aanleiding van een vijfjaarlijkse 
herziening van de ITT/IVT die valt nadat de rechthebbende de leeftijd 
van 65 jaar bereikt heeft. 
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04. Nationaliteit Volgende personen komen in aanmerking: 
1)    Personen die de Belgische nationaliteit hebben 
2)    Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 
3)    Onderdaan zijn van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland en voldoen aan de voorwaarden van EG verordening nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels of 
onderdaan van Marokko, Algerije of Tunesië en voldoen aan de 
voorwaarden van EG verordening nr. 1408/71 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidstelsels  
4)    Staatlozen die onder toepassing vallen van het verdrag betreffende 
de status van staatlozen [1] 
5)    Vluchteling zijn of subsidiair beschermde [2] 
6)    Persoon die niet behoort tot 1 van de categorieën 1) tot en met 5) 
maar tot 21 jaar de verhoging van de kinderbijslag heeft genoten [3] 
7)    Onderdaan zijn van een ander land en ingeschreven zijn als 
vreemdeling in het bevolkingsregister 
8)    De echtgenoot, de wettelijk samenwonende, of een ander gezinslid 
[4] van de personen onder 1) tot en met 5) die geen onderdaan zijn van 
de onder 1) tot en met 3) vermelde staten en die hun werkelijke 
verblijfplaats in België hebben 
Noten: 
[1] Verdrag door België goedgekeurd bij Wet van 12 mei 1960: de wet 
houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de Status van 
Staatlozen en van de Bijlagen 
[2] Zoals bedoeld in artikel 49 van de Wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen. 
[3] Zoals bedoeld in artikel 47 § 1 van de samengeordende Wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of zoals bedoeld in 
artikel 20 § 2 van het Koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende 
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen  
[4] Onder gezinslid verstaat men de minderjarige kinderen van de 
onderdaan evenals de meerderjarige kinderen, de vader, de moeder, de 
schoonvader en de schoonmoeder die ten laste zijn 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 betreffende de verplichte verzekering voor gezondheidszorgen 
en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt beschouwd als 
zijnde ten laste van de onderdaan. 

05. Verblijf Hoofdverblijfplaats in België hebben en er bestendig en daadwerkelijk 
verblijven . 
Een aantal afwezigheden worden echter gelijkgesteld aan het bestendig 
en daadwerkelijk verblijven in België: zie het Koninklijk besluit van 6 juli 
1987 inzake de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, 
art. 3. 
De minister kan een afwijking toestaan, maar dit komt zelden voor. 

06. Rechthebbende  De aanvrager is rechthebbende. 
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07. Middelentoets-wie Naast het inkomen van de aanvraag wordt bij de middelentoets ook 
rekening gehouden met het inkomen van de partner.  
Er wordt niet gespecifieerd in de Wet van 27 februari 1987 betreffende 
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wat een partner 
is. Er wordt enkel gesteld dat de inkomsten van het huishouden waartoe 
de persoon met een handicap behoort in rekening gebracht worden 
waarbij een huishouden wordt gedefinieerd als ‘elke samenwoning van 
twee personen die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste, tweede 
of derde graad.’  
De partner wordt aangeduid door de aanvrager maar tegenbewijs is 
mogelijk en kan met alle mogelijke middelen worden geleverd. 
Tegenbewijs kan zowel geleverd worden door de aanvrager als door de 
Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale 
Zekerheid. Binnen de Directie-Generaal Personen met een Handicap 
bestaat er een dienstnota die een aantal specifieke gevallen oplijst met 
daaraan gekoppelde voorwaarden (zie bijlage 1). 

08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

Belastbaar netto inkomen + percentage van een kapitaal uitbetaald als 
vergoeding voor vermindering zelfredzaamheid van de aanvrager 
(ongeval). 
 
Door optelling inkomsten aanvrager en inkomsten persoon waar hij/zij 
een huishouden mee vormt. 
Belastbaar netto inkomen omvat de inkomsten aangegeven met het oog 
op de bepaling van de personenbelasting na aftrek van de aftrekbare 
bestanddelen. Bij de bepaling van de inkomsten voor de toekenning van 
IT/IVT wordt geen rekening gehouden met overdrachten die tussen 
partners gebeuren door toepassing van het huwelijksquotiënt, wel met 
de eventuele overdrachten tussen zelfstandige partners als 
meewerkende echtgenoot. Onder andere giften behoren tot de 
aftrekbare bestanddelen. Het gebruik van het concept belastbaar netto 
inkomen heeft dus ook als implicatie dat wanneer een bepaalde 
component binnen de personenbelasting wordt omgezet van een 
aftrekbaar bestanddeel naar een belastingkrediet, dat dit gevolgen kan 
hebben voor personen met een handicap, hoewel er feitelijk niets aan 
hun situatie veranderd zou zijn. 

09. Middelentoets - 
referentiejaar 

Inkomen van het aanvraagjaar-2 , inkomen van het aanvraagjaar-1 (bij 
verschil in inkomen tussen aanvraagjaar-2 en aanvraagjaar-1 van 
minimaal 20%. Gegevens via opvragen belastingaangifte van 
aanvraagjaar-1 aan betrokkene) , bij bepaalde veranderingen  bevraging 
actuele inkomsten (veranderingen in inkomen door wijzigingen in het 
huishouden van de aanvrager (bvb. overlijden partner of verandering in 
kinderlast of samenwoning)) 
Rechthebbende ITT/IVT moet verplicht de FOD Sociale Zekerheid op de 
hoogte brengen van het ontstaan van een inkomen.  
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10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

Volgende inkomenscomponenten zijn wettelijk volledig vrijgesteld:  
• Alle gezinsbijslagen 
• leefloon 
 
De IGO is niet vrijgesteld en wordt indirect mee opgenomen via het 
aanslagbiljet in de personenbelasting. 
Hoewel de IGO een sociale bijstandsuitkering is, moet ze blijkbaar toch 
aangegeven worden bij de aangifte voor de personenbelasting. 
Dit werd ook bevestigd door middel van een antwoord op een 
parlementaire vraag. Terug te vinden in het bulletin van schriftelijke 
vragen en antwoorden van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers met als referentie QRVA 51 136 en te 
consulteren via https://www.dekamer.be/QRVA/pdf/51/51K0136.pdf 
(p. 26657). 

11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten 

Vrijstelling van arbeidsinkomen (of vervangingsinkomen) van de 
gehandicapte zelf: 
• tussen 0 euro en 22.011,02 euro: volledig 
• gedeelte boven 22.011,02 euro: 50% 
vrijstelling van vervangingsinkomen van de gehandicapte zelf: 
• indien inkomen niet meer is dan 18.866,60: 3.143,98 euro 
• indien het inkomen meer is dan 18.866,60: 3.143,98 euro – (bedrag 
boven 18.866,60) 
Vrijstelling van inkomens van de partner: 
• tussen 0 euro en 22.011,02 euro: volledig 
• gedeelte boven 22.011,02 euro: 50% 
Bijkomende vrijstelling voor resterende inkomens van de aanvrager: 
• Categorie A: basisvrijstelling van 6.806,55 euro 
• Categorie B: basisvrijstelling van 10.209,83 euro 
• Categorie C: basisvrijstelling van 13.613,10 euro 

12. Categorieën Categorie 1: 7 of 8 punten op zelfredzaamheidsschaal 
Categorie 2: 9 tot 11 punten op zelfredzaamheidsschaal 
Categorie 3: 12 tot 14 punten op zelfredzaamheidsschaal 
Categorie 4: 15 tot 16 punten op zelfredzaamheidsschaal 
Categorie 5: 17 tot 18 punten op zelfredzaamheidsschaal 

13. Uitkeringsbedragen Categorie 1 (7 tot 8 punten) 1.171,74 
Categorie 2 (9 tot 11 punten) 3.992,84 
Categorie 3 (12 tot 14 punten) 6.380,06 
Categorie 4 (15 tot 16 punten) 9.294,95 
Categorie 5 (17 tot 18 punten) 10.544,53 

14. Automatisatie 
 

15. Fraudebestrijding 
 

16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 
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De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) 

01. Institutionele context Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn de Vlaamse 
gemeenschap, het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sinds 1 juli 2014 
bevoegd voor de THAB. 
Tot en met 31 december 2016 bleef de THAB echter door de FOD 
Sociale Zekerheid verstrekt worden. 
Sinds 1 januari 2017 is de bevoegdheid wat betreft de THAB ook 
effectief overgedragen naar de Vlaamse gemeenschap voor wat betreft 
de inwoners van Vlaanderen.    
Voor wat betreft inwoners van het Waals en het Brussels hoofdstedelijk 
gewest blijft de FOD Sociale Zekerheid tot nader order de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toekennen en de bestaande 
dossiers opvolgen volgens de bestaande procedures en regels.  

02. Algemene 
voorwaarden 

Het hebben van een handicap waarbij een gebrek aan of een 
vermindering van zelfredzaamheid is vastgesteld. 

03. Leeftijd Voorwaarde: 65j. ≤ x  
In de praktijk gebeurt de toekenning van een THAB enkel op aanvraag 
van de betrokkene zelf en wordt deze enkel toegekend als deze 
voordeliger is dan de ITT/IVT-regeling. Eens wordt overgeschakeld naar 
THAB kan niet meer teruggekeerd worden naar de ITT/IVT-regeling. 

04. Nationaliteit Volgende personen komen in aanmerking: 
1)    Personen die de Belgische nationaliteit hebben 
2)    Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 
3)    Onderdaan zijn van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of 
Zwitserland en voldoen aan de voorwaarden van EG verordening nr. 
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels of 
onderdaan van Marokko, Algerije of Tunesië en voldoen aan de 
voorwaarden van EG verordening nr. 1408/71 betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidstelsels  
4)    Staatlozen die onder toepassing vallen van het verdrag betreffende 
de status van staatlozen [1] 
5)    Vluchteling zijn of subsidiair beschermde [2] 
6)    Persoon die niet behoort tot 1 van de categorieën 1) tot en met 5) 
maar tot 21 jaar de verhoging van de kinderbijslag heeft genoten [3] 
7)    Onderdaan zijn van een ander land en ingeschreven zijn als 
vreemdeling in het bevolkingsregister 
8)    De echtgenoot, de wettelijk samenwonende, of een ander gezinslid 
[4] van de personen onder 1) tot en met 5) die geen onderdaan zijn van 
de onder 1) tot en met 3) vermelde staten en die hun werkelijke 
verblijfplaats in België hebben 
Noten: 
[1] Verdrag door België goedgekeurd bij Wet van 12 mei 1960: de Wet 
houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de Status van 
Staatlozen en van de Bijlagen 
[2] Zoals bedoeld in artikel 49 van de Wet van 15 december 1980 
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betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 
en de verwijdering van vreemdelingen. 
[3] Zoals bedoeld in artikel 47 § 1 van de samengeordende Wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of zoals bedoeld in 
artikel 20 § 2 van het Koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende 
regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen  
[4] Onder gezinslid verstaat men de minderjarige kinderen van de 
onderdaan evenals de meerderjarige kinderen, de vader, de moeder, 
de schoonvader en de schoonmoeder die ten laste zijn 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 betreffende de verplichte verzekering 
voor gezondheidszorgen en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 
wordt beschouwd als zijnde ten laste van de onderdaan. 

05. Verblijf Hoofdverblijfplaats in België hebben en er bestendig en daadwerkelijk 
verblijven . 
Een aantal afwezigheden worden echter gelijkgesteld aan het bestendig 
en daadwerkelijk verblijven in België: zie het Koninklijk besluit van 5 
maart 1990 inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, art. 2 
De minister kan een afwijking toestaan, maar dit komt zelden voor. 

06. Rechthebbende  De aanvraag is rechthebbende. Dit recht kan er voor zorgen dat andere 
gezinsleden mee genieten van afgeleide rechten. Een goed voorbeeld 
hiervan is het sociaal tarief voor energie, dat kan toegekend worden 
aan een huishouden, op basis van het recht van een gezinslid op een 
uitkering als persoon met een handicap. 

07. Middelentoets-wie Naast het inkomen van de aanvraag wordt bij de middelentoets ook 
rekening gehouden met het inkomen van de partner.  
Er wordt niet gespecifieerd in de Wet van 27 februari 1987 betreffende 
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap wat een 
partner is. Er wordt enkel gesteld dat de inkomsten van het huishouden 
waartoe de persoon met een handicap behoort in rekening gebracht 
worden waarbij een huishouden wordt gedefinieerd als ‘elke 
samenwoning van twee personen die geen bloed- of aanverwant zijn in 
de eerste, tweede of derde graad.’  
De partner wordt aangeduid door de aanvrager maar tegenbewijs is 
mogelijk en kan met alle mogelijke middelen worden geleverd. 
Tegenbewijs kan zowel geleverd worden door de aanvrager als door de 
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Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale 
Zekerheid. Binnen de Directie-Generaal Personen met een Handicap 
bestaat er een dienstnota die een aantal specifieke gevallen oplijst met 
daaraan gekoppelde voorwaarden (zie bijlage 1). 

08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

Inkomen uit arbeid + pensioenen + andere vervangingsinkomens 
(ziekte-uitkeringen of uitkeringen bij ongeval) + Inkomsten uit 
onroerende goederen + Inkomsten uit roerende goederen + afstand 
van roerende en onroerende goederen + andere inkomens 
 
Door optelling inkomsten aanvrager en inkomsten persoon waar hij/zij 
een huishouden mee vormt. 
Voor inkomens uit arbeid, pensioenen en vervangingsinkomens wordt 
gewerkt met de netto uitgekeerde bedragen.  

09. Middelentoets - 
referentiejaar 

Inkomen van de maand-1 wordt gevraagd behalve voor loon en 
zelfstandig inkomen (aanvraagjaar-2), op voorwaarde dat dit 
loon/inkomen nog bestaat op de uitwerkingsdatum van de aanvraag. 

10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

Volgende inkomenscomponenten zijn wettelijk volledig vrijgesteld:  
- gezinsbijslagen 
- leefloon 
- het vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld 
- de onderhoudsgelden tussen descendenten en ascendenten 
- de overige inkomsten afkomstig van openbare bijstand (OCMW) of 
van private bijstand 
- de frontstrepen- en gevangenschaprenten en de renten verbonden 
aan een nationale orde op grond van een oorlogsfeit 
- de vergoedingen die door de Duitse overheid bij wijze van 
schadeloosstelling worden betaald voor de gevangenhouding tijdens de 
tweede wereldoorlog 
- onderhoudsgeld dat betaald wordt aan de partner of ex-partner ten 
gevolge van een scheiding van tafel en bed, een feitelijke scheiding of 
een scheiding uit de echt, wordt vrijgesteld. Dit bedrag wordt in 
mindering gebracht van het pensioenbedrag. 
- de tegemoetkomingen voor personen met een handicap die de 
partner ontvangt  
- de vergoedingen voor arbeid die in het kader van de plaatselijke 
werkgelegenheidsagentschappen (P.W.A) toegekend worden aan de 
partner 
 
Merk op dat de IGO niet is vrijgesteld. 
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11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten  

Vervangings- en beroepsinkomsten: 
• De inkomsten uit arbeid: 100% aangerekend 
• Ouderdomsrente, verwarmingstoelage,…: 100% aangerekend 
• Pensioen: 90% aangerekend 
• IGO: 100% aangerekend 
• Leefloon: 100% vrijgesteld 
• Inkomsten als vrijwilliger zijn vrijgesteld op voorwaarde dat de 
vergoeding het dagmaximum van 33,36 € en het jaarmaximum van 
1.334,55 € niet overschrijdt (drempels voor inkomsten van het jaar 
2017). 
Voor de bebouwde onroerende goederen van het globaal niet 
geïndexeerd kadastraal inkomen van bebouwde onroerende goederen 
(appartementen, huizen,…) en deze van de partner: 
• Eerst volgende bedragen aftrekken: 
• een forfaitair bedrag van 1.500,00 EUR, 
• 250,00 EUR per kind ten laste. 
• Daarna vermenigvuldigen met 3: met dat bedrag wordt rekening 
gehouden 
Voor de onbebouwde onroerende goederen van het globaal niet 
geïndexeerd kadastraal inkomen van onbebouwde onroerende 
goederen  (terreinen, boomgaarden, weilanden,… die de persoon met 
een handicap of de persoon met wie hij/zij een huishouden vormt in 
volle eigendom of in vruchtgebruik bezitten) en deze van de partner:  
• een forfaitair bedrag van 60,00 EUR aftrekken. Daarna 
vermenigvuldigen met 9: met dat bedrag wordt rekening gehouden 
Roerende goederen: 
• 6% van het kapitaal 
Roerende of onroerende goederen, verkoop of schenking (in laatste 10 
jaar) 
• 6% van de waarde min een aantal zaken en onder bepaalde 
voorwaarden 
Algemene vrijstelling (toegepast na alle andere vrijstellingen maar 
wordt niet toegepast op de uitkeringen bedoeld in artikel 7§2 van de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap): 
• Categorie A: basisvrijstelling van 13.395,42 euro 
• Categorie B: basisvrijstelling van 13.395.42 euro 
• Categorie C: basisvrijstelling van 16.738,72 euro 
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12. Categorieën Categorie A: De persoon met een handicap die niet behoort tot 
categorie B, noch tot categorie C 
Categorie B:  
a) De persoon die alleen woont;  
b) die ofwel sedert ten minste 3 maanden dag en nacht in een 
verzorgingsinstelling verblijft en voorheen niet tot categorie C 
behoorde; 
Categorie C: 
a) Een huishouden vormt; 
Er wordt van een huishouden gesproken als 2 personen die geen bloed- 
noch aanverwant zijn in de 1e, 2de of 3de graad samenwonen. 
b) één of meerdere kinderen ten laste heeft. Onder “kind ten laste” 
wordt verstaan:  
·         de persoon jonger dan 25 jaar voor wie de persoon met een 
handicap of de persoon met wie hij een huishouden vormt kinderbijslag 
ontvangt of onderhoudsgeld, vastgesteld bij vonnis of bepaald in een 
overeenkomst in het kader van een echtscheiding met onderlinge 
toestemming; 
·         de persoon van minder dan 25 jaar voor wie de persoon met een 
handicap onderhoudsgeld betaalt, vastgesteld bij vonnis of bepaald in 
een overeenkomst in het kader van een echtscheiding met onderlinge 
toestemming. 

13. Uitkeringsbedragen Categorie 1 (7 tot 8 punten) 1.001,32 
Categorie 2 (9 tot 11 punten) 3.822,28 
Categorie 3 (12 tot 14 punten) 4.647,27 
Categorie 4 (15 tot 16 punten) 5.472,03 
Categorie 5 (17 tot 18 punten) 6.721,61 

14. Automatisatie 
 

15. Fraudebestrijding 
 

16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 

 

 
Het leefloon 

Criterium Toelichting 

01. Institutionele context Het leefloon wordt toegekend door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW). De centra worden daartoe 
betoelaagd door de federale overheid, meer specifiek de 
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD 
MI). Via een systeem van knipperlichten (zie fraudebestrijding) houdt 
de POD MI controle op de rechtmatigheid van de uitbetalingen.  

02. Algemene 
voorwaarden 

- 
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03. Leeftijd Voorwaarde: 18j.  ≤ x  
 In theorie dient de POD MI 6 maanden voor rechthebbende de leeftijd 
van 65 jaar bereikt dit te melden aan de FPD. 
Persoon jonger dan 18 jaar die ontvoogd is door huwelijk, die één of 
meerdere kinderen ten laste heeft of die bewijst zwanger te zijn wordt 
gelijkgesteld met een meerderjarige persoon. 

04. Nationaliteit Je moet de Belgische nationaliteit hebben of behoren tot een van 
volgende categorieën: 
- Unieburger of familielid van een Unieburger met een verblijfsrecht 
van meer dan drie maanden 
- In het bevolkingsregister ingeschreven vreemdeling  
- Staatloze 
- Erkende vluchteling 
Vreemdelingen die wettig verblijven in België maar niet behoren tot 
een van deze categorieën kunnen een beroep doen op 
maatschappelijke dienstverlening (Organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art. 1) 

05. Verblijf Je moet je werkelijke verblijfplaats in België hebben. Dit betekent dat 
je gewoonlijk en bestendig op het Belgisch grondgebied moet 
verblijven.  Hiervoor is vereist dat je toelating hebt om op het 
grondgebied te verblijven. Dit wil niet zeggen dat je over een woning 
moet beschikken of ingeschreven moet zijn in de bevolkingsregisters.  
Een tijdelijk verblijf in het buitenland van meer dan een maand heeft in 
principe de schorsing van de betaling van het leefloon tot gevolg tenzij 
het OCMW anders beslist wegens uitzonderlijke omstandigheden die 
dit verblijf wettigen (Zoals bepaald in de omzendbrief van Minister 
Borsus dd. 12/01/2016 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie in het 
kader van de Wet van 26 mei 2002 bij een verblijf in het buitenland 
(artikel 23, §5)) 

06. Rechthebbende  De aanvrager is rechthebbende. Het recht van de aanvrager heeft 
gevolgen voor het recht van de partner (Wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie, art.14, § 1, 3°). 

07. Middelentoets-wie Naast het inkomen van de aanvrager wordt bij de middelentoets ook 
rekening gehouden met het inkomen van de partner en meerderjarige 
ascendenten en descendenten facultatief te beslissen door OCMW. 
De definitie van partner is beperkt tot de echtgenoot/echtgenote 
waarmee de aanvrager onder hetzelfde dak woont of de persoon 
waarmee de aanvrager een feitelijk gezin vormt. Een feitelijk gezin 
impliceert de samenwoonst van 2 personen als koppel. 
De partner wordt aangeduid door de aanvrager maar het OCMW gaat 
via het sociaal onderzoek de feitelijke situatie van de aanvrager na. 
Twee personen die als koppel samenleven vormen een feitelijk gezin. 
Aanvrager kan een beroep instellen tegen de beslissing van het OCMW 
bij de arbeidsrechtbank (Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie, art. 47). 
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08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

Beroepsinkomen (hetzij uit arbeid, hetzij vervangingsinkomen) + 
onroerend inkomen + roerend inkomen + inkomen uit afstand van 
onroerend goed 
 
Door optelling inkomsten over de relevante gezinsleden. 
Van inkomens uit arbeid wordt bedrijfsvoorheffing afgetrokken. 
Voor het onroerend inkomen wordt normaal gezien enkel het 
kadastraal inkomen gebruikt voor het berekenen van dit onroerend 
inkomen (zie 'Middelentoets-Gedeeltelijk Vrijgestelde 
Inkomenscomponenten' voor de berekeningswijze). Echter, wanneer 
de aanvrager een onroerend goed verhuurt dat hij in volle eigendom of 
vruchtgebruik bezit en het huurbedrag is hoger dan het resultaat van 
de berekening op basis van het kadastraal inkomen dan wordt het 
huurbedrag meegenomen in de middelentoets. Het bedrag van de huur 
wordt vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van 
het recht van de aanvrager op dit goed wanneer hij eigenaar of 
vruchtgebruiker in onverdeeldheid is, zoals bepaald in het Koninklijk 
besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende 
het recht op maatschappelijke integratie. 

09. Middelentoets - 
referentiejaar 

Inkomen van de maand-1 wordt gevraagd. 

10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

Volgende inkomenscomponenten zijn wettelijk volledig vrijgesteld:  
- gezinsbijslagen 
- uitkeringen IT, IVT en THAB 
- de financiële steun die door de OCMW ’s wordt verstrekt 
- onderhoudsgeld ten gunste van de kinderen 
- het gedeelte van de PWA-cheques dat door de uitgever ten laste 
wordt genomen 
- productiviteits- en aanmoedigingspremies voor individuele 
opleidingen in ondernemingen gedurende maximum 6 maanden 
- gewestelijke premies en toelagen voor verhuizing, installatie en huur 
- studie- of schooltoelage voor aanvrager of kinderen 
- toelagen, uitkeringen en bijslagen van de Gemeenschappen voor het 
onderbrengen van jongeren in een opvanggezin 
- de forfaitaire vergoeding voor voogdij over niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen 
- het terugbetaalbaar belastingskrediet 
- presentiegelden voor provincieraad, gemeenteraad of OCMW raad 
- niet-regelmatige giften van instellingen of personen 
- frontstrepen- en gevangenschapsrenten 
- de renten verbonden aan een nationale orde op grond van een 
oorlogsfeit 
- uitkering zorgverzekering 
- de schadeloosstelling betaald door de Duitse overheid voor de 
gevangenhouding tijdens de tweede wereldoorlog 
Ook vrijgesteld bij omzendbrief (dd 7 juni 2013):  
- Instapstage: het gedeelte dat door de stagegever (onderneming, vzw 
of overheidsdienst) wordt betaald aan de stagiair is vrijgesteld. Het 
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gedeelte dat door de RVA betaald wordt aan de stagiair is niet 
vrijgesteld. 



19   
   
 

 
http://takeproject.wordpress.com 

11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten 

Vrijstelling op eigen inkomensbronnen: 
• Inkomen uit arbeid: 2871 
• inkomsten als vrijwilliger zijn vrijgesteld op voorwaarde dat de 
vergoeding het dagmaximum van 33,36 € en het jaarmaximum van 
1.334,55 € niet overschrijdt (drempels voor inkomsten van het jaar 
2017). Als 1 van deze voorwaarden niet is vervuld worden deze 
inkomsten als beroepsinkomen aangerekend. 
Bij herevaluatie van het recht op leefloon speelt ook de SPI 
(socioprofessionele integratie) vrijstelling een rol. Dit betekent dat een 
bepaald deel van de inkomsten uit een erkende beroepsopleiding 
(vergoeding) of uit tewerkstelling (loon) die een leefloner heeft niet 
wordt afgetrokken van het bedrag van het leefloon. Het gaat om 
volgende bedragen (bedragen gelden sinds 1/6/2016): 
239,25 € /maand (algemeen); 2.870,97 € /jaar (inkomsten uit artistieke 
activiteiten);  66,73 € /maand (Inkomsten uit arbeid verworven door 
studenten met studiebeurs); 239,25 € /maand (Inkomsten uit arbeid 
verworven door studenten zonder studiebeurs) 
Van het globaal kadastraal inkomen van de bebouwde onroerende 
goederen (appartementen, huizen,…): 
Eerst volgende bedragen aftrekken: een forfaitair bedrag van 750,00 
EUR, 125,00 EUR per kind ten laste. Daarna vermenigvuldigen met 3: 
met dat bedrag wordt rekening gehouden 
Van het globaal kadastraal inkomen van de onbebouwde onroerende 
goederen: eerst forfaitair bedrag van 30,00 EUR aftrekken. Daarna 
vermenigvuldigen met 3: met dat bedrag wordt rekening gehouden 
Hypothecaire interesten mogen voor 50% worden afgetrokken van 
deze berekening van de onroerende inkomsten. 
Indien een onroerend goed werd verworven middels betaling van 
lijfrente wordt het werkelijke bedrag van de lijfrente afgetrokken van 
deze berekening van de onroerende inkomsten. 
Inkomen uit roerend goed:  0% van het kapitaal in de schijf tussen 0 en 
6.200 euro; 6% van het kapitaal voor schijf tussen 6.200 en 12.500 euro; 
10% van het kapitaal boven 12.500 euro 
Roerende en onroerende goederen die afgestaan werden (in de laatste 
10 jaar) en voordelen in natura kunnen onder bepaalde voorwaarden 
aangerekend worden. 
Inkomen partner:  6.939,19 euro vrijgesteld tenzij bij aanvraag voor 
gezinslast (leefloon cat. 3), dan inkomen volledig aanrekenen 
Inkomen ascendenten en descendenten: richtbedrag van 6.939,19 
euro vrijgesteld maar OCMW heeft meer beslissingsbevoegdheid dan 
in geval van inkomsten partner 
Algemene vrijstelling op alle bronnen samen op jaarbasis (Algemene 
vrijstelling geldt enkel wanneer het totaalbedrag van de in aanmerking 
te nemen bestaansmiddelen lager is dan het bedrag van het leefloon 
zoals voorzien in artikel 14, § 1, eerste lid van de wet van 26 mei 2002 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Deze wordt 
toegepast nadat alle andere in aanmerking te nemen 
bestaansmiddelen berekend zijn):  155 (samenwonende), 250 
(alleenstaande) of 310 (samenwonende met gezinslast) euro 
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12. Categorieën Categorie 1: Samenwonende: het gaat om de persoon die met één of 
meerdere personen samenwoont. Samenwonen betekent het onder 
hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke 
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen. 
Categorie 2: Alleenstaande: persoon die niet tot categorie 1 of 3 
behoort 
Categorie 3: Persoon met gezinslast: Dit is een persoon die enkel en 
alleen samenwoont met een gezin te zijnen laste waar minstens één 
ongehuwd minderjarig kind deel van uitmaakt. Het “gezin ten laste“ 
kan zijn de echtgenoot, de levenspartner, het ongehuwd minderjarig 
kind, of meerdere kinderen onder wie minstens één ongehuwd 
minderjarig kind. 
De achteruitgang op vlak van de individualisering van rechten is het 
meest zichtbaar bij de nieuwe categorie 3 “personen met gezinslast”.  
Daar waar partners vóór de wetswijziging van 1 januari 2005 elk een 
eigen dossier hadden met eigen rechten en plichten, worden beide 
dossiers nu weer samengevoegd (cfr. bestaansminimum).  
Eén van de partners zal "ten laste" zijn van de andere. Dit betekent dat 
er maar één aanvrager is. Delen van de wet zijn echter van toepassing 
op beiden.  
Zo zal de partner niet enkel moeten voldoen aan de voorwaarden van 
verblijf, meerderjarigheid, onvoldoende  
bestaansmiddelen, rechten laten gelden op andere uitkeringen, maar 
ook werkbereid moeten zijn.  
De partner is werkbereid zodra hij inkomsten verwerft ten bedrage van 
categorie 1 “samenwonende”. Indien blijkt dat de partner niet wilt 
werken,  
zal dit ernstige gevolgen hebben voor de aanvrager, want die ziet zijn 
inkomen herleid naar de helft (terugval van categorie 3 “personen met 
gezinslast” naar categorie 1 “samenwonende”).  
Ook al gaat het volgens de wet om één dossier met één aanvrager, kan 
het in de feiten nog altijd gaan om twee cliënten. Het OCMW zal de 
partner indien nodig immers ook moeten begeleiden, GPMI opstellen, 
etc.  
Door de juridische samensmelting zal het OCMW ook maar één 
tegemoetkoming in de personeelskost meer krijgen, al helpt het twee 
personen.  

13. Uitkeringsbedragen Categorie 1: 6.939,19 
Categorie 2: 10.408,80 
Categorie 3: 13.878,41 

14. Automatisatie Zie fraudebestrijding 
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15. Fraudebestrijding De POD Maatschappelijke Integratie heeft een toepassing ontwikkeld 
die toelaat om alle aanvragen tot terugbetaling van het leefloon en de 
maatschappelijke hulp (aanvragen tot terugbetaling gedaan door de 
OCMW's., gericht aan de POD MI) te kruisen met de gegevens uit een 
aantal gegevensstromen van de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (KSZ). 
Deze kruising gebeurt een eerste keer bij een nieuwe aanvraag tot 
terugbetaling en vervolgens voor de lopende dossiers maandelijks. 
Wanneer uit deze kruising bepaalde tegenstrijdigheden naar voor 
komen geeft de POD MI dit door middels van een maandelijkse 
rapportage aan de betrokken OCMW's. Deze OCMW's zijn vervolgens 
verplicht deze tegenstrijdigheden te onderzoeken en eventueel hun 
eerdere beslissing m.b.t. het recht op leefloon te herzien. Indien zij niet 
overgaan tot een herziening moeten zij dit motiveren naar de POD MI 
toe. 

16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 

Op het niveau van de OCMW's: In het kader van het sociaal onderzoek 
wordt nagegaan of de aanvrager verzekerd is tegen ziekte en 
invaliditeit. Zoniet, maakt het OCMW de betrokkene lid van een 
verzekeringsinstelling naar zijn keuze, en bij gebrek aan een 
dergelijke keuze, van de Hulpkas voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering.  
Verder verstrekt het OCMW alle nuttige raadgevingen en inlichtingen 
en onderneemt het stappen om aan de betrokkenen alle rechten en 
voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de 
buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken.  
Op het niveau van de POD MI: deelname aan het project 
'Geharmoniseerde Sociale Statuten - afgeleide Rechten' dat 
gecoördineerd wordt door de KSZ (https://www.ksz-
bcss.fgov.be/nl/diensten-en-support/diensten/project-
geharmoniseerde-sociale-statuten-afgeleide-rechten-gss) 

 
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

Criterium Toelichting 

01. Institutionele context De inkomensgarantie voor ouderen wordt toegekend door de Federale 
Pensioendienst (FPD). De Federale Pensioendienst is een openbare 
instelling van sociale zekerheid. 

02. Algemene 
voorwaarden 

- 

03. Leeftijd Voorwaarde: 65j. ≤ x  
Op de leeftijd van 65 jaar wordt automatisch het recht op IGO 
vastgesteld door de FPD. FPD communiceert rechtstreeks aan 
betrokkene. 
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04. Nationaliteit Je moet de Belgische nationaliteit hebben of behoren tot een van 
volgende categorieën: 
- onder de verordening (EG) 1408/71 van 14 juni 1971 of onder 
verordening (EG) 883/2004 van 29 april 2004 vallen; 
- staatloze; 
- vluchteling; 
- onderdaan zijn van een land waarmee België een bilaterale 
overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten;  
- van buitenlandse nationaliteit zijn, op voorwaarde dat men recht 
heeft op een Belgisch rust- of overlevingspensioen en 1) het statuut 
hebben van langdurig ingezetene in België of in een andere lidstaat van 
de Europese Gemeenschap of 2) een loopbaan bewijzen in België van 
minimaal 312 werkdagen (In feite gaat het om 312 voltijdse 
equivalente eenheden). 

05. Verblijf Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben, dat wil zeggen dat je 
daadwerkelijk en bestendig in België moet verblijven. Een 
minimumduur van verblijf is niet vereist. 
Voor wie langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland 
verblijft vervalt het recht op de IGO. Bij een nieuw verblijf in België 
moet die persoon dus ook een nieuwe aanvraag indienen. 
Bepaalde situaties kunnen worden gelijkgesteld met "daadwerkelijk en 
bestendig verblijf in België", op voorwaarde dat de FPD vooraf op de 
hoogte is gebracht. 
Een aantal afwezigheden worden echter gelijkgesteld aan het 
bestendig en daadwerkelijk verblijven in België voor wat betreft de 
inkomensgarantie ouderen: zie het Koninklijk besluit van 23 mei 2001 
dat het algemeen reglement instelt betreffende de inkomensgarantie 
voor ouderen, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 februari 2014, art. 
42. 

06. Rechthebbende  De aanvrager is rechthebbende. 

07. Middelentoets-wie Naast het inkomen van de aanvrager wordt bij de middelentoets ook 
rekening gehouden met het inkomen van de partner. 
Voor wat betreft de IGO komen enkel de bestaansmiddelen in 
aanmerking van de echtgenoot/echtgenote of wettelijk 
samenwonende waarmee de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats deelt. 
Dit wordt geverifieerd op basis van de inschrijving in de 
bevolkingsregisters van de gemeente waar de verblijfplaats gevestigd 
is. Een aantal concrete voorbeelden in bijlage 2. 

08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

Beroepsinkomen (hetzij uit arbeid, hetzij vervangingsinkomen - door 
werkloosheid, ziekte of invaliditeit, arbeidsongeval of beroepsziekte) + 
onroerend inkomen + roerend inkomen + inkomen uit afstand van 
onroerend goed + pensioenen + overige bestaansmiddelen (ongeacht 
aard of oorsprong) 
 
Door optelling inkomsten aanvrager en echtgenoot/echtgenote of 
wettelijk samenwonende waarmee de aanvrager zijn 
hoofdverblijfplaats deelt. 
Alle gebruikte inkomenscomponenten zijn bruto inkomens. 
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09. Middelentoets - 
referentiejaar 

Inkomen van de maand-1 wordt gevraagd. 

10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

Volgende inkomenscomponenten zijn wettelijk volledig vrijgesteld:  
- gezinsbijslagen 
- uitkeringen IT, IVT en THAB 
- de overige uitkeringen die verband houden met openbare of private 
bijstand (bv.: OCMW's, liefdadigheidsinstellingen, de zorgverzekering 
in Vlaanderen), het persoonsgebonden budget (PGB) en het persoonlijk 
assistentiebudget (PAB) voor wie er recht op heeft 
- de onderhoudsgelden tussen ascendenten en descendenten 
(onderhoudsgeld betaald door ex-partner is niet vrijgesteld) 
- de frontstrepen- en gevangenschapsrenten, alsook de renten 
verbonden aan een nationale orde op grond van een oorlogsfeit 
- de verwarmingstoelage toegekend aan bepaalde rechthebbenden op 
een pensioen ten laste van de werknemersregeling 
- de schadeloosstelling voor gevangenschap in de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitse overheid 
- toelagen, uitkeringen of bijslagen voor het onderbrengen van 
jongeren in opvanggezinnen 
- renten uit het vroegere verplichte kapitalisatiestelsel 
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11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten 

Beroepsinkomen:  
• 75 % van het bruto jaarsalaris in het geval van een werknemer;  
• 100 % nettoberoepsinkomsten in het geval van een zelfstandige;  
• 75 % van het werkelijke brutoloon of van het fictief loon dat aan de 
belastingen is doorgegeven in het geval van een zelfstandige helper;  
• Van het resterende bedrag wordt nog eens 5.000 € vrijgesteld 
Belgische en buitenlandse wettelijke pensioenen: 90% aangerekend; 
Bruto jaarlijkse pensioenbonus: 90% aangerekend 
Kapitalen: • 1ste schijf van 6.200 EUR: vrijgesteld; • 2de schijf gelegen 
tussen 6.200 EUR en 18.600 EUR: 4 %; • boven 18.600 EUR: 10 %. 
De onroerende goederen: gebaseerd op globale, niet-geïndexeerde 
kadastraal inkomen (KI), met . Er is gedeeltelijke vrijstelling: 
• op de bebouwde goederen: 743,68 EUR in mindering te brengen op 
het globaal KI en 123,95 EUR voor elk kind waarvoor kinderbijslag 
wordt betaald. Het resultaat na aftrek wordt met 3 vermenigvuldigd;  
• op de onbebouwde goederen: (op voorwaarde dat er geen bebouwd 
onroerend goed is): 29,75 EUR in mindering te brengen op het globaal 
KI Het resultaat na aftrek wordt met 3 vermenigvuldigd; 
De afstanden van onroerende goederen  (verkoop, verkoop op lijfrente 
of schenking). De afstand werd minder dan 10 jaar voor ingangsdatum 
van de IGO verricht (verkoop of schenking). Er wordt rekening 
gehouden met de verkoopwaarde van de goederen op het ogenblik van 
de afstand  (Wat kan van de opbrengst van de verkoop worden 
afgetrokken:  
1. Persoonlijke schulden op voorwaarde dat er gelijktijdig aan een 
aantal voorwaarden is voldaan  
2. Forfaitaire abattementen: Indien afstand ten bezwarende titel van 
het enige bebouwde of het enige onbebouwde onroerend goed: 
vrijstelling van 37.200 €. Jaarlijks kan 1.250 € voor personen die het 
basisbedrag ontvangen of 2.000 € voor personen die het verhoogd 
tarief ontvangen afgetrokken worden. 
3. Wederbelegging).   
De verkoopwaarde wordt vermenigvuldigd met een breuk die de 
belangrijkheid van de zakelijke rechten uitdrukt:  
• de volle eigendom: 100 % van de verkoopwaarde; • het 
vruchtgebruik: 40 %; • de naakte eigendom: 60%. 
Aanrekenen van de opbrengsten van de afstanden na wettelijke 
vrijstellingen: 
• 1ste schijf van 6.200 euro: vrijgesteld; • 2de schijf tussen 6.200 euro 
en 18.600 euro: 4%; • Boven 18.600 euro: 10%. 
Algemene vrijstelling  op alle bronnen samen op jaarbasis (toegepast 
na alle andere vrijstellingen): 625 (samenwonende) of 1000 
(alleenstaande) euro per jaar 
Inkomsten als vrijwilliger: het door de belastingen vrijgestelde 
basisbedrag/jaar bedraagt voor 2017 (inkomsten 2017): 1.334,55 euro. 
Dit bedrag is vrijgesteld bij het in aanmerking nemen van de inkomsten 
voor het toekennen van een IGO. Boven dit bedrag worden de 
inkomsten als beroepsinkomen aangerekend. 
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12. Categorieën Categorie 1: de aanvrager deelt dezelfde hoofdverblijfplaats met één 
of meer andere personen 
Categorie 2:  
de aanvrager deelt dezelfde hoofdverblijfplaats niet met één of meer 
andere personen 
De reglementering voorziet evenwel een aantal uitzonderingen op 
deze regel. Het verhoogde basisbedrag mag toegekend worden aan en 
behouden worden door de gerechtigde die zijn hoofdverblijfplaats 
uitsluitend deelt met : 
- minderjarige kinderen ; 
- meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag wordt genoten ; 
- personen die in hetzelfde rusthuis of hetzelfde rust- of 
verzorgingstehuis, of in hetzelfde psychiatrisch verzorgingstehuis 
worden opgenomen. 
Ook de bloed- of aanverwanten in de rechte neergaande lijn die, hetzij 
met de aanvrager, hetzij met minderjarige kinderen of meerderjarige 
kinderen waarvoor kinderbijslag wordt genoten én de aanvrager 
samenwonen, worden niet meer geacht dezelfde hoofdverblijfplaats 
met de aanvrager te delen. 

13. Uitkeringsbedragen Basisbedrag: 8.420,64 
Verhoogd basisbedrag: 12.634,20 

14. Automatisatie De rechten op inkomensgarantie worden automatisch onderzocht (niet 
toegekend: aanvraag is nodig) als de betrokkene:  
- een wettelijk pensioen aanvraagt in België;   
- een pensioen geniet in de regeling voor werknemers of voor 
zelfstandigen, zelfs indien het vervroegd werd toegekend;   
- een tegemoetkoming aan gehandicapten geniet krachtens de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan de 
gehandicapten;   
- het bestaansminimum ontvangt krachtens de wet van 7 augustus 
1974 tot instelling van het recht op het bestaansminimum. Deze wet 
werd vervangen door de wet van 26 mei 2002 betreffende de 
maatschappelijke integratie, ook bekend als de 'leefloonwet'.  
De instellingen of besturen die de twee laatst aangehaalde voordelen 
betalen, brengen de FPD hiervan op de hoogte zes maanden voordat 
de betrokkene de wettelijk vastgestelde leeftijd om IGO te kunnen 
genieten, bereikt.  
In elk geval moet aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan zijn en mag het 
bedrag van de pensioenen de toekenning van de IGO niet verhinderen. 
Men moet met andere woorden eerst alle pensioenrechten uitputten 
voordat men beroep kan doen op de inkomensgarantie. 
 

15. Fraudebestrijding Bezit van roerende goederen, gelden, aandelen, kapitalen is door de 
FPD niet gekend tenzij zelf aangegeven door potentieel 
rechthebbende. Wat de FPD wel doet is postuum controle bij overlijden 
IGO-rechthebbende door middel van het opvragen van de ‘aangifte van 
nalatenschap’ bij de bevoegde gewestelijke belastingsdienst (bvb. De 
Vlaamse belastingsdientst). De FPD kan dan postuum beslissing over 
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recht IGO herzien, wat kan leiden tot terugvordering bij erfgenamen. 
Gegevens uit de aangifte worden bewaard in dossier van (overleden) 
rechthebbende. 

16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 

Woont de aanvrager samen met een andere persoon, dan onderzoekt 
de FPD sinds 2014 enkel de bestaansmiddelen van de aanvrager.  
Vroeger blokkeerde de toekenning van de IGO wel eens wanneer de 
persoon met wie de aanvrager samenwoonde het 
bestaansmiddelenonderzoek weigerde. Bovendien moest er telkens 
een nieuw onderzoek gevoerd worden wanneer de samenstelling van 
het huishouden wijzigde. 

 
De verhoogde tegemoetkoming (VT) 

Criterium Toelichting 

01. Institutionele context De verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend door de 
ziekenfondsen. Het Rijksinstituut voor de Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (RIZIV), een openbare instelling van sociale 
zekerheid, analyseert systematisch het totale aantal toekenningen. Het 
RIZIV monitort op deze manier de doeltreffendheid van het 
mechanisme voor de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming. 

02. Algemene 
voorwaarden 

Algemeen: Om recht te hebben op de terugbetaling van geneeskundige 
verzorging en op uitkeringen (en dus op de verhoogde 
tegemoetkoming) moet aan twee voorwaarden voldaan zijn met 
betrekking tot het refertejaar (het tweede voorafgaande kalenderjaar 
aan het kalenderjaar waarin het recht op de terugbetaling van 
geneeskundige verzorging en uitkeringen al dan niet geopend wordt): 
- er moet een hoedanigheid van rechthebbende bestaan in het laatste 
kwartaal van het refertejaar of in de loop van het daaropvolgende 
kalenderjaar (bv. werknemer, zelfstandige, mindervalide, persoon ten 
laste,…) 
- voor het refertejaar moeten bepaalde bijdragevereisten vervuld zijn, 
en zulks uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het recht op 
geneeskundige verstrekkingen kan worden toegekend 
Specifiek voor VT: 
GEVAL 1: Wanneer de aanvrager reeds geniet van een IVT, ITT, THAB, 
IGO of Leefloon heeft deze persoon automatisch recht op de 
verhoogde tegemoetkoming.  
Ook volgende categorieën hebben automatisch recht op de verhoogde 
tegemoetkoming: 
1) een kind met een erkende handicap van minstens 66% 
2) niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
3) weeskind dat beide ouders verloren heeft 
Tijdsvoorwaarde: 
1) Leefloon: recht op verhoogde tegemoetkoming start op de eerste 
dag nadat hij het leefloon daadwerkelijk heeft ontvangen gedurende 
een ononderbroken periode van minstens drie volledige maanden 
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2) IVT, ITT, THAB, IGO: recht op de verhoogde tegemoetkoming vanaf 
de dag waarop een van deze voordelen wordt genoten 
In deze gevallen gebeurt er geen inkomensonderzoek. 

02. Algemene 
voorwaarden 

GEVAL 2: Ofwel bevindt aanvrager zich in  één van volgende situaties:  
1) weduwnaar/weduwe, invalide, gepensioneerde 
2) erkend als persoon met een handicap 
3) al minstens 1 jaar volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid 
4) eenoudergezin 
In GEVAL 2 gebeurt er een inkomensonderzoek. 

02. Algemene 
voorwaarden 

GEVAL 3: Ofwel bevindt aanvrager zich niet in één van deze situaties 
(aanvrager geniet dus niet van een sociale uitkering en bevindt zich niet 
in één van bovenstaande situaties). 
In GEVAL 3 gebeurt er een inkomensonderzoek. 

03. Leeftijd Geen leeftijdsvoorwaarde. 

04. Nationaliteit Er is geen nationaliteitsvoorwaarde gezien de verhoogde 
tegemoetkoming een recht is dat voortvloeit uit de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (en 
daarvoor ook geen nationaliteitsvoorwaarde geldt). 

05. Verblijf Er is geen specifieke verblijfsvoorwaarde om te kunnen genieten van 
de verhoogde tegemoetkoming. 

06. Rechthebbende  Het recht van de aanvrager wordt doorgegeven aan partner en 
personen ten laste.  
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07. Middelentoets-wie Naast het inkomen van de aanvrager wordt bij de middelentoets ook 
rekening gehouden met het inkomen van de partner en van personen 
ten laste van aanvrager of van partner.  
Partner wordt gedefinieerd als elke niet feitelijk gescheiden of niet van 
tafel en bed gescheiden echtgenoot of (al dan niet wettelijk) 
samenwonende. Samenwonende wordt gedefinieerd als elke persoon 
met wie de rechthebbende samenwoont, met uitsluiting van de bloed- 
of aanverwanten tot en met de derde graad, en met wie hij een feitelijk 
gezin vormt. De samenwoning wordt aangeduid door aanvrager maar 
gecontroleerd op basis van de gegevens van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. (Koninklijk besluit van 15 januari 2014 
betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in 
artikel 37, § 19, van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994, art. 14 § 1). 
Merk op: Er wordt enkel een middelentoets uitgevoerd in bepaalde 
gevallen, nl. geval 2 en 3 (zie algemene voorwaarden).  

08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

GEVAL 2 en 3: 
Beroepsinkomen* (hetzij uit arbeid, hetzij vervangingsinkomen) + 
pensioenen + onroerend inkomen  (via kadastraal inkomen) + roerend 
inkomen + overige inkomsten + inkomsten waarvan de aangifte aan de 
belastingadministratie niet verplicht is (inclusief buitenlandse 
inkomsten) + spaartegoed, kapitaal en afkoopwaarden  
 
Door optelling inkomsten over de relevante gezinsleden. 
Alle gebruikte inkomenscomponenten zijn bruto inkomens. 
Wat onroerend goed betreft, wordt rekening gehouden met alle 
onroerende goederen waarvan een gezinslid eigenaar, vruchtgebruiker 
of bezitter is. 
 
Het totaal van de optelling van deze inkomenscomponenten moet lager 
zijn dan volgende optelsom: 18.002,48 €/gerechtige + 
3.332,74/gezinslid (jaarbedragen 2016), om in aanmerking te komen 
voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming. 
 
* Beroepsinkomen van een zelfstandige wordt berekend door van de 
inkomsten of de winsten de beroepskosten af te trekken. Dit verschil 
wordt vervolgens vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door 80. 

09. Middelentoets - 
referentiejaar 

GEVAL 2: inkomen maand-1.  
Indien de aanvraag gebeurt in de maand dat de aanvrager in één van 
de voormelde situaties terechtkwam dan wordt het bruto inkomen 
gehanteerd van die maand (en dat is niet noodzakelijk maand-1) 
GEVAL 3: inkomen van het aanvraagjaar-1. 
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10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

GEVAL 2 en 3: 
• Inkomsten kinderen (Voor zoverre deze kinderen het effectieve genot 
van hun kinderbijslag behouden voor de periode waarin zij de 
voormelde inkomsten hebben verkregen) 
• Kinderbijslag 
• ITT, IVT, THAB 
• Leefloon 

11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten 

GEVAL 2 en 3: 
Van het globaal geïndexeerd kadastraal inkomen van de bebouwde 
onroerende goederen (appartementen, huizen,…) en deze van de 
partner die als woonplaats fungeren wordt: 1.276 € vrijgesteld + 213 €  
voor elk ander gezinslid dan de rechthebbende (Bedragen voor 
inkomsten 2016) 

12. Categorieën Niet van toepassing 

13. Uitkeringsbedragen Niet van toepassing 

14. Automatisatie In geval 2 en 3 wordt het recht op verhoogde tegemoetkoming a 
posteriori geëvalueerd op basis van de gegevens waarover de 
belastingsadministratie beschikt. Elk jaar dienen de ziekenfondsen 
daartoe een lijst op te stellen van alle gezinnen die op 1 januari van dat 
jaar recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming in jaar -2, van de 
gezinnen die het recht openden in jaar -1 en op wie een 
referentieperiode van toepassing is en van de gezinnen die het recht 
openden in jaar -2 en op wie een referentieperiode van toepassing is. 
Deze lijsten moeten ten laatste op 1 april  van hetzelfde jaar worden 
overgemaakt aan het RIZIV (In de praktijk geeft het RIZIV de 
ziekenfondsen de tijd tot 15 april om deze lijsten over te maken). Het 
RIZIV bezorgt deze lijsten via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) 
aan de belastingsadministratie, ten laatste op 1 mei. 
De belastingsadministratie communiceert via de KSZ aan het RIZIV, 
voor 15 oktober, of de personen belastingplichtig zijn in jaar -2 en zo ja, 
welke inkomsten werden aangegeven per gezinslid. 
Het RIZIV communiceert vervolgens deze gegevens aan de 
ziekenfondsen voor 1 november. 
De ziekenfondsen evalueren dan voor elke begunstigde het recht op de 
verhoogde tegemoetkoming, op basis van deze gegevens. 
Er zijn 3 mogelijke uitkomsten: 
1) het betrokken gezin had recht op de verhoogde tegemoetkoming in 
jaar -2: het recht wordt verlengd voor 1 jaar 
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2) het betrokken gezin had geen recht op de verhoogde 
tegemoetkoming in jaar -2: het recht vervalt op 31 december 
3) er zijn geen gegevens voor het gezin of voor een deel van het gezin 
voor jaar -2: het recht vervalt op 31 december, tenzij de ontbrekende 
gegevens betrekking hebben op kinderen < 18j. In dit laatste geval 
gebeurt de evaluatie zonder deze gegevens. 
Indien een gezin het recht verliest op 31 december van jaar x maar een 
nieuwe verklaring op erewoord indient voor 1 april van het volgende 
jaar (jaar y) waardoor het gezin terug het recht op verhoogde 
tegemoetkoming zou hebben vanaf 1 januari (jaar y) wordt dit niet 
beschouwd als een opening van het recht. Toch zal het ziekenfonds een 
middelenonderzoek uitvoeren naar aanleiding van het indienen van 
deze verklaring op erewoord. 

15. Fraudebestrijding Zie automatisatie. 

16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 

 

 
De verwarmingstoelage 

Criterium Toelichting 

01. Institutionele context De verwarmingstoelage wordt toegekend door de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn (OCMW). De v.z.w. sociaal 
verwarmingsfonds staat in voor de financiering van deze toelage. Het 
fonds wordt daartoe gespijsd middels een solidariteitsbijdrage op alle 
aardolieproducten die bestemd zijn voor verwarming. 

02. Algemene 
voorwaarden 

De aanvrager moet zijn hoofdverblijf verwarmen met een voor 
betoelaging in aanmerking komende brandstof: huisbrandolie in bulk 
of aan de pomp, verwarmingspetroleum (c) in bulk of aan de pomp of 
bulkpropaangas.  
Niet voor:  
• Aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet 
• Propaangas en butaangas in gasflessen 
Er zijn drie gevallen waarin de verwarmingstoelage toegekend wordt: 
Geval 1: personen die de verhoogde tegemoetkoming genieten en 
waarvan het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar jaarinkomen van 
hun huishouden onder een bepaalde grens zit (zie inkomensdrempels) 
Geval 2: alle personen die behoren tot een huishouden waarvan het 
jaarlijks belastbaar bruto-inkomen onder een bepaalde grens zit (zie 
inkomensdrempels) 
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Geval 3: alle personen die in een schuldbemiddeling  of in collectieve 
schuldenregeling  zitten en die niet in staat zijn hun 
verwarmingsfactuur te betalen. 
Enkel in geval 1 en 2 gebeurt een inkomensonderzoek 

03. Leeftijd Er is geen leeftijdscriterium. 

04. Nationaliteit Er is geen nationaliteitsvoorwaarde maar de persoon mag niet illegaal 
in België verblijven.  
Elke natuurlijke persoon die in België op een legale wijze verblijft en 
zijn hoofdverblijf verwarmt met een voor betoelaging in aanmerking 
komende brandstof (huisbrandolie, verwarmingspetroleum of 
bulkpropaangas) kan een aanvraag indienen. 

05. Verblijf Betrokkene moet zijn hoofdverblijfplaats hebben in de woning hebben 
waar de in aanmerking komende brandstof geleverd werd. 

06. Rechthebbende  De verwarmingstoelage is geen individueel recht maar wordt 
toegekend aan een huishouden. Het komt dus alle leden van het 
huishouden van de aanvrager ten goede.  

07. Middelentoets-wie Het inkomen van alle leden van het huishouden van de aanvrager 
wordt meegerekend. Het huishouden wordt gedefinieerd als alle 
personen die in dezelfde individuele woning of gezinswoning als de 
aanvrager hun hoofdverblijfplaats hebben. 
Het maakt voor de toekenning van de verwarmingstoelage niet uit welk 
lid van het huishouden al dan niet partner is van de aanvrager. 
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08. Middelentoets-
inkomenscomponenten 

Geval 1: dit betreft de personen die reeds een verhoogde 
tegemoetkoming genieten. De inkomenscomponenten die in rekening 
gebracht worden voor het bepalen van het recht op de verhoogde 
tegemoetkoming of voor een uitkering die recht geeft op de verhoogde 
tegemoetkoming spelen dus onrechtstreeks ook voor de 
verwarmingstoelage een rol (zie voor deze inkomenscomponenten de 
inkomenscomponenten voor de verhoogde tegemoetkoming, IVT, ITT, 
THAB, IGO en Leefloon). 
Wat extra geverifieerd wordt voor de verwarmingstoelage is het bruto 
belastbaar inkomen van het huishouden. 
Het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag het 
bedrag van 17.649,88 € verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste 
niet overschrijden.  
Elke persoon die deel uitmaakt van het huishouden die een netto 
jaarinkomen heeft van minder dan 3.140 €  (met uitsluiting van 
gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen) wordt beschouwd als 
persoon ten laste (geciteerde bedragen zijn geldig vanaf 1/1/2017). 
 
Geval 2: dit betreft de personen die geen verhoogde tegemoetkoming 
genieten. Voor deze categorie wordt gekeken naar: 
- het bruto belastbaar inkomen van het huishouden 
- het onroerend vermogen van het huishouden 
Het jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden mag het 
bedrag van 17.649,88 € verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste 
niet overschrijden. 
Het bruto belastbaar inkomen van het huishouden wordt in dit geval 
vermeerderd met het resultaat van de volgende berekening: 
- het globaal kadastraal inkomen (=niet-geïndexeerd kadastraal 
inkomen) van de eigendommen die de aanvrager of 1 van de leden van 
zijn huishouden in volle eigendom of vruchtgebruik bezit x 3 (met 
uitzondering van de onroerende goederen die dienst doen als 
gezinswoning). 
 
Geval 3: geen middelentoets, wel dient de behoeftigheid van het 
huishouden te worden nagekeken.  
Het OCMW voert daartoe een sociaal onderzoek uit. Het is dus het 
OCMW dat zal bepalen of het huishouden al dan niet behoeftig is, dit 
wordt gemotiveerd in het sociaal verslag. 
Belangrijk om op te merken is dat het dus mogelijk is dat een persoon 
die zich in geval 3 bevindt meer verdient dan de drempelbedragen zoals 
bepaald voor geval 1 en 2 maar toch recht heeft op de 
verwarmingstoelage omdat hij/zij zich, door een zware schuldenlast, in 
een staat van behoeftigheid bevindt. 
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09. Middelentoets - 
referentiejaar 

Geval 1 en 2: Er is geen wettelijk bepaald referentiejaar.  
Om het bruto belastbaar inkomen van het huishouden te berekenen 
kunnen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) de 
gegevens van de FOD Financiën consulteren, tenzij de situatie van het 
huishouden recent gewijzigd is (bv. overlijden, pensioen,…). 
Bij recente veranderingen in het sociaal statuut of inkomen kan er 
gesteund worden op volgende bewijsstukken: 
• het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting 
• de loonfiche 281.10 of 281.xx afgeleverd door de werkgever of de 
instelling van sociale zekerheid; 
• de meest recente loonfiche 
• het meest recente rekeninguittreksel met de storting van het loon of 
de ontvangen uitkering; 
• ieder ander bewijsmiddel. 
 
Geval 3: geen middelentoets, wel dient de behoeftigheid van het 
huishouden te worden nagekeken.  

10. Middelentoets - 
volledig vrijgestelde 
inkomenscomponenten 
voor de berekening van 
het inkomen (niet 
noodzakelijk vrijgesteld 
voor de berekening van 
de uitkeringshoogte) 

Er wordt geen rekening gehouden met de gezinsbijslag en het 
onderhoudsgeld voor kinderen. 

11. Middelentoets - 
gedeeltelijk vrijgestelde 
inkomenscomponenten 

Er zijn geen gedeeltelijke vrijstellingen. 

12. Categorieën Er zijn geen verschillende categorieën voor wat betreft het recht op 
verwarmingstoelage. Ofwel heeft een huishouden recht op de 
verwarmingstoelage ofwel niet. 
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13. Uitkeringsbedragen Er wordt maximum 1.500 liter brandstof in aanmerking genomen per 
verwarmingsperiode (=kalenderjaar) per huishouden voor het 
berekenen van de toelage.  
Belangrijk is ook dat je ofwel een toelage kan krijgen voor de brandstof 
onder A. of deze onder B. maar niet voor beiden. De ene toelage sluit 
de andere uit, en omgekeerd. 
 
A. Aanschaf van propaangas, huisbrandolie, of verwarmingspetroleum 
type c in bulk 
De toelage varieert naargelang de afwijking van de prijs per liter van de 
aangekochte brandstof ten opzichte van de referentiewaarde. Deze 
referentiewaarde wordt elk jaar bepaald op 1 januari door de 
gemiddelde maximumprijs van gasolie van de laatste 5 kalenderjaar, 
gebaseerd op de prijs voor meer dan 2000 liter BTW inclusief, te 
vermenigvuldigen met 1,3. Dit bedrag wordt vervolgens tot op 2 
decimalen naar beneden afgerond. Als de berekende referentiewaarde 
afwijkt ten opzichte van de vorige referentiewaarde met meer dan 0,05 
€ wordt de referentiewaarde aangepast. Zoniet dan blijft de 
referentiewaarde van het voorgaande jaar in voege. 
Het verschil tussen de op 1 januari 2017 berekende referentiedrempel 
(0.92 €/l) en die van het verwarmingsseizoen 2016 (1,03 €/l), nl. 0,11 
€/l, is groot genoeg om een wijziging teweeg te brengen (enkel wijzigen 
indien verschil > 0,05 €/l).  
De nieuwe referentiedrempelwaarde voor het verwarmingsseizoen 
2017 is bijgevolg 0.92€/l BTW inclusief.  
 
 
 
 
 
 
 
Concreet betekent dit dat elk huishouden per jaar maximaal een 
verwarmingstoelage kan ontvangen van  maximum 300  € afhankelijk 
van de prijs per liter van de aangekochte brandstof. 
 
B. Aanschaf van huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) aan 
de pomp: forfaitaire toelage van 210 € per verwarmingsperiode 
(=kalenderjaar). 
 

14. Automatisatie Op dit moment is er  geen automatische toekenning van de 
verwarminsgtoelage. De potentieel rechthebbende moet contact 
nemen met het OCMW om een aanvraag in te dienen. 

15. Fraudebestrijding 
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16. Maatregelen voor 
verbeterde opname van 
sociale rechten 

De POD MI laat in 2017, zoals voorzien in het federaal regeerakkoord, 
een evaluatiestudie uitvoeren van de sociale energiefondsen (gas, 
elektriciteit, stookolie) met het oog op een verbetering van de 
doeltreffendheid van het beleid. 
In deze studie worden alle OCMW’s geraadpleegd via een elektronische 
enquëte. Bovendien wordt een deel van de OCMW’s geraadpleegd via 
gesprekken in gerichte werkgroepen.  
Deze werkgroepen zijn samengesteld uit OCMW’s uit verschillende 
gewesten van het land, volgens grootte (bepaald door het aantal 
inwoners in hun gemeente) en één gemengde groep (verschillende 
gewesten, verschillende grootte).  
Tijdens deze werkgroepen krijgen de deelnemers de gelegenheid om 
de werking van zowel het Sociaal Verwarmingsfonds, het Gas- en 
Elektriciteitsfonds en het Sociaal Tarief in perspectief te plaatsen. 
Via de enquête en werkgroepen worden allerhande problemen inzake 
de werking en toekenning van de fondsen blootgelegd en worden op 
basis hiervan aanbevelingen geformuleerd. 
De eerste resultaten worden verwacht tegen september 2017. 
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5 Annex 

TAKE-project: peilen naar ervaring met het terugdringen van de 

niet-opname van sociale rechten 

1. Welke instelling vertegenwoordigt u? 

 

☐ Federale Pensioendienst (FPD) 

☐ Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) 

☐ Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) 

☐ Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

☐ Sociaal Verwarmingsfonds (SVF) 

 

 

2. Wanneer een aanvraag wordt behandeld voor een door uw instelling toe te kennen sociaal 

recht: welke van de onderstaande componenten worden door uw instelling gebruikt voor het 

evalueren van het recht op dit sociaal recht en welke daarvan zijn voor uw instelling 

elektronisch beschikbaar? 

 

We hebben het hier over volgende sociale rechten:  

FPD - inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

FOD SZ - integratietegemoetkoming (ITT), de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)  

POD MI - Leefloon 

RIZIV - verhoogde tegemoetkoming 

Sociaal Verwarmingsfonds: verwarmingstoelage 

 

Bij erg specifieke componenten geven we tussen haakjes aan voor welke regeling deze 

component van belang is. 
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Naam component Maakt deze 

component deel uit 

van de 

toegangsvoorwaarden

/middelentoets? 

Elektronisch 

beschikbaar? 

Elektronische 

data effectief 

gebuikt? 

Naam 

gegevensstroom? 

Welke variabelen? 

Voorbeeld: gezamenlijk netto belastbaar inkomen ☒ ☒ ☒ TAXI-AS IPCAL-code 7555 

Netto belastbaar beroepsinkomen* ☐ ☐ ☐   

Bruto belastbaar beroepsinkomen ☐ ☐ ☐   

Bedrijfsvoorheffing ☐ ☐ ☐   

Pensioen (netto) ☐ ☐ ☐   

Pensioen (bruto) ☐ ☐ ☐   

Werkloosheidsuitkering (netto) ☐ ☐ ☐   

Werkloosheidsuitkering (bruto) ☐ ☐ ☐   

Ziekte- en invaliditeitsuitkering (netto) ☐ ☐ ☐   

Ziekte- en invaliditeitsuitkering (bruto) ☐ ☐ ☐   

Uitkeringen na ongeval (netto) ☐ ☐ ☐   

Uitkeringen na ongeval (bruto) ☐ ☐ ☐   

Gezinsbijslagen ☐ ☐ ☐   

Onderhoudsgeld (ten gunste van ex-partner) ☐ ☐ ☐   

Bedrag leefloon ☐ ☐ ☐   

Bedrag IT ☐ ☐ ☐   

Bedrag IVT ☐ ☐ ☐   

Bedrag THAB ☐ ☐ ☐   

Bedrag IGO ☐ ☐ ☐   

Onroerende goederen: kadastraal inkomen ☐ ☐ ☐   
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Naam component Maakt deze 

component deel uit 

van de 

toegangsvoorwaarden

/middelentoets? 

Elektronisch 

beschikbaar? 

Elektronische 

data effectief 

gebuikt? 

Naam 

gegevensstroom? 

Welke variabelen? 

Inkomsten uit roerende goederen ☐ ☐ ☐   

Kapitaal ☐ ☐ ☐   

Inkomsten uit onroerende goederen ☐ ☐ ☐   

Hypothecaire interesten ☐ ☐ ☐   

Lijfrente ☐ ☐ ☐   

Afstand van roerende goederen ☐ ☐ ☐   

Afstand van onroerende goederen ☐ ☐ ☐   

Gezinssamenstelling ☐ ☐ ☐   

Leeftijd ☐ ☐ ☐   

Nationaliteit ☐ ☐ ☐   

Hoofdverblijfplaats of werkelijke verblijfplaats ☐ ☐ ☐   

Inschrijving rijksregister natuurlijke personen ☐ ☐ ☐   

Statuut staatloze: ja/neen ☐ ☐ ☐   

Vluchteling of subsidiair beschermde: ja/neen ☐ ☐ ☐   

Inschrijving als vreemdeling in het 

bevolkingsregister: ja/neen 
☐ ☐ ☐   

Inschrijving vreemdelingenregister ☐ ☐ ☐   

Inschrijving register van ambtenaren van de EU ☐ ☐ ☐   

Inschrijving register van de bevoorrechte 

buitenlanders 
☐ ☐ ☐   
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Naam component Maakt deze 

component deel uit 

van de 

toegangsvoorwaarden

/middelentoets? 

Elektronisch 

beschikbaar? 

Elektronische 

data effectief 

gebuikt? 

Naam 

gegevensstroom? 

Welke variabelen? 

Inkomsten waarvan de aangifte aan de 

belastingadministratie niet verplicht is (inclusief 

buitenlandse inkomsten) (VT) 

☐ ☐ ☐   

Erkenning van ongeschiktheid om arbeid te 

verrichten ter verkrijging van inkomen (VT) 
☐ ☐ ☐   

Kind met erkende handicap van minstens 66% (VT) ☐ ☐ ☐   

Weeskinderen (VT) ☐ ☐ ☐   

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (VT) ☐ ☐ ☐   

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: duur 

dat deze basis- of secundair onderwijs volgen (in een 

door een Belgische overheid erkende 

onderwijsinstelling) (VT) 

☐ ☐ ☐   

Duur verblijfsrecht (VT) ☐ ☐ ☐   

Duur werkloosheid (VT) ☐ ☐ ☐   

Duur arbeidsongeschiktheid (VT) ☐ ☐ ☐   

Overige bestaansmiddelen ongeacht aard of 

oorsprong (IGO) 
☐ ☐ ☐   

Statuut van langdurig ingezetene in BE of andere EU-

lidstaat: ja/neen (IGO) 
☐ ☐ ☐   

Personen met buitenlandse nationaliteit: recht op 

Belgisch rust- of overlevingspensioen: ja/neen (IGO) 
☐ ☐ ☐   
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Naam component Maakt deze 

component deel uit 

van de 

toegangsvoorwaarden

/middelentoets? 

Elektronisch 

beschikbaar? 

Elektronische 

data effectief 

gebuikt? 

Naam 

gegevensstroom? 

Welke variabelen? 

Personen met buitenlandse nationaliteit: bewijs 

loopbaan 312 voltijdse equivalente eenheden (IGO) 
☐ ☐ ☐   

Duur verblijfsrecht EU-burgers (Leefloon) ☐ ☐ ☐   

Persoon die tot 21 jaar de verhoging van de 

kinderbijslag heeft genoten (IT, IVT, THAB): ja/neen 
☐ ☐ ☐   

Werkelijke verblijfplaats gezinslid dat ten laste is van 

staatloze / vluchteling / subsidiair beschermde die 

niet de nationaliteit heeft van een land van de EU of 

van Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland 

(echtgenoot / wettelijk samenwonende / minder- en 

meerderjarige kinderen / vader / moeder / 

schoonvader / schoonmoeder) (IT, IVT, THAB) 

☐ ☐ ☐   

Kinderbijslag van aanvrager geboren voor 1/7/1966 

(IVT) 
☐ ☐ ☐   

Eventuele andere inkomens (THAB): specifieer:  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
☐ ☐ ☐   

Persoon in schuldbemiddeling of in collectieve 

schuldenregeling (Sociaal verwarmingsfonds) 
☐ ☐ ☐   

VT: ja/neen (Sociaal verwarmingsfonds) ☐ ☐ ☐   

Bruto belastbaar huishoudinkomen (Sociaal 

verwarmingsfonds) 
☐ ☐ ☐   

Eventuele andere inkomens: specifieer: ☐ ☐ ☐   
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Naam component Maakt deze 

component deel uit 

van de 

toegangsvoorwaarden

/middelentoets? 

Elektronisch 

beschikbaar? 

Elektronische 

data effectief 

gebuikt? 

Naam 

gegevensstroom? 

Welke variabelen? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Eventueel andere componenten die deel uitmaken 

van de toegangsvoorwaarden/middelentoets? 

specifieer: 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

☐ ☐ ☐   
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* Netto belastbaar beroepsinkomen = brutosalaris verminderd met:  

 

a) de sociale zekerheidsbijdragen 

b) werkelijke of forfaitaire beroepskosten  

c) inbreng van meewerkende echtgenoot en/of het huwelijksquotiënt  

d) vrijstellingen van economisch karakter (fiscale investerings- of tewerkstellingsmaatregelen) 

e) de verliezen 

maar inclusief de bedrijfsvoorheffing 

3. Kan u voor elke hierboven geïdentificeerde elektronische gegevensstroom de volgende 

vragen beantwoorden (indien meerdere componenten uit één en dezelfde stroom komen 

omschrijf deze stroom dan slechts éénmaal) 

  

Kopieer de sectie Stroom 1 het aantal keren dat u nodig heeft om alle elektronische 

gegevensstromen te beschrijven. 

 

[Sectie: Stroom 1: 

Naam die wordt gehanteerd om deze stroom te beschrijven 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Sinds wanneer bestaat deze stroom?  

Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Wat waren de belangrijkste motieven voor het implementeren van deze 

gegevensstroom? 

☐Fraudebestrijding 

☐Verminderen niet-opname 

☐Administratieve vereenvoudiging binnen uw instelling 

☐Andere: specifieer: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Wat is het tijdsverschil in maanden tussen het moment van de consultatie 

van deze gegevensstroom en het tijdstip waarop de gegevens betrekking 

hebben? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Voor welk doel wordt deze gegevensstroom gebruikt binnen uw instelling? 

☐Voor het uitvoeren van de middelentoets 

☐Verificatie gegevens verstrekt door aanvrager 

 Andere: specifieer: Klik hier als u tekst wilt invoeren.] 

 

4. Denkt u dat er niet-opname is van het sociaal recht waarvoor uw instelling bevoegd is? 

☐Ja 

☐Neen 

5. Wordt niet-opname door uw instelling als een aandachtspunt beschouwd? 
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☐Ja 

☐Neen 

 

6. Wordt de omvang van de niet-opname van sociale rechten gemonitord binnen uw instelling? 

☐Ja  

☐Neen 

7. Zo ja (vraag 6), op welke manier?  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

8. Werden er tot op heden, naast het ontwikkelen van gegevensstromen, maatregelen 

genomen binnen uw instelling om de niet-opname van sociale rechten terug te dringen?  

We hebben het hier over volgende sociale rechten:  

FPD - inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

FOD SZ - integratietegemoetkoming (ITT), de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) 

POD MI – Leefloon 

RIZIV - verhoogde tegemoetkoming 

Sociaal Verwarmingsfonds: verwarmingstoelage. 

☐Ja  

☐Neen 

9. Zo ja (vraag 8), welke maatregelen werden genomen? Beschrijf kort elke maatregel en geef 

aan welk statuut deze maatregel heeft binnen uw instelling (bvb.: interne richtlijn / 

dienstnota / beslissing directiecomité/directieraad/Administrateur-

Generaal/beheerscomité/...).  

Geef ook aan voor elke maatregel of deze past in een breder kader of dat deze specifiek 

bedoeld was om de niet-opname van sociale rechten terug te dringen. 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

10. Werkt uw instelling momenteel aan het automatiseren van sociale rechten? 

☐Ja 

☐Neen 

11. A) Zo ja (vraag 10), op welke manier(en)? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 B) welk soort automatisering betreft het hier? Gelieve slechts 1 antwoord aan te kruisen. 

 De definities vindt u onderaan deze vraag. 

☐automatische opening van een recht ☐automatische actualisering 

☐identificatie als mogelijk rechthebbende ☐administratieve vereenvoudiging 

 

 



44   
   
 

 
http://takeproject.wordpress.com 

Definities 

1. Er is de “automatische opening van een recht” waarbij de overheid, zonder voorafgaande 

vraag, onderzoekt of iemand al dan niet in aanmerking komt voor een bepaald recht en dit 

recht vervolgens toekent indien aan de voorwaarden voldaan wordt. Dit is de meest directe 

en verregaande vorm van automatische rechtentoekenning. 

2. De “identificatie als mogelijk rechthebbende” waarbij de overheidsdienst een persoon 

identificeert als mogelijk rechthebbende, deze hierover informeert met het verzoek om de 

nodige informatie te verstrekken om het dossier te kunnen openen, en uiteindelijk ook de 

rechten te kunnen toekennen. Hierbij neemt de overheid zelf een proactieve rol op om 

potentiële rechthebbenden te gaan identificeren zodat hun rechten worden toegekend. 

3. De “automatische actualisering” waarbij, zodra een persoon gekend is door de bevoegde 

overheidsdienst, automatisch onderzocht wordt of er zich wijzigingen in de situatie voordoen 

die aanleiding kunnen geven tot wijzigingen in de toegekende rechten. 

4. De “administratieve vereenvoudiging” om aanvraagprocedures eenvoudiger te laten 

verlopen en te vermijden dat burgers informatie die reeds voorhanden is bij de overheid 

telkens opnieuw moeten aanleveren. Strikt gezien gaat het bij deze laatste categorie niet 

langer over “automatiseren”, desalniettemin zijn dergelijke initiatieven belangrijk omdat ze 

de toegang tot een recht aanzienlijk vergemakkelijken. 

 

12. Staan er maatregelen op stapel binnen uw instelling om de niet-opname van sociale rechten 

terug te dringen?  

We hebben het hier over volgende sociale rechten: 

FPD - inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 

FOD SZ - integratietegemoetkoming (ITT), de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) 

POD MI – Leefloon 

RIZIV - verhoogde tegemoetkoming 

Sociaal Verwarmingsfonds: verwarmingstoelage. 

☐Ja  

☐Neen 

13. Zo ja (vraag 12), beschrijf kort elke geplande maatregel en geef aan welk statuut deze 

maatregel naar alle waarschijnlijkheid zal hebben binnen uw instelling (bvb.: interne richtlijn 

/ dienstnota / beslissing directiecomité/directieraad/Administrateur-

Generaal/beheerscomité/...).  

Geef ook aan voor elke maatregel of deze past in een breder kader of dat deze specifiek 

bedoeld was om de niet-opname van sociale rechten terug te dringen. 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

14. Voor de reeds uitgevoerde maatregelen: heeft u zicht op welk effect deze maatregel(en) 

had(den) op de opname van sociale rechten? 

☐Ja  

☐Neen 
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15. Zo ja (vraag 14), was er een trendbreuk te bespeuren in het aantal aanvragen/toekenningen 

na het implementeren van de maatregel(en)? 

☐Ja  

☐Neen 

16. Indien mogelijk, beschrijf beknopt welk effect elke maatregel had, bij voorkeur aan de hand 

van cijfermateriaal 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

17. Voor de op stapel staande maatregelen: welk effect op de opname van sociale rechten wordt 

verwacht? (indien er schattingen beschikbaar zijn gelieve deze mee te delen) 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Indien het u aangewezen lijkt bij het beantwoorden van onderstaande vragen om bepaalde 

documenten over te maken: deze zijn welkom per email via 

michiel.vanderheyden@minsoc.fed.be. 

Bedankt voor uw antwoorden! 
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The TAKE project 

Reducing poverty through improving the take-up of social policies (TAKE) is a Belgian research project 
financed by Federal Science Policy (Belspo). It aims to significantly improve the measurement and 
understanding of non-take-up of social policies in Belgium and to contribute to practical solutions. It is 
carried out by a research consortium consisting of the University of Antwerp (Coordinator), the 
University of Liège, the Federal Planning Bureau and the Federal Public Service for Social Security. The 
project makes use of a mixture of research approaches, including in-depth interviews with 
administrations, large-scale field experiments, microsimulations as well as a survey which brings 
together a unique blend of information collected through register data and face-to-face interviews. 
More information can be found on http://takeproject.wordpress.com. 

 

For more information, please contact the Coordinator: 

 

Tim Goedemé, PhD 

 

Herman Deleeck Centre for Social Policy 

University of Antwerp 

St. Jacobstraat 2 

2000 Antwerp 

Belgium 

 

tim.goedeme@uantwerpen.be  

+ 32 3 265 55 55 

http://takeproject.wordpress.com/
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