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AUTOMATISCHE
TOEKENNING VAN
SOCIALE RECHTEN:
WAT DOEN ONZE
OVERHEDEN?
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We beschikken in België dankzij de sociale zekerheid over een uitgebreid
sociaal vangnet waar iedereen terecht kan voor een hele reeks tegemoetkomingen, uitkeringen en maatregelen. Ze zijn versnipperd over alle bestuursniveaus: zowel federaal, Vlaams, provinciaal als lokaal.

In 1994 werd in de Belgische Grondwet een bepaling van de ‘sociale
grondrechten van de Belg’ ingeschreven. De sociale grondrechten erkennen dat iedereen recht heeft op een
menswaardig leven en vereisen dat
de overheid actief optreedt om dit te
bewerkstelligen. De sociale grondrechten zijn opgenomen in artikel 23
en 24 van de Grondwet.

BELGISCHE GRONDWET

Wat is automatische toekenning van
sociale rechten?
In principe zijn er twee vormen van
automatische toekenning:

De sociale grondrechten
erkennen dat iedereen recht
heeft op een menswaardig
leven.

• Bij de meest zuivere vorm van
automatische toekenning van
sociale rechten onderzoekt de
overheid via verscheidene
databanken of de voorwaarden om
een bepaald recht te krijgen,
vervuld zijn. De eventuele
rechthebbende hoeft geen
aanvraag in te dienen of enige actie
te ondernemen. In bepaalde
gevallen kan wel door de overheid
bijkomende informatie gevraagd
worden.

• In het tweede geval wordt iemand
als mogelijk rechthebbende
geïdentificeerd en wordt deze
laatste op de hoogte gebracht en
gevraagd om de nodige informatie
over te maken ter verificatie.
Het doel van automatisering is om
doeltreffender te werken waardoor de
non-take up van deze rechten vermindert. Non- take up is simpelweg
het niet opnemen van sociale rechten.
Het zorgt voor een verarming van de
mensen die de rechten waarop ze een
beroep kunnen doen, niet opnemen.
De redenen worden later onder de
loep genomen. Het niet opnemen van
sociale rechten treft vooral de meest
kwetsbaren onder ons en meer specifiek ouderen, armen, allochtonen,
alleenstaanden, daklozen en laaggeschoolden. Het is dan ook een van de
wapens tegen armoedebestrijding.

FEDERAAL PLAN
ARMOEDEBESTRIJDING
2016-2019:
• De federale regering zorgt voor
de verdere uitbouw van
gegevensstromen in het kader
van sociale rechten;
• Uitbouw van het project
myhandicap.be met het oog op
betere informatieverstrekking
aan personen met een
handicap;
• Het automatisch onderzoek
naar het recht op IGO bij alle
65-jarigen, en de automatische
toekenning ervan, is een mooi
voorbeeld van hoe het kan;
• De regering wil de rechten van
het type sociaal tarief
(bijvoorbeeld energie, water,
communicatie, NMBS,…)
sneller automatisch toekennen
aan personen die voldoen aan
de voorziene voorwaarden. Ze
zal de uitwisseling van
informatie hierover
aanmoedigen en voldoende
communiceren over deze
rechten.
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2. VLAAMS
In haar beleidsnota 2009-2014 stelde
Vlaams minister van Armoedebestrijding Lieten een preventief beleid
voorop waarin de Vlaamse regering
zich in haar regeerakkoord ertoe verbond om de automatisering van sociale rechten te realiseren. Er werd
opgelijst welke Vlaamse rechten in
aanmerking kwamen voor automatische toekenning van rechten.
Ook werd in overleg met de federale
overheid bekeken hoe het OMNIO(huidige VTT-) statuut beter bekend
kon gemaakt worden.
1. FEDERAAL

Wat doen
onze
overheden?

In het Derde Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019 besteden de
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de staatssecretaris
voor Armoedebestrijding, in het kader
van de doelstelling voor toegankelijke
en kwaliteitsvolle gezondheidszorg,
bijzondere aandacht aan de automatische toekenning van rechten die verbonden zijn bij de informatisering van
de gegevens en de modernisering van
processen in de ziekteverzekering.
Ook op andere vlakken wil men verder bouwen aan de sociale bescherming door waar mogelijk de automatisering toe te passen:
• Men zal er in 2017 en 2018 voor
zorgen dat de sociale tarieven,
waar mogelijk, automatisch
toegekend kunnen worden. In dit
kader werd door de Kruispuntbank
sociale zekerheid gewerkt aan de
uitbouw van een bufferdatabank.
• Het netwerk van federale
armoedeambtenaren krijgt de
opdracht om de rechten die
automatisch toegekend kunnen

worden zo spoedig mogelijk in
kaart te brengen.
• In het kader van de administratieve
vereenvoudiging zorgt de federale
regering voor een verdere uitbouw
van gegevensstromen in het kader
van sociale rechten.
• Op het vlak van de toepassing van
automatische toekenning van
sociale rechten aan personen met
een handicap zit men al vrij ver
(link persbericht FOD 2015), maar
er is nog een hele weg te gaan.
Het Steunpunt tot bestrijding van de
armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting heeft op 1 maart
2013 een nota op vraag van de Begeleidingscommissie opgesteld waarin
de verscheidene overheidsdiensten
gevraagd werd om de stand van
zaken in verband met de automatisering van rechten met betrekking tot
de bevoegdheden van de federale
staat te schetsen.

NOTA STEUNPUNT

In het voortgangsrapport van 20122013 werd de promotie en update van
de rechtenverkenner geoptimaliseerd.
In het Regeerakkoord 2014-2019
heeft de Vlaamse regering zich ertoe
verbonden om werk te maken van
automatische rechtentoekenning en
administratieve vereenvoudiging:
“We pakken onderbescherming aan,
hebben aandacht voor mogelijke mattheuseffecten (over scheeftrekkingen
in de verdeling van de collectieve
voorzieningen: degenen die al een
goed inkomen hebben, zullen het
meest profiteren van de door de overheid tot stand gebrachte voorzieningen), hanteren de armoedetoets en
streven naar automatische toekenning van rechten.”

MEDEDELING VLAAMSE
REGERING

Een van de vijf kerndoelstellingen van
de EU in het project Europa 2020 is de
bestrijding van de armoede en sociale

uitsluiting. Vlaanderen draagt bij aan
dit project door doelstellingen vast te
leggen in het Pact 2020”:
1. Voorkomen van onderbescherming
door automatisch toekennen van
rechten waar mogelijk (incl. administratieve vereenvoudiging);
2. Proactief informeren van potentiële
gerechtigden. Daarvoor zijn er al
twee instrumenten ontwikkeld:
de Rechtenverkenner er de
Productencatalogus.

Rechtenverkenner
De website www.rechtenverkenner.be
geeft een online overzicht van sociale
rechten:
• premies en andere voordelen op
het vlak van onderwijs, arbeid,
wonen, welzijn, energie, vervoer,
justitie ...
• voor kwetsbare groepen: ouderen,
chronisch zieken, personen met
een handicap, werkzoekenden,
personen met een laag inkomen ...
• door verschillende overheden:
federale, Vlaamse, provinciale en
lokale overheid
De basisinformatie over elk recht is
opgenomen in een gedetailleerde
fiche met daarin:

• een omschrijving van het recht
• de voorwaarden waaraan u moet
voldoen
• de aanvraagprocedure
• de documenten die u bij uw
aanvraag moet meebrengen
• de contactgegevens van de dienst
waar u het recht aanvraagt
• een overzicht van andere
interessante rechten

Productencatalogus
De productencatalogus vind je op
productencatalogus.vlaanderen.be en
is een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met lokale
besturen, provinciale besturen en de
federale overheid.
Het biedt een overzicht van de dienstverlening van federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden in één
oogwenk.
Elke overheid werkt die producten uit
die ze zelf bepaalt, m.a.w. waarvoor
zij de regelgeving maakt.
Deze overheid kent de dienstverlening
dan ook het best en weet best wanneer er wijzigingen plaatsvinden.
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Hierin worden 3 strategieën
onderscheiden:

VOORBEELD PRODUCTFICHE

1. Proactief of automatisch informeren van potentiële gerechtigden
2. Actief opsporen en benaderen van
gerechtigden (Outreachment)
3. Automatische rechtentoekenning
Cruciaal is het uitbouwen van een
sterk netwerk met gedeelde verantwoordelijkheid op zowel:
• Federaal en Vlaams niveau
• Regionaal niveau (provincie ,
intercommunales , CAW,
Welzijnszorg,…)
• Lokaal (lokale beleidsorganen met
hun werking, lokale organisaties)
• Individueel (postbodes, buren,
vrijwilligers, cafébazen,..)
‘Outreachend’ werken komt voort uit
een eeuwenoude traditie van vrijwilligers, en later ook van sociaal werkers, die op burgers afgingen die in
kwetsbare omstandigheden verkeerden.
• Outreachend werkers bewegen
zich tussen de systeemwereld van
instanties en bureaus en de
leefwereld van deze kwetsbare
burgers,

3. LOKAAL
Proactieve dienstverlening is de vorm
van dienstverlening waarbij de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting burger start op
basis van reeds bekende informatie .

• mensen die vaak moeilijk te
bereiken zijn. Dat komt omdat deze
zelf vinden dat ze geen hulp nodig
hebben of omdat ze de weg niet
weten in de wereld van sociaal
werk met zijn regelingen, loketten
en spreekuren.
Om een beeld te krijgen van het kluwen volgt er een lijst met voorbeelden van allerhande sociale uitkeringen en mogelijke premies.

Niet-exhaustieve lijst met voorbeelden van al dan niet automatisch
toegekende sociale uitkeringen en
premies (07/04/2017)

1.

Maximumfactuur (MAF) Inkomensschijven en
plafonds

www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/controlemaximumfactuur.aspx#.WOc0p2nyi72
INKOMENSSCHIJVEN
MAF - 2017

PLAFONDS

Tot 18.231,97 EUR

459 EUR

Tussen 18.231,98 –
28.028,25 EUR

663 EUR

Tussen 28.028,26 –
37.824,56 EUR

1.020 EUR

Tussen 37.824,57 –
47.212,66 EUR

1.428 EUR

Vanaf 47.212,67 EUR

1.836 EUR

Bereikt het totale bedrag van wat je
voor jezelf en je gezinsleden voor
geneeskundige verzorging hebt
betaald 450 euro? Dan stuurt je ziekenfonds de RIZIV automatisch een
aanvraag ter controle van uw situatie
om te bepalen vanaf wanneer je recht
op de maximumfactuur (MAF) wordt
geopend.
Vervolgens gaat het RIZIV in het
Rijksregister de samenstelling van je
gezin op 1 januari van het betreffende
‘MAF-jaar’ na en melden zij, op basis
van informatie van de FOD financiën,
aan je ziekenfonds in welke inkomenscategorie je je bevindt met het oog
op de vergoeding.
Indien de RIZIV niet over de inkomsten van al je gezinsleden beschikt,
dan zal je ziekenfonds je om een verklaring op erewoord vragen.

Toegekende
sociale
uitkeringen
en premies
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Globaal Medisch dossier
(GMD) (niet automatisch!)

www.inami.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/financiele-toegankelijkheid/Paginas/globaal-medisch-dossier.aspx#.WOc1Ymnyi70
Je globaal medisch dossier bevat al je
medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, enz.).
Wat zijn de voordelen?
Een GMD beperkt het bedrag van het
persoonlijk aandeel dat je moet betalen voor een raadpleging van je huisarts, in zijn kabinet:
- tot 1 euro voor de rechthebbenden
op de verhoogde tegemoetkoming
- tot 4 euro voor de patiënten die
geen recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming.
Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30% van het persoonlijk aandeel dat je moet betalen voor
een huisbezoek, indien je minstens 75
jaar en/of chronisch ziek bent.
Wat is de preventiemodule van het
GMD?
Als je tussen 45 en 75 jaar bent, kan
de huisarts die uw GMD beheert 1
keer per jaar met jou, op basis van
een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen
voor u nuttig kunnen zijn. Deze preventiemodule maakt deel uit van het
GMD. Een andere huisarts die deel
uitmaakt van dezelfde huisartsengroepering (groepering door ons
geregistreerd) kan dat ook.

Hoeveel kost een GMD?
Het GMD en de preventiemodule zijn
gratis. Je betaalt een bepaald bedrag
aan de huisarts (30,00 euro voor het
GMD (vanaf 1/2/2015) en 10,80 euro
eventueel voor de preventie-module
(vanaf 1/1/2014), maar je ziekenfonds
betaalt die bedragen volledig terug.
3.

Studietoelage
(deels automatisch!)

onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-en-studietoelagen
Ouders kunnen opnieuw een schoolof studietoelage aanvragen. Dat kan
digitaal of via een papieren formulier.
Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe
aanvraag in te dienen. De afdeling
School- en Studietoelagen schrijft in
de loop van het schooljaar mensen
aan met de vraag of zij ook dit jaar
een toelage willen en bezorgt hen
hierbij een vooraf ingevuld formulier.
Ouders moeten dit formulier enkel
nog nakijken, eventueel verbeteren en
terugsturen. Van de meer dan
480.000 aanvragen tijdens het schooljaar 2015-2016 werden er al 115.000
automatisch opgestart. Mensen die
zelf een aanvraag indienen, doen dit
voor 50% op papier en 50% digitaal.

hoogde tegemoetkoming.
Als je een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent het ziekenfonds
je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:
• het leefloon van het OCMW (dat u
gedurende 3 maanden moet
genieten);
• de inkomensgarantie voor
ouderen;
• de toelage voor personen met een
handicap, toegekend door de
Federale Overheidsdienst (FOD)
Sociale Zekerheid.
Dat is ook het geval:
• voor een kind met een erkende
handicap van minstens 66% ;
• voor de niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen
(NBMV’s);
• voor een weeskind dat beide
ouders verloren heeft.
Geniet je geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij
je ziekenfonds.
Als je niet automatisch de verhoogde
tegemoetkoming geniet, dan kun je
bij je ziekenfonds een aanvraag indienen.
Er zijn 2 mogelijke gevallen:

4.

De Verhoogde Tegemoetkoming (RVV) (deels automatisch!)

Je bevindt je in een van de volgende
situaties of je bent:
• weduwnaar/weduwe, invalide,
gepensioneerde;

(samenvoeging van WIGW en VT na
2014)

• erkend als persoon met een
handicap;

www.oz.be/gezondheid/verplichteziekteverzekering/verhoogde-tegemoetkoming

• al minstens 1 jaar volledig
werkloos of in
arbeidsongeschiktheid;

Geniet je een sociale uitkering? Dan
heb je automatisch recht op de ver-

• een eenoudergezin.

In dat geval zal het ziekenfonds je
vragen een verklaring met betrekking
tot je huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks
grensbedrag liggen dat op basis van
het aantal personen in je gezin is
vastgelegd.

Jaarlijks grensbedrag voor de inkomens van het vorige jaar

Het ziekenfonds zal je ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat
inkomen vragen en meer bepaald je
laatste aanslagbiljet.
Je bevindt je niet in een van die situaties:
• het ziekenfonds zal je bijkomend
vragen een verklaring in te vullen
met betrekking tot het inkomen
van je gezin tijdens het vorige jaar.
Dat moet beneden een jaarlijks
grensbedrag liggen dat op basis
van het aantal personen in je gezin
is vastgelegd.
• Het ziekenfonds zal je ook
bewijsdocumenten met betrekking
tot dat inkomen vragen en meer
bepaald je laatste aanslagbiljet.
Op basis daarvan zal het ziekenfonds
nagaan of je de voorwaarden van de
verhoogde tegemoetkoming vervult.
Zo ja, zul je die verhoogde tegemoetkoming onmiddellijk genieten.

5.

JAAR VAN DE AANVRAAG

INKOMSTEN AANVRAGER VOORGAANDE JAAR

INKOMSTEN BIJKOMENDE GEZINSLEDEN VOORGAANDE JAAR

2017

17.855,56

3.305,54

2016

17.175,01

3.179,56

Gratis elektriciteit
(afgeschaft 01/01/2016)

www.vreg.be/nl/nieuws/controleereen-laatste-keer-u-gratis-elektriciteit-kreeg

6.

Vermindering onroerende
voorheffing voor bescheiden
woning

www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-bescheidenwoning
De vermindering voor bescheiden
woning wordt automatisch toegekend.
Als je een aanslagbiljet krijgt waar
geen vermindering op staat voor een
bescheiden woning en je meent dat je
toch in aanmerking komt, dan moet
je schriftelijk bezwaar indienen.
De vermindering bedraagt 25%
van de onroerende voorheffing.

7.

Vlaamse huurpremie voor
kandidaat-huurders van een
sociale woning
(deels automatisch!)

www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vlaamse-huurpremie-voor-wieop-een-wachtlijst-staat-voor-eensociale-huurwoning
Je moet minstens 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die
werkzaam is in de
gemeente waar je woont
(= domiciliemaatschappij). Als je verhuist, moet je zich ten laatste 3
weken voor je verhuizing inschrijven
bij een SHM in je nieuwe woonplaats.
Let erop dat je je pas uitschrijft bij je
vorige maatschappij nadat je je al
hebt ingeschreven bij je nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking
tussen zitten, anders heb je geen
recht meer op een huurpremie.
Als je in aanmerking komt voor een
huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen je
automatisch een gepersonaliseerd
aanvraagformulier opsturen met een
gele sticker.
Je stuurt het ingevulde formulier
terug, samen met een kopie van het
huurcontract op jouw naam. Het
adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
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Als je dossier volledig is, ontvang je
binnen de 2 maanden de beslissing of
je een huurpremie krijgt.
Nog dit jaar (2016) zullen mensen die
al minimaal vijf jaar wachten op een
sociale woning en in een private
huurwoning wonen, een maandelijkse
huurpremie kunnen ontvangen. De
uitbetalingen gebeuren met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2012.
De huurpremie zal berekend worden
op basis van de huurprijs, het gebied
waarin men woont en het aantal personen ten laste.
Vermindering van de onroerende
voorheffing voor kinderbijslaggerechtigde kinderen
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-enverkopen/vermindering-van-deonroerende-voorheffing-voor-kinderbijslaggerechtigde-kinderen
Je komt in aanmerking voor de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen als:
• op 1 januari van het aanslagjaar
• minstens 2 kinderen die recht
hebben op kinderbijslag
• gedomicilieerd zijn op het adres
van de woning waarvoor men
vermindering wenst (en er effectief
wonen). Deze vermindering wordt
dus alleen toegekend worden voor
de woning waar de kinderen
gedomicilieerd zijn en dus niet voor
andere eigendommen. De
belastingplichtige die de
vermindering voor kinderen wil op
een bepaald adres, moet op 1
januari van het aanslagjaar op dat
adres zijn gedomicilieerd.
Automatische verminderingen moet u
niet aanvragen. Ze worden automatisch op het aanslagbiljet van de
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belastingplichtige verrekend op
basis van het rijksregister en de KSZ
(Kruispuntbank Sociale Zekerheid).

8.

Basisondersteunings-budget
(BOB)

www.vaph.be/vlafo/view/nl/10829732Basisondersteuningsbudget+(BOB).
html
Als je een door het VAPH erkende
handicap hebt, kun je in aanmerking
komen voor een ‘Basisondersteuningsbudget’ (BOB).
Basisondersteuningsbudget of BOB
in het kort:
• Je krijgt 300 euro per maand.
• Hiermee kun je basiszorg betalen.
• Dit budget kun je vrij spenderen
(geen bewijsjes nodig).
• Je kunt er bijvoorbeeld poetshulp
mee betalen, een vrijwilliger mee
vergoeden of enkele dagen in een
dagcentrum verblijven.
Het Basisondersteuningsbudget of
BOB maakt deel uit van de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Het is
een nieuw systeem van verschillende
budgetten voor personen met een
erkende handicap.
Denk je in aanmerking te komen voor
zo’n Basisondersteunings-budget?
Dan is het belangrijk om te weten dat
je dit voorlopig niet kan aanvragen.
Het budget wordt je automatisch toegekend door de zorgkas op basis van
informatie van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

9.

Bijdrage Zorgverzekering

www.vlaamsesocialebescherming.be
Wie op 1 januari van het voorgaande
jaar recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering,
betaalt 25 euro ipv 50 euro zorgverzekering. Alleen uw ziekenfonds kan dat
statuut toekennen. Dat gebeurt automatisch bij:

Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB)
gerechtigd bent op bijzondere
tewerkstellingsondersteunende
maatregelen (BTOM).
Je krijgt je abonnement automatisch
thuis gestuurd op basis van de gegevens van de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid.

• wie een sociale uitkering krijgt
(leefloon, inkomensgarantie
ouderen (IGO);

11. Vervoersbewijs (niet automatisch!)

• toelage voor personen met een
handicap toegekend door de FOD
Sociale Zekerheid;

www.vdab.be/mobiliteit

• weeskinderen, niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen,
kinderen met erkende handicap
(66% ).
Wie in een collectieve schuldenregeling zit of wie in staat van persoonlijk
faillissement is verklaard, hoeft geen
bijdragen te betalen zolang die regeling loopt.

10. Gratis Omnipas (Personen
met een handicap)
www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/
kortingen/gratis-reizen/personenmet-handicap.html
Je hebt recht op een gratis Buzzy
Pazz of Omnipas als u gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest én:
• ingeschreven bent bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH) of;
• een tegemoetkoming krijgt van de
Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid (FODSZ) of;
• door de Vlaamse Dienst voor

Werkzoekenden die bij de VDAB een
beroepsopleidingcontract hebben,
kunnen een gratis abonnement aanvragen via hun VDAB-begeleider. Dit
abonnement wordt, afhankelijk van
de duur van de opleiding, afgeleverd
voor 1, 3 of 12 maanden.

12. Vrijstelling op de heffing
voor waterverontreiniging
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/water/vrijstellingvan-de-heffing-op-de-waterverontreiniging
Je betaalt slechts 20% van de heffing
(gedeeltelijke vrijstelling), als je op 1
januari van het heffingsjaar behoort
tot een van de volgende categorieën:
• gepensioneerden die een
gewaarborgd inkomen voor
bejaarden of de inkomensgarantie
voor ouderen krijgen;
• personen die een leefloon of een
levensminimum krijgen van het
OCMW;
• personen met een handicap die
een inkomensvervangende
tegemoetkoming krijgen en/of de

De vermindering
voor bescheiden
woning wordt
automatisch
toegekend.
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tegemoetkoming hulp aan
bejaarden en/of de
integratietegemoetkoming.
In de meeste gevallen is de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van je situatie. De
VMM stuurt je in geval van een sociaal tarief een heffingsbiljet voor 20%
van de heffing toe. Bij een volledige
vrijstelling ontvang je geen heffingsbiljet.

13. Registratierechten Vermindering voor eerste en
enige woning
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-verkooprechten-voor-een-enige-woningabattement
Wie via een hypothecaire lening zijn
eerste en enige woning (of een voor
een woning bestemde bouwgrond)
koopt, moet vanaf 1 januari 2009 geen
hypotheekrechten meer betalen op de
eerste schijf van 100.000 euro van de
hypothecaire lening.
• Je koopt een woning of bouwgrond
gelegen in het Vlaams Gewest;
• De woning of bouwgrond koop je in
volle eigendom;
• Je moet er je vestigen binnen 2
jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond)
na aankoop;
• Op het moment dat de
onderhandse
verkoopovereenkomst (compromis)
wordt gesloten, mag geen enkele
van de kopers (of de kopers
samen) volle eigenaar zijn van een
andere woning of bouwgrond.
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14. Volwassenenonderwijs Vrijstelling inschrijvingsgeld
(deels automatisch afhankelijk van de beschikbare
informatie)
www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-enwetenschap/schoolkosten/vrijstelling-vermindering-van-inschrijvingsgeld-het-volwassenenonderwijs
In het volwassenenonderwijs
bedraagt het inschrijvingsgeld standaard 1 euro per lestijd. Sommige
cursisten moeten geen of een verminderd inschrijvingsgeld betalen.
Een volledige vrijstelling van het
inschrijvingsgeld voor:
• Cursisten ingeschreven voor een
opleiding in het studiegebied
algemene vorming;
• Cursisten die het leefloon (of
maatschappelijke hulp equivalentleefloon) ontvangen (of personen
ten laste) gedetineerden;
• Asielzoekers die materiële hulp
ontvangen;

• Inburgeraars die een
inburgeringscontract hebben
ondertekend of een
inburgeringsattest behaald hebben
voor de opleidingen Nederlands
tweede taal op richtgraad 1 en 2;
• Minderjarigen die deelnemen aan
het secundair
volwassenenonderwijs in het kader
van de samenwerking tussen de
Centra voor Deeltijds
Beroepssecundair Onderwijs en de
Centra voor Volwassenenonderwijs
cursisten die op het ogenblik van
hun inschrijving nog niet voldaan
hebben aan de voltijdse leerplicht;
• Cursisten met een wacht- of
werkloosheidsuitkering en die een
opleiding volgen die door de VDAB
erkend is in het kader van een
traject naar werk;
• Niet-werkende verplicht
ingeschreven werkzoekenden die
nog geen recht op een
wachtuitkering hebben.

Een verminderd inschrijvingsgeld
van 0,25 euro per lesuur voor:
• Cursisten met een wacht- of een
werkloosheidsuitkering voor alle
opleidingen die niet gevolgd
worden in een door de VDAB
erkend traject naar werk (of
personen ten last);
• Alle cursisten die in het bezit zijn
van een van de volgende attesten
(of personen ten laste)
»» een attest van
arbeidsongeschiktheid van ten
minste 66% ;
»» een attest dat men recht heeft
op een
integratietegemoetkoming voor
personen met een handicap;
»» een attest waaruit de
inschrijving bij het Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap blijkt;
• alle cursisten die gedurende twee
opeenvolgende jaren opleiding

• gevolgd hebben in een Centrum
voor Basiseducatie gedurende ten
minste 120 lestijden
voorafgaandalijk aan het jaar van
inschrijving in een Centrum voor
Volwassenenonderwijs.
Een verminderd inschrijvingsgeld van
0,50 euro per lesuur voor alle andere
cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal.

15. Onroerende voorheffing Vermindering voor energiezuinige nieuwbouw
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-een-energiezuinig-nieuw-gebouw
GEKOPPELD AAN VERPLICHT
EPB-VERSLAG
Voor bouwaanvragen vanaf 2014:
• Korting van 50% op de onroerende
voorheffing bij een E-peil van max

E40 en dit gedurende 5 jaar;
• Korting van 100% op de
onroerende voorheffing bij een
E-peil van max E30 en dit
gedurende 5 jaar. De vermindering
wordt door de Vlaamse
Belastingdienst automatisch
toegekend op aanslagbiljet;
• Laag E-peil behalen.

16. Jaarlijkse Verkeersbelasting Vrijstelling voor de persoonlijke vervoermiddelen van
personen met een handicap
of grootoorlogsverminkten(deels automatisch)
www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-enopenbare-werken/voertuigen/vrijstelling-van-de-belasting-op-inverkeerstelling-biv-en-de-verkeersbelastingvkb-voor-personen-met
AANLEVERING VAN BASISGEGEVENS DOOR KSZ
Personen met een handicap of grootoorlogsverminkten krijgen vrijstelling
van jaarlijkse verkeersbelasting voor
hun persoonlijk vervoermiddel. De
vrijstelling moet voor bepaalde categorieën eenmalig aangevraagd worden, en blijft dan behouden tot zolang
geen wijziging van nummerplaat
plaatsvindt.
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17. Erfbelasting - vermindering
voor bescheiden erfenissen,
in functie van de mate van
verwantschap(deels automatisch)
www.wikifin.be/nl/levensmomenten/
erfenis/successierechten?gclid=CIW7
047lkdMCFUQW0wodpLwJ8g
GEKOPPELD AAN INDIENING VAN
EEN AANGIFTE VAN NALATENSCHAP
Als het verkregen erfdeel bepaalde
grenzen (in functie van de aard van de
verwantschap) niet overschrijdt, kent
de Vlaamse Belastingdienst ‘automatisch’ een vermindering toe. Met
automatisch wordt bedoeld dat de
erfgenamen wel een aangifte van
nalatenschap moeten indienen, maar
deze vermindering niet zelf moeten
aanvragen. Ze wordt ambtshalve toegekend en in de berekening van de
erfbelasting afgetrokken.
De nettoverkrijging uit de nalatenschap:
• < 50.000 euro per erfdeel voor
erfenissen in rechte lijn/tussen
partners - vermindering maximaal
500 euro;
• < 18.750 euro per erfdeel voor
erfenissen tussen broers of zussen
- vermindering maximaal 2.000
euro;
• >18.750 euro, maar < 75.000 euro
per erfdeel voor erfenissen tussen
broers en zussen - vermindering
maximaal 2.500 euro;
• < 12.500 euro (alle erfdelen
samen) voor erfenissen tussen
andere personen - vermindering
maximaal 2.000 euro;

• >12.500 euro (alle erfdelen
samen), maar < 75.000 euro (alle
erfdelen samen) voor erfenissen
tussen andere personen vermindering maximaal 2.400
euro.

18. Schenkbelasting vermindering voor kinderen
van de begiftigde < 21 jaar
(deels automatisch)
belastingen.vlaanderen.be/schenkbelasting_wat
Aanvraag in akte, via notaris; controle voorwaarden automatisch
Een vermindering is voorzien als de
begiftigde op het moment van de
schenking ten minste 3 kinderen in
leven heeft jonger dan 21 jaar. Deze
vermindering is enkel van toepassing
bij schenkingen van onroerende goederen.
Begiftigde heeft minstens drie kinderen in leven die jonger zijn dan 21
jaar; het moet gaan om de schenking
van een onroerend goed; de toepassing van de vermindering moet
gevraagd worden in de akte of in een
verzoekschrift nadien.

19. De Lijn - Gratis Buzzy of
Omnipas bij inleveren
nummerplaat

20. Registratiebelasting –
‘klein beschrijf’
(deels automatisch)
belastingen.vlaanderen.be/verkooprecht_klein-beschrijf
Aanvraag in akte, via notaris; controle voorwaarden automatisch
De koper van een bescheiden woning
of van een perceel bouwgrond waarop
een bescheiden woning wordt
gebouwd geniet een verminderd verkooprecht van 5 procent als hij aan
een aantal voorwaarden voldoet. De
toepassing van het verlaagd tarief
moet gevraagd worden in de authentieke akte van aankoop.
• KI van de woning <745 euro
(eventueel verhoogd in functie van
aantal kinderen);
• geen andere woning in bezit, tenzij
via erfenis;
• bewoningsverplichting (inschrijving
in bevolkingsregister) binnen de
drie jaar en gedurende minimum
drie jaar.

21. Kabeldistributie - Vermindering abonnementsgeld (In
onderzoek)
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=362&pc=
3000

• Ofwel heb je of een inwonend
familielid een blijvende invaliditeit
van ten minste 80% ;
• Ofwel heb je of een inwonend
familielid een vermindering van de
zelfredzaamheid van minstens
12 punten.

22. Kortingbon energiezuinige
apparaten (In onderzoek)
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/kortingbon-voorbeschermde-afnemers-bij-aankoopvan-een-energiezuinige-wasmachine-koelkast
• Sociale maximumprijs gas/
elektriciteit - Aankoop nieuwe
apparaat
• Energiezuinige apparaten zijn
goedkoper in verbruik, maar
duurder in aankoop. Mensen met
een beperkt inkomen kunnen vanaf
2008 jaarlijks een kortingbon
krijgen voor de aankoop van een
energiezuinige wasmachine met
AAA-label of een koelkast met A+ of A++ -label.
• Voor beschermde afnemers in het
Vlaamse gewest (dus niet in
Brussel). Beschermde afnemers
zijn mensen die recht hebben op
de sociale maximumprijs voor
elektriciteit en aardgas.

Attest invaliditeit
(Afgeschaft 31/01/2016)
De Lijn - Gratis Buzzy of Omnipas bij
inleveren nummerplaat

Personen met een handicap komen in
aanmerking voor een sociaal tarief
voor televisie bij hun kabelmaatschappij. Je betaalt dan maar de helft
van het normale abonnementsgeld
voor kabeltelevisie.

23. De Lijn - Gratis voor kinderen tot 6 jaar (In onderzoek)
www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/
kortingen/goedkoper-reizen/kortingabonnement.html

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar krijgen een jaarabonnement aan voordeeltarief (tarief 2015 = 50 euro). Kinderen jonger dan 6 jaar die begeleid
zijn door een reiziger van minstens
12 jaar, reizen gratis.
Voor kinderen van 6 tot en met
12 jaar die:
• Ofwel samen reizen met een
abonnee van 12 jaar of ouder
(maximum van 4 kinderen per
abonnee);
• Ofwel een reductiekaart ‘groot
gezin’ hebben: hiermee kun je bij
de abonnementendienst van De
Lijn een gratis Buzzy Pazz
aanvragen.
Opmerking: voor een reductiekaart
‘groot gezin’ moet het gezin minstens
drie kinderen jonger dan 25 jaar ten
laste hebben (een kind met een handicap van minstens 66% telt voor
twee).
U vraagt deze reductiekaart aan bij de
Gezinsbond of de NMBS.
24. Kinderopvang - Toelage
VDAB (In onderzoek)
www.vdab.be/opleidingen/premieserkend
Niet-werkende werkzoekenden met
kinderen die een door de VDAB
erkende opleiding volgen, kunnen een
kinderopvangvergoeding ontvangen.
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25. Stimulanspremie VDAB –
Opleidingsvergoeding
(In onderzoek)
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=566&site
=1
Niet-werkende werkzoekenden die
een opleiding volgen die erkend wordt
door VDAB kunnen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen
voor een stimulanspremie van 1 euro
per effectief gevolgd opleidingsuur.
Voor niet-werkende werkzoekenden
die bij de start van de opleiding als
uitkeringsgerechtigde werkloze meer
dan één jaar ingeschreven zijn als
niet-werkende werkzoekende met
personen ten laste.

26. Vlaamse ondersteuningspremie voor personen met
een arbeids-handicap
(In onderzoek)
www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijnen-gezondheid/handicap/vlaamseondersteuningspremie-vop-voorwerkgevers
Personen met een arbeidshandicap
kunnen in aanmerking komen voor de
Vlaamse ondersteuningspremie.
Deze premie maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om je in dienst te
nemen. De werkgever krijgt een premie die kan oplopen tot 60% van de
loonkost.
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Je behoort tot een van volgende
categorieën:
• Je hebt recht op een
loonkostensubsidie van het Vlaams
Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH);
• Je hebt van het VAPH het recht op
tehuiswerkenden, verblijf in een
pleeggezin of beschermd, begeleid
of zelfstandig wonen.

27. Verplaatsings-vergoeding
VDAB (In onderzoek)
www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml#een
Niet-werkende werkzoekenden in
opleiding die vervoersproblemen hebben, kunnen een verplaatsingsvergoeding aanvragen. U ontvangt dan
een gratis netabonnement van De
Lijn of een kilometervergoeding.
Voorwaarden:
• Je bent een niet-werkende
werkzoekende;
• Je volgt een door de VDAB erkende
opleiding.

28. De Lijn - Korting voor mensen
met een leefloon of inkomensgarantie (Onderzoek voor
automatische verwittiging)

29. Korting voor personen met
een VG/VT-statuut (Vervoersgarantie/ Verhoogde tegemoetkoming) (In onderzoek)

www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=518&pc
=3000

www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/
abonnementen/verhoogde-tegemoetkoming-vervoergarantie.html

Mensen met een leefloon of inkomensgarantie kunnen voor 40 euro
een Buzzy Pazz of Omnipas voor twaalf
maanden kopen. Dit vervoerbewijs
geeft recht op onbeperkt gebruik van
alle vervoerdiensten van De Lijn.

De invoering van elektronische abonnementen op de MOBIB-kaart gaat
gepaard met verdere automatisatie bij
De Lijn. Bij een vernieuwing van het
abonnement wordt gecheckt in een
eerste fase of een geldig attest in de
eigen databank van De Lijn ter
beschikking is. Indien het vervallen is,
kan in een tweede fase het statuut
van de betrokken klant gecheckt worden via een externe webservice.

• Ofwel heb je recht op het leefloon of
ben je gelijkgesteld:
»» inwonende schoolgaande
kinderen, minderjarig of
meerderjarig;
»» inwonende ouders;
»» personen met wie de gerechtigde
een gezin vormt, voor zover hun
inkomsten meegerekend werden;
• Ofwel heb je recht op het equivalent
leefloon;
• Ofwel ontvang je het gewaarborgd
inkomen voor bejaarden (GIB);
• Ofwel ontvang je een
inkomensgarantie voor ouderen
(IGO);
• Ofwel verblijf je in een lokaal
opvanginitiatief (LOI).
Belangrijk: het abonnement is strikt
persoonlijk en je mag het enkel zelf
gebruiken. Per rechthebbend familielid
vraag je een afzonderlijk abonnement
aan.

Het statuut VG/VT is vandaag een
reactief verhaal. De huidige privacywetgeving laat niet toe om proactief
het VT/VG-statuut te checken. Dit kan
enkel op vraag van de klant of van
een instantie.
Voor de vervoersgarantie:
• Mensen met een leefloon of
inkomensgarantie
• Asielzoekers
• Jongeren begeleid door een
voorziening voor Bijzondere
Jeugdzorg
Voor de verhoogde tegemoetkoming:
• Houders van een ‘attest verhoogde
tegemoetkoming geneeskundige
zorgen’, uitgereikt door een erkend
ziekenfonds
• Houders van een geldige kaart

voor verhoogde tegemoetkoming
van de NMBS
• Houders van een geldige WIGWkaart

30. Aardgas – Minimumlevering
(Automatische toepassing
momenteel niet mogelijk)
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/minimale-levering-van-elektriciteit-en-aardgasvoor-wie-een-budgetmeter-heeft
Gezinnen die hun budgetmeter voor
aardgas niet meer kunnen opladen,
kunnen vanaf de winter van 2010
terugvallen op een minimumlevering
voor aardgas.
OCMW’s worden automatisch verwittigd wanneer een gezin zonder gas
dreigt te vallen. Het OCMW zal dan
een sociaal onderzoek uitvoeren om
na te gaan of er betalingsproblemen
zijn. Afhankelijk van het type woning
en de samenstelling van het gezin
kan het OCMW dan een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking
stellen via de budgetmeterkaart.
Het gezin betaalt achteraf een deel
van de kost van de minimumlevering
terug. Daarvoor wordt in overleg met
het OCMW een afbetalingsplan opgesteld. Tegelijk waakt het OCMW
erover dat de aardgasbudgetmeter
ook tijdens de zomermaanden regelmatig wordt opgeladen.
Voor personen of gezinnen die hun
budgetmeter voor aardgas niet meer
kunnen opladen voor de levering van
aardgas tijdens de wintermaanden
(van 1 december tot 1 maart)

31. Vlaams Woningfonds – hypothecaire lening (Automatische toepassing momenteel
niet mogelijk)
www.vlaamswoningfonds.be/lenen/
een-sociale-lening-de-voorwaarden
Het Vlaams Woningfonds geeft voordelige woonleningen vanaf 1,5% aan
gezinnen met minstens 1 kind ten
laste. Je kunt een hypothecaire lening
aanvragen voor nieuwbouw, de aankoop van een woning of werken aan
een woning. In uitzonderlijke gevallen
is ook de terugbetaling van bestaande
bezwarende hypothecaire leningen
mogelijk.
Daarnaast koopt, verbouwt en
saneert het Vlaams Woningfonds ook
zelf woningen gelegen in stedelijke
centra van het Vlaams Gewest, om
deze aan gezinnen met kinderen te
verhuren.
Jouw gezin:
• Heeft minstens 1 kind ten laste
• Bezit noch de volle eigendom noch
het volledige vruchtgebruik van
een andere woning
De woning:
• Ligt in het Vlaamse gewest
• Wordt gedurende de looptijd van de
lening door het gezin bewoond
• Mag niet verhuurd worden
De verkoopwaarde en eventueel de
bouwomvang mogen bepaalde maximumgrenzen niet overschrijden.
Jouw netto belastbaar inkomen is
niet hoger dan een bepaald grensbedrag (50.920 euro voor een gezin met
één kind ten laste, te verhogen met
3.180 euro per bijkomende persoon
ten laste, bedrag geldig voor 2011).
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32. Vakantieparticipatie voor
mensen met een laag
inkomen (Automatische
toepassing momenteel niet
mogelijk)
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=639&pc
=1760

Ook mensen met een laag inkomen
hebben recht op vakantie en ontspanning. Het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen brengt
elk jaar een brochure uit met een
waaier van daguitstappen. Op de
website staan eveneens allerlei
groepsvakanties, al dan niet georganiseerd. Ze onderhandelen met allerhande vakantiehuizen en attracties
om voor mensen met een laag inkomen een betaalbaar tarief te verkrijgen.
Voor alle mensen die omwille van
financiële beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan. De
screening gebeurt obv inkomen,
rekening houdend met bijkomende
omstandigheden (schulden, medische kosten,...).
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33. Waterlevering - recht op
afbetalingsplan op maat
(Automatische toepassing
momenteel niet mogelijk)
www.vmm.be/waterloket/rechten-enplichten/beschermde-klant
• Specifieke groepen opgenomen in
BVR 8 april 2011 - beschermde
klant (art. 1 23°)
• Op basis van toestand 1 januari

34. Roetfilter - Toelage voor
oudere dieselwagens (Automatische toepassing momenteel niet mogelijk)
www.lne.be/roetfilterpremie
De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een roetfilter op oudere wagens. Hierdoor vermindert de schadelijke uitstoot van
fijn stof.
Voor dieselwagens of bestelwagens
met milieuklasse ‘euro 3’ (euronorm,
terug te vinden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig) of ‘euro 4’
met een eerste inschrijving voor 3
september 2010 voor de installatie
van een halfopen roetfilter geleverd
met een validatieverslag afgeleverd
door de Dienst Voertuigen van de
federale overheid.
Je moet eigenaar zijn van het voertuig

en je bent in het Vlaams Gewest
gedomicilieerd of hebt in het Vlaams
Gewest een exploitatiezetel.

35. Energielevering – Budgetmeter (Automatische toepassing
momenteel niet mogelijk)
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=1084&pc
=1760
Een budgetmeter is een elektriciteitsof aardgasmeter waarbij je op voorhand betaalt voor de elektriciteit of
het aardgas die je verbruikt. Je
plaatst vooraf een bepaald bedrag op
je budgetmeterkaart. Deze kaart
plaats je in de budgetmeter: zolang
het bedrag niet is opgebruikt, kun je
elektriciteit en gas verbruiken.
Met een budgetmeter kun je je budget beter beheren en het verbruik
goed opvolgen.
De plaatsing van een budgetmeter
voor aardgas is pas mogelijk sinds 1
juli 2009. De netbeheerders hebben
drie jaar de tijd (dus tot 1 juli 2012)
om bij gezinnen met schulden een
aardgasbudgetmeter te plaatsen.
Je kunt de plaatsing van een budgetmeter niet weigeren als:
• je elektriciteit of aardgas geleverd
krijgt via de netbeheerder en de
facturen voor het verbruik hiervan
niet betaald zijn;

• De netbeheerder je per
aangetekende brief in gebreke
gesteld heeft.

37. Vlaamse woonlening
(Automatische toepassing
momenteel niet mogelijk)

De netbeheerder is verplicht de
budgetmeter uit te schakelen wanneer:

www.vmsw.be/language/nl-be/nl/
particulieren/lenen

• Al je openstaande schulden bij de
netbeheerder zijn betaald;
• Je een contract met een
leverancier hebt afgesloten die je
van elektriciteit en/of aardgas zal
voorzien na het uitschakelen van
de budgetmeter.

36. Installatiepremie voor daken thuislozen (Automatische
toepassing momenteel niet
mogelijk)
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=595
Een dakloze of thuisloze die een
woning vindt en daar permanent gaat
wonen, heeft recht op een eenmalige
installatiepremie. Hiermee geeft het
OCMW een extra ondersteuning om
de woning in te richten.

De Vlaamse woonlening is een lening
aan goedkoop tarief, toegekend door
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Mensen met een
beperkt inkomen kunnen op de lening
een beroep doen voor:
• De aankoop van een sociale
koopwoning
• De renovatie met aankoop van een
woning
• De renovatie, verbetering of
aanpassing van de eigen woning
• het behoud van de woning na
relatiebreuk
• Bijkomende kredieten als je al een
lening van de VHM/VMSW hebt
Opmerking: jaarlijks stelt de Vlaamse
overheid een budget ter beschikking
voor de Vlaamse woonlening. Het is
mogelijk dat deze middelen voor het
einde van het jaar op zijn en er geen
leningen meer kunnen toegekend
worden.
Inkomen:
• Je netto-belastbaar inkomen ligt
tussen (bedragen geldig vanaf 1
januari 2015):

»» Alleenstaande: minimum 9.999
euro en maximum 37.470 euro
»» Gezin van minstens 2 personen:
minimum 9.999 euro en
maximum 56.198 euro - het
maximum wordt verhoogd met
3.742 euro per persoon ten laste
Eigendom:
• Je hebt geen andere woning 100%
in volle eigendom of 100% in
vruchtgebruik (er zijn
uitzonderingen mogelijk) .
Leeftijd:
• Het krediet moet afgelost zijn voor
je 75 jaar wordt.
Financiële draagkracht:
• De VMSW onderzoekt of je de
lening maandelijks kunt afbetalen.

38. Huursubsidie voor het verlaten van een onaangepaste
woning
www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vlaamse-huursubsidie-voor-wieverhuist-naar-een-geschikte-huurwoning
De huursubsidie of tegemoetkoming
in de huurprijs ondersteunt mensen
met een laag inkomen die verhuizen
van een slechte, onaangepaste
woning naar een goede, aangepaste
woning. Ook als je verhuist van een
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private huurwoning naar een woning
verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kun je de tegemoetkoming
in de huurprijs aanvragen.
Je bruto gezinsinkomen van drie jaar
voor de aanvraag is niet hoger dan
17.500 euro, te verhogen met 1.570
euro per persoon ten laste. De laatste
drie jaar heb jij of een van je gezinsleden geen woning in eigendom of
vruchtgebruik gehad (uitzonderingen
zijn mogelijk). Zowel de woning die je
verlaat als deze waar je naar verhuist,
moeten in het Vlaamse Gewest liggen.
De nieuwe huurwoning:
• Mag geen kamer of een
gesubsidieerde sociale huurwoning
zijn;
• Is een conforme woning (geen
manifeste gebreken of veiligheidsof gezondheidsrisico’s en
aangepast aan de samenstelling
van het gezin);
• Heeft een maximale huurprijs van
590 euro. Dit maximum mag
verhoogd worden met 73,75 euro
per persoon ten laste en met 59
euro in bepaalde gemeenten.
Voor een overzicht van de volledige
regelgeving, raadpleeg de website
www.wonenvlaanderen.be.

39. Aanpassingspremie voor de
woning van bejaarden
www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-vlaamse-aanpassingspremie-omde-woning-aan-te-passen-aan-eenoudere-bewoner
Voor ouderen kan het nodig zijn hun
woning aan te passen aan hun fysieke
noden. De Vlaamse aanpassingspremie voor bejaarden helpt hierbij.
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• Jij, je partner of een inwonend
gezinslid bent/is ouder dan 65 jaar;
• Je belastbaar gezinsinkomen van
drie jaar voor de aanvraag is niet
hoger dan 29.000 euro, te verhogen
met 1.510 euro per persoon ten
laste (grensbedrag 2015, inkomen
2012).
De woning die je aanpast:
• Is je hoofdverblijfplaats;
• Ligt in het Vlaamse Gewest;
• Je moet voor minstens 1.200 euro
aan facturen voorleggen (inclusief
btw, maximum één jaar oud op
datum van de aanvraag).

40. Renovatiepremie Vlaanderen
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-renovatiepremie
Eigenaars die hun woning renoveren,
kunnen een beroep doen op de
Vlaamse renovatiepremie.
• Je moet voor minstens 10.000 euro
aan facturen (exclusief btw en
minder dan 3 jaar oud) kunnen
voorleggen;
• Voor eenzelfde woning kun je de
renovatiepremie maar eenmaal om
de 10 jaar aanvragen;
• Het inkomen van de bewoner en de
eventuele partner op het moment
van de aanvraag, mag voor
aanvragen in 2017 niet meer
bedragen dan:
»» 42.090 euro voor alleenstaanden
zonder persoon ten laste;
»» 60.120 euro voor alleenstaanden
met één persoon ten laste, te
verhogen met 3.370 euro per
extra persoon ten laste;

»» 60.120 euro voor gehuwden en
wettelijk of feitelijk
samenwonenden, te verhogen
met 3.370 euro per persoon ten
laste;
• Voor aanvragen in 2017 wordt
gekeken naar het ‘gezamenlijk
belastbaar inkomen’ van het
tweede jaar dat voorafgaat aan de
aanvraagdatum. Dat gezamenlijk
belastbaar inkomen vind je terug
op de afrekening (aanslagbiljet)
van je inkomstenbelasting die je
kreeg voor het inkomstenjaar 2015;
• Let op: bij een ouder-kindrelatie
kijkt men enkel naar het inkomen
van de aanvrager, nl. de ouder of
het kind, tenzij die ouder of kind
ook een zakelijk recht heeft in de
premiewoning;
• Voor de verhuurder, die zijn woning
voor 9 jaar verhuurt via een sociaal
verhuurkantoor (SVK), gelden er
geen inkomensgrenzen;
• De facturen mogen op de datum
van de aanvraag max. 2 jaar oud
zijn;
• Je moet per categorie voor min.
2.500 euro (excl. btw) aan facturen
kunnen voorleggen;
• Per aanvraag mag je maximaal uit
2 categorieën van werken facturen
indienen;
• Je mag facturen voorleggen van
zowel werken uitgevoerd door een
aannemer als facturen van
materiaalaankopen voor werken
die je zelf hebt uitgevoerd,
• Voeg een kopie van je facturen aan
je dossier;
• Bewaar je originele facturen
steeds tot uw dossier volledige
afgerond is.

Voor ouderen kan
het nodig zijn hun
woning aan te passen
aan hun fysieke
noden. De Vlaamse
aanpassingspremie
voor bejaarden helpt
hierbij.
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41. Treinticket voor niet-werkende werkzoekenden die
solliciteren – VDAB
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=530&site
=1
Niet-werkende werkzoekenden die de
trein nemen om te solliciteren hebben recht op een treinticket tegen een
sterk verminderde tarief.
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kunnen bij de VDAB een toelage aanvragen in de verplaatsingskosten die
ze maken van en naar het werk of een
opleiding.

Kinderen die
lange tijd ziek
zijn, hebben
onder bepaalde
voorwaarden
recht op tijdelijk
onderwijs aan huis.

Voorwaarden:
• Je werkt of volgt een opleiding;
• Je hebt een handicap waardoor je
voor je verplaatsingen van en naar
het werk of opleiding een beroep
moet doen op een begeleider.

Voorwaarden:
• Je bent niet-werkende
werkzoekende;

44. Doventolk – VDAB

• Je kunt een bewijs voorleggen dat
je moet deelnemen aan een
sollicitatie of een SELOR-examen.

www.vdab.be/arbeidshandicap/doventolken.shtml

42. Handicap - Toelage in de kosten van arbeidsgereedschap
en –kleding
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=1666&pc
=3000
Personen met een arbeidshandicap
kunnen bij de VDAB een premie aanvragen voor de kosten van arbeidsgereedschap en kleding.
Voorwaarden:
• Je hebt een arbeidshandicap;
• Je werkt of hebt concrete
werkvooruitzichten.

43. Handicap - Toelage in de verplaatsingskosten van en naar
het werk of opleiding
www.vdab.be/arbeidshandicap/verplaatsingskosten.shtml
Personen met een arbeidshandicap

Dove of slechthorende werknemers
en werkzoekenden kunnen via de
VDAB een beroep doen op bijstand
van een tolk.

45. Opleidingscheques voor
werknemers – VDAB
www.vdab.be/opleidingscheques/
werknemers.shtml
De kosten voor het volgen van een
opleiding kunnen hoog oplopen. Via
het systeem van opleidingscheques
betaalt de Vlaamse overheid de helft
van die kosten. De opleidingscheques
kan men gebruiken voor het betalen
van: een opleiding, loopbaanadvies
en/of een competentiemeting.
Opgelet: sinds 1 augustus 2010 kan
men opleidingscheques enkel nog
gebruiken voor opleidingen die recht
geven op betaald educatief verlof of
voor opleidingen die kaderen in een
persoonlijk ontwikkelingsplan.
Voorwaarden:
• Voor alle werknemers met een

arbeidsovereenkomst die wonen in
Vlaanderen of het Brusselse
Gewest (ook statutaire ambtenaren
en interimkrachten);
• Je volgt een opleiding:
»» Bij een erkende instelling;
»» In je vrije tijd of tijdens de
opname van opleidingsverlof
(betaald educatief verlof,
opleidingskrediet of verlof voor
sociale promotie).

inschrijven bij de Centrale Registratie
van Zorgvragen (CRZ). Op basis van
het beschikbare aanbod wordt gekeken welke begeleiding en opvang voor
jouw zorgvraag mogelijk is. Hierbij
geeft men voorrang aan de personen
met de dringendste en zwaarste
noden.

• Voor chronisch zieke kinderen;

47. Tijdelijk onderwijs aan huis

48. Verzekering gewaarborgd
wonen

• De afstand tot de school is kleiner
dan 10 kilometer voor het gewoon
onderwijs of 20 kilometer voor het
buitengewoon onderwijs;
• Voor sommige leerjaren geldt de
regeling niet.

onderwijs.vlaanderen.be/nl/toah
46. Centrale Registratie van
Zorgvragen voor personen
met een handicap
www.vaph.be/vlafo/view/nl/8952272Ondersteuning+aanvragen.html
Personen met een handicap hebben
specifieke zorgvragen naar opvang,
begeleiding, ondersteuning, dagbesteding of wonen. Om een antwoord
te vinden op deze vragen kun je je

Kinderen die lange tijd ziek zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden
recht op tijdelijk onderwijs aan huis
(TOAH). Een leerkracht van hun
school komt dan maximaal vier uren
per week bij jou thuis les geven.
Voorwaarden:
• Voor langdurig zieke kinderen:
door ziekte of ongeval is het kind
langer dan 21 kalenderdagen
afwezig;

www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-gratis-verzekering-gewaarborgdwonen-helpt-uw-hypotheek-betalenwanneer-u-ziek-wordt-uw
Het kopen, bouwen of renoveren van
een woning houdt altijd een zeker
financieel risico in. Om dit risico te
beperken kun je, wanneer je een
hypothecaire lening aangaat, een gratis verzekering gewaarborgd wonen
afsluiten. Deze verzekering loopt over
een periode van tien jaar. Wanneer u
tijdens die periode onvrijwillig

werkloos of arbeidsongeschikt wordt,
krijg je na een wachttijd en gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming in de aflossing van je
lening.
Voorwaarden:
• Je hebt minstens 50.000 euro
geleend om een woning te bouwen,
te kopen of te kopen en te
renoveren, of 25.000 euro voor
renovatiewerken;
• De woning waarvoor je leent is je
enige woning en is gelegen in het
Vlaamse Gewest;
• Je bent volledig arbeidsgeschikt op
het moment van de aanvraag en
oefent een beroepsactiviteit uit:
»» Hetzij als werknemer met een
contract van onbepaalde duur
(minstens in een deeltijdse
betrekking), waarvan de
proefperiode al voltooid is;
»» Hetzij als werknemer met een
tijdelijk contract waarvan
minstens één jaar bij je huidige
werkgever (contracten in het
kader van uitzendarbeid komen
niet in aanmerking);
»» Hetzij als zelfstandige, als je je
zelfstandige activiteit in
hoofdberoep uitoefent;
• Je hebt de laatste twaalf maanden
voorafgaand aan de datum van de
verzekeringsaanvraag
ononderbroken gewerkt (met
uitzondering van één of meerdere
infectieziekten van beperkte duur
(vb. griep) en/of het wettelijk
zwangerschapsverlof);
• De door de kredietinstelling waar
je je lening hebt afgesloten
geschatte verkoopwaarde van de
woning mag niet meer bedragen
dan 320.000 euro (uitzondering: in

24

de gemeenten van het
arrondissement Halle-Vilvoorde en
in enkele gemeenten van het
arrondissement Leuven wordt dit
bedrag verhoogd tot 368.000 euro);
• Enkel voor het bouwen of kopen
van een nieuwbouwwoning of de
volledige heropbouw van een
woning moet het peil van primair
energieverbruik van de nieuwe
woning lager liggen dan of gelijk
zijn aan E70 als je gezamenlijk
belastbaar inkomen (laatst
gekende aanslagbiljet) hoger is
dan: (bedragen geldig vanaf 1
januari 2015)
»» 40.640 euro voor een
alleenstaande;
»» 58.050 euro voor wettelijk of
feitelijk samenwonenden, te
verhogen met 3.260 euro per
persoon ten laste;
»» 58.050 euro voor een
alleenstaande persoon met een
persoon te laste, te verhogen
met 3.260 euro per persoon ten
laste vanaf de tweede persoon
ten laste;
• Je eerste kapitaalopname vond
plaats niet langer dan een jaar
voor het indienen van de aanvraag;
• Je hebt nog niet genoten van een
verzekering gewaarborgd wonen
waarvan de premie door de
Vlaamse overheid ten laste werd
genomen.
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49. Verblijfsvergoeding bij opleiding
www.rechtenverkenner.be/Pages/
RechtDetail.aspx?rechtKey=562&site
=1
Cursisten bij de VDAB die ver van het
opleidingscentrum wonen, kunnen
een verblijfsvergoeding aanvragen.
Dit is tussenkomst in de kosten voor
de overnachting, het middag- en het
avondmaal.
Voorwaarden:
• Je volgt cursus bij de VDAB;
• Je bent langer dan 13 uur per dag
van huis.

50. Vakantieparticipatie voor
personen met een handicap
(PMH) met een laag inkomen
(zie ook de gelijknamige
fiche van iV/Toerisme VL in
de overzichtslijst automatische rechtentoekenning
www.vakantieparticipatie.be/
Door het VAPH erkende diensten en
voorzieningen kunnen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie erkend worden als contactpunt of als volwaardig
lid, naargelang ze niet of wel een
actief armoedebeleid voeren. Via deze
erkenning van de sociale organisatie
bij het Steunpunt kunnen de betreffende PMH genieten van het goedkoop vakantieaanbod van Toerisme
Vlaanderen.

OPGESTART OM AUTOMATISCH TOE
TE KENNEN:

verhuurt) mag niet hoger zijn dan
een bepaalde grens;

51. Studietoelage hoger onderwijs (zie ook studietoelage
deels automatisch)

• De inkomensgrenzen zijn gelijk
voor aanvragen van een toelage
voor het basis-, secundair en
hoger onderwijs;

onderwijs.vlaanderen.be/nl/studietoelagen-hoger-onderwijs

• Je volgt een erkende opleiding aan
een erkende onderwijsinstelling
(na te kijken in het
Hogeronderwijsregister)

Verschillende studenten van het
hoger onderwijs hebben recht op een
studietoelage van de Vlaamse overheid:
• Ofwel ben je Belg;
• Ofwel ben je onderdaan van de
Europese Unie (EU) en woon je al 5
jaar onafgebroken in België;
• Ofwel zijn je ouders onderdanen
van de Europese Economische
Ruimte (EER) die gedurende een
bepaalde referentieperiode in
België gewerkt hebben ofwel ben
je zelf EER-onderdaan en werkte je
gedurende een bepaalde
referentieperiode in België;
• Ofwel behoor je tot een andere
categorie: onder meer slachtoffers
van mensenhandel, statuut
‘subsidiaire bescherming’,
leerlingen of studenten met een
permanente verblijfsvergunning,
kandidaat-vluchtelingen van wie de
asielaanvraag ontvankelijk is
verklaard, onder bepaalde
omstandigheden toegelaten zijn in
het kader van gezinshereniging.
Afhankelijk van je gezinssituatie zijn
er inkomensgrenzen gesteld. De
gedetailleerde berekening van deze
inkomensgrenzen vind je op de website studietoelagen.
Andere voorwaarden:
• Het kadastraal inkomen ‘vreemd
gebruik’ (bijv. een huis dat je

• Je volgt een diplomagerichte
opleiding;
• Je studietoelagekrediet is nog niet
opgebruikt.
• Voor de volledige regelgeving kun
je terecht op de website
studietoelagen van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en
Vorming.

52. Schooltoelage kleuter-, lager
en secundair onderwijs
onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-ensecundair-onderwijs
Met de schooltoelage komt de

Vlaamse overheid tussen in de
school- en studiekosten van kleuters
of leerlingen in het lager of secundair
onderwijs.
Voorwaarden:
• Je bent Belg;
• Je bent onderdaan van de
Europese Unie (EU) en woont al 5
jaar onafgebroken in België;
• Uw ouders zijn onderdanen van de
Europese Economische Ruimte
(EER) die gedurende een bepaalde
referentieperiode in België gewerkt
hebben of je bent zelf EERonderdaan en werkte gedurende
een bepaalde referentieperiode in
België;
• Ofwel behoor je tot een andere
categorie: onder meer slachtoffers
van mensenhandel, statuut
‘subsidiaire bescherming’,
leerlingen of studenten met een
permanente verblijfsvergunning,
kandidaat-vluchtelingen van wie de
asielaanvraag ontvankelijk is
verklaard.
Afhankelijk van je gezinssituatie zijn
er inkomensgrenzen gesteld. De

gedetailleerde berekening van deze
inkomensgrenzen vind je op de website studietoelagen.
Andere voorwaarden:
• Ook het kadastraal inkomen
‘vreemd gebruik’ (bijv. een huis dat
wordt verhuurd) mag een bepaalde
grens niet overschrijden;
• De inkomensgrenzen zijn gelijk
voor aanvragen van een toelage
voor het basis-, secundair en
hoger onderwijs;
• Kleuteronderwijs:
• Een erkende opleiding volgen aan
een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende,
gefinancierde of gesubsidieerde
instelling;
»» Kleuters moeten een
minimumaantal dagen aanwezig
zijn op school afhankelijk van de
leeftijd (detail op de website
studietoelagen);
• Lager onderwijs:
»» Een erkende opleiding volgen
aan een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende,
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• Of personen die verlamd zijn aan
de bovenste ledematen of bij wie
die geamputeerd zijn;
• Of personen met invaliditeit van
minstens 50% die volledig toe te
schrijven is aan de onderste
ledematen.

56. Registratiebelasting - sociale
koopwoning
belastingen.vlaanderen.be/verminderd-tarief-voor-de-aankoop-vaneen-sociale-woning

gefinancierde of gesubsidieerde
instelling;
»» Niet ongewettigd afwezig zijn:
gedurende twee opeenvolgende
schooljaren mag de leerling
maximaal 29 halve dagen per
schooljaar ongewettigd afwezig
zijn;
• Secundair onderwijs:
»» Een erkende opleiding (voltijds
of deeltijds) volgen in een
erkende, gesubsidieerde of
gefinancierde school;

NIET WENSELIJK OM AUTOMATISCH
TOE TE KENNEN:

OP AANVRAAG OM AUTOMATISCH
TOE TE KENNEN:

53. Waterlevering gratis waterscan

55. Belasting op Inverkeerstelling (BIV) - Vrijstelling voor
de persoonlijke vervoermiddelen van personen met een
handicap of grootoorlogsverminkten

www.dewatergroep.be/nl/content/2355/waterscan.html
• Specifieke groepen opgenomen in
BVR 8 april 2011 - beschermde
klant (art1 23°)
• Op basis van toestand 1 januari

»» Maximaal 22 jaar worden in dat
schooljaar;

54. Waterlevering - recht op
maandelijkse betaling

»» Niet ongewettigd afwezig zijn:
wie 2 jaar na elkaar minstens 30
halve dagen ongewettigd
afwezig is, verliest de toelage
voor het tweede jaar.

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/
detail/mijn-factuur-voor-watermaandelijks-betalen

Voor de volledige regelgeving kun je
terecht op de website studietoelagen
van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

• Specifieke groepen opgenomen in
BVR 8 april 2011 - beschermde
klant (art1 23°)
• Op basis van toestand 1 januari

www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-enopenbare-werken/voertuigen/vrijstelling-van-de-belasting-op-inverkeerstelling-biv-en-de-verkeersbelastingvkb-voor-personen-met
Personen met een handicap of grootoorlogsverminkten krijgen vrijstelling
van belasting op inverkeerstelling
voor hun persoonlijk vervoermiddel.
De vrijstelling moet aangevraagd
worden.
Het moet gaan om het persoonlijk
vervoermiddel van:
• Grootoorlogsinvaliden met een
invaliditeitspensioen van minstens
60% ;
• Of personen die volledig blind zijn;

De aankoop van een sociale woning
bij o.m. de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen of door de
erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd
tarief van 1,5% .

57. Registratiebelasting - verminderd verdeelrecht in
geval van echtscheiding of
beëindiging wettelijke
samenwoning
www.vlaanderen.be/nl/bouwenwonen-en-energie/kopen-en-verkopen/verdeelrechten-registratiebelastingen
De akte van verdeling van goederen
naar aanleiding van echtscheiding of
beëindiging van wettelijke samenwoning wordt onder bepaalde voorwaarden belast aan 1% in plaats van aan
2,5% .
Wettelijke samenwonenden moeten
minstens 1 jaar wettelijk samengewoond hebben om de vermindering te
kunnen genieten, en moeten de verdeling regelen binnen het jaar na de

beëindiging van de wettelijke samenwoning. Voor echtgenoten moet de
verdeling overeengekomen zijn in de
procedure van echtscheiding door
onderlinge toestemming of volgen uit
de procedure van vereffening-verdeling na echtscheiding.

58. Inkomenstarief voor de
opvang van baby’s en peuters
www.kindengezin.be/kinderopvang/
sector-babys-en-peuters/subsidiesen-financieel/subsidie-inkomenstarief/
Ouders van wie het kind wordt opgevangen in een kinderopvanglocatie
met subsidie voor inkomenstarief of
plussubsidie, ontvangen een attest
inkomenstarief na ontsluiting van de
gegevens met behulp van E-id of
federal token.

59. Parkeerkaart persoon met
een handicap
(niet automatisch)

Ben je al erkend als persoon met een
handicap? Dan kun je de parkeerkaart of een verminderingskaart voor
het openbaar vervoer aanvragen via
het contactformulier op de website of
op het gratis nummer 0800 987 99
(van maandag tot vrijdag, tussen 8.30
en 13 uur). Hiervoor hoeft dan niet de
aanvraagprocedure van MyHandicap
gevolgd te worden.

60. Tegemoetkoming
Zorgverzekering
(deels automatisch)
www.vlaamsesocialebescherming.be/
nl/tegemoetkoming-vlaamse-zorgverzekering
Om een tegemoetkoming van de
Vlaamse zorgverzekering te ontvangen, moet je een ingevuld aanvraagformulier indienen. Sinds 1 juni 2013
wordt de vergoeding automatisch
toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die een beroep doen
op een erkende dienst voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg of op een
erkende dienst voor logistieke hulp.

handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm

Er zijn twee soorten van tenlasteneming met elk een eigen formulier:

Wil je een aanvraag indienen? Het
indienen van de aanvragen gebeurt
niet langer op papier, maar sinds 1
juli 2016 in de nieuwe tool MyHandicap.

• Aanvraagformulier voor mantelen thuiszorg voor mensen in een
thuissituatie of in een service flat;

Via de online applicatie ‘myhandicap.
belgium.be’ kun je:
• Nagaan op welke voordelen je
eventueel recht kunt hebben;
• Een aanvraag indienen voor één of
meerdere voordelen.
Wanneer is het niet nodig om de aanvraag via My Handicap te doen?

• Aanvraagformulier voor
residentiële zorg voor mensen in
een residentiële voorziening (bijv.
een rusthuis).

Het aanvraagformulier kun je ook
verkrijgen bij je zorgkas, ziekenfonds
of het OCMW. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend
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62. Kortingstarief sportkampen
BLOSO ( niet automatisch)

aan je zorgkas. Ook als je het attest
nog niet hebt, is het van belang om
het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorg je
dan later.
De zorgkas moet een beslissing
nemen binnen de drie maanden (90
dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen
en na aanvraag bij hun zorgkas een
positieve beslissing hebben gekregen,
hebben recht op een tenlasteneming.
De startdatum van de uitbetaling is
afhankelijk van het soort aanvraag. Je
zorgkas kan de tenlasteneming ook
stopzetten, verlengen of wijzigen
(wanneer je van zorgvorm verandert).
De zorgkas beslist over de duur van
de tenlasteneming. Deze verschilt
voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:
• Mantel- en thuiszorg: de
tenlasteneming duurt minimaal
zes maanden en maximaal drie
jaar
• Residentiële zorg: de
tenlasteneming duurt minimaal 6
maanden en geldt voor onbepaalde
duur
De vergoeding bedraagt sinds 1
maart 2009 130 euro per maand voor
een persoon die van mantel- en
thuiszorg of residentiële zorg geniet.
Dit bedrag is niet belastbaar en moet
dus niet worden aangegeven.

www.sport.vlaanderen/media/3744/
brochure-2017.pdf

61. Tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (THAB) (niet
automatisch)
handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/tegemoetkoming-hulp-bejaarden.
htm
Een tegemoetkoming om het welzijn te
versterken van 65-plussers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en
gezondheidsproblemen.
Hoeveel tegemoetkoming iemand
krijgt, hangt af van hoeveel zorg hij
nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
Het is een tegemoetkoming van maximaal 560 euro per maand.
Wie het krijgt, kan het geld vrij spenderen en hoeft geen verantwoording of
uitgavebewijs te geven. Je kunt er de
zorg die je nodig hebt, zelf mee organiseren.
Vanaf 1 januari 2017 is het een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming, waarmee de bedoeling is om
elke zorgbehoevende in Vlaanderen
elke maand een budget te geven,
bovenop de nationale sociale zekerheid, om de zorg die ze nodig hebben,
rond zich te organiseren.
Vraag vanaf 1 januari naar je tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
bij je zorgkas, ziekenfonds, gemeente
of OCMW (niet als je in Brussel woont).

BLOSO kent bij deelname aan een
sportkamp een korting van 50% toe
aan leden van een gezin die steun
genieten van een OCMW of CAW.
BLOSO onderzoekt de mogelijkheid
om de door de deelnemers aan te
leveren attesten te vervangen door
een elektronische gegevensstroom.
In de Bloso-sportkampen kent het
Bloso volgende sociale voordelen
toe onder de vorm van kortingen:
(cijfers 2013)
• 15% voor leden van een gezin met
minstens 3 kinderen ten laste, te
staven door een officieel document
van de gemeentelijke overheid
(samenstelling van het gezin,
gezinssituatie 2013);
• 50% voor leden van een gezin
waarvan het jaarlijks gezamenlijk
belastbaar inkomen niet hoger is
dan 17.039,73 euro (= cijfer 2013),
te staven door een kopie van het
aanslagbiljet (aanslagjaar 2011,
inkomsten 2010 of aanslagjaar
2012, inkomsten 2011);
• 50% voor mindervalide
deelnemers met een invaliditeit
van minstens 66% , te staven door
een voor echt verklaarde kopie van
een officieel document;
• 50% voor leden van een gezin dat
steun geniet van het OCMW of het
CAW., te staven door een officiële
verklaring van het betreffende
OCMW of CAW.
In de Bloso-sportklassen kent het
Bloso een korting van 25% toe voor
BLO- en Buso-scholen en een korting
van 50% voor leerlingen die een studietoelage genieten.

63. Thuiszorg berekening
gebruikersbijdrage en
maximumfactuur
(niet automatisch)
www.zorg-en-gezondheid.be/vragenover-de-gebruikersbijdrage-voorgezinszorg
De gebruikersbijdrage is de kostprijs
die je als gebruiker moet betalen per
uur gezinszorg dat aan jou verleend
wordt. Vooraleer er hulp wordt geboden, komt het begeleidend personeelslid van de dienst voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg bij jou thuis
voor een sociaal onderzoek.
Tijdens dat onderzoek luistert hij naar
je zorgvragen en behoeften, en gaat
hij ook je hulpbehoevendheid na.
Voor de berekening van de gebruikersbijdrage gezinszorg of aanvullende thuiszorg, hebben gebruikers
recht op een inkomensgerelateerde
bijdrage. Er is een toepassing in ontwikkeling om de benodigde gegevens
elektronisch op te vragen om op basis
hiervan de gebruikersbijdrage automatisch te berekenen. (2013)

64. Sociaal Telefoontarief
(niet automatisch)
www.bipt.be/nl/consumenten/faq/89wie-kan-het-sociale-tarief-genieten
De aanvrager/aanvraagster moet zich
richten tot de operator van zijn/haar
keuze onder de aanbieders van het
sociaal tarief.

aanvraagster om aanvullende inlichtingen op te vragen.
Het BIPT laat uw operator dan weten
of het dossier goedgekeurd of afgewezen is.
De operator past dan het sociale
tarief toe en past de facturen aan
vanaf de volgende factureringsperiode.
Om het sociaal tarief te kunnen
krijgen, moet men:
• Ofwel ouder zijn dan 65 EN
• een bruto globaal belastbaar
inkomen hebben van minder dan
18.002,48 euro + 3.332,74 euro per
bijkomende persoon die op
hetzelfde adres gedomicilieerd is;
• alleen wonen of met personen
ouder dan 60, of met zijn/haar
kinderen, of met zijn/haar
kleinkinderen die wees zijn die
beide ouders hebben verloren, of
die bij gerechtelijke beslissing zijn
toevertrouwd;
• niet reeds een sociaal tarief
genieten en in zijn/haar gezin
niemand hebben die dat tarief
geniet.
• Ofwel voor meer dan 66%
gehandicapt zijn (volgens een
administratieve of gerechtelijke
beslissing) EN
• ouder zijn dan 18 jaar;

De aanvraag wordt vervolgens overgezonden aan het BIPT, dat nagaat of
de aanvrager of aanvraagster voldoet
aan de voorwaarden om het sociaal
tarief te krijgen.

• een bruto globaal belastbaar
inkomen hebben van minder dan
18.002,48 euro + 3.332,74 euro per
bijkomende persoon die op
hetzelfde adres gedomicilieerd is
volgens de indexering van
1/01/2016 (dat bedrag wordt
geregeld herzien: bezoek de site
van het RIZIV);

Het BIPT neemt eventueel contact op
per post met de aanvrager/

• alleen wonen of samenwonen
hetzij met ten hoogste twee

personen hetzij met bloed- of
aanverwanten van de eerste of de
tweede graad (ouders, kinderen,
grootouders, kleinkinderen, broers
en zussen, schoonouders,
schoonkinderen);
• niet reeds een sociaal tarief
genieten en in zijn/haar gezin
niemand hebben die dat tarief
geniet.
• Ofwel een leefloon ontvangen EN
• niet reeds een sociaal tarief
genieten en in zijn/haar gezin
niemand hebben die dat tarief
geniet.
• Ofwel gehoorgestoord zijn
(gehoorverlies van minstens 70 dB
voor het beste oor) of samenwonen
met zijn/haar gehoorgestoord kind
of kleinkind EN
• niet reeds een sociaal tarief
genieten en in zijn/haar gezin
niemand hebben die dat tarief
geniet.
• OFWEL een laryngectomie hebben
ondergaan of samenwonen met
een kind of kleinkind dat een
laryngectomie heeft ondergaan EN
• niet reeds een sociaal tarief
genieten en in zijn/haar gezin
niemand hebben die dat tarief
geniet.
• OFWEL een militaire oorlogsblinde
zijn EN
• niet reeds een sociaal tarief
genieten en in zijn/haar gezin
niemand hebben die dat tarief
geniet.
Slechts één persoon per huishouden
kan een sociaal tarief krijgen. De
betrokken persoon dient de formule
en operator te kiezen die hem bevalt.
Sinds 4 augustus 2012 zijn enkel de
operatoren (die vaste of mobiele
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telefonie of internet aanbieden) met
een omzet van meer dan 50 miljoen
euro, verplicht om het sociaal tarief
aan te bieden op al hun tariefplannen.
De operatoren met een omzet kleiner
dan dat bedrag mogen na een aangifte aan het BIPT ook het sociaal
tarief aanbieden - als ze dat wensen.

65. Sociaal Tarief Elektriciteit/
Gas(automatisch)
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Categorie 2: Eén of meerdere personen op je domicilieadres ontvangen
van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap, hetzij:
een tegemoetkoming als persoon
met een handicap op basis van een
blijvende arbeidsongeschiktheid van
65%;
• een inkomensvervangende
tegemoetkoming;
• een integratietegemoetkoming;

economie.fgov.be/nl/consument/
Energie/Facture_energie/sociale_
energiemaatregelen/sociaal_tarief_
elektriciteit_aardgas/#.WOdSWWnyi70

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/
of aardgas is van toepassing voor personen of gezinnen die tot een van de
volgende categorieën behoren:

Categorie 1: Eén of meerdere personen op je domicilieadres ontvangen
van het OCMW, hetzij:
• een leefloon;
• een financiële maatschappelijke
dienstverlening gelijkwaardig aan
het leefloon;

• een tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden;
• een tegemoetkoming voor hulp van
derden;
• een bijkomende kinderbijslag voor
kinderen die getroffen zijn door
een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van minstens 66% .

Categorie 3: Eén of meerdere personen op je domicilieadres ontvangen
van de Rijksdienst voor Pensioenen ,
hetzij:
• een inkomensgarantie voor
ouderen (IGO);
• een gewaarborgd inkomen voor
bejaarden;

• een voorschot op:

• een tegemoetkoming als persoon
met een handicap op basis van een
blijvende arbeidsongeschiktheid
van 65% (een aanvullende
tegemoetkoming of een
tegemoetkoming ter aanvulling van
het gewaarborgd inkomen);

• een inkomensgarantie voor
ouderen (IGO);

• een tegemoetkoming voor hulp van
derden.

• een maatschappelijke steun
verstrekt door het OCMW die
geheel of gedeeltelijk wordt
terugbetaald door de federale
staat;

• een tegemoetkoming voor
gehandicapten.

Categorie 4: een sociale huurder in
een appartementsgebouw:

Je bent huurder van een appartement
in een appartementsgebouw waarvan
de verwarming op aardgas wordt verzekerd door een gemeenschappelijke
installatie en waarbij de woningen
verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij. Het sociaal tarief
is enkel van toepassing op aardgas.

Op automatische wijze
Sinds 1 juli 2009 wordt het sociaal
tarief automatisch toegekend aan de
rechthebbende klant die behoort tot
categorie 1,2 of 3 (zie hiervoor). Het is
de FOD Economie die instaat voor
deze automatische toepassing en de
distributienetbeheerders en energieleveranciers meedeelt aan welke
klanten zij het sociaal tarief moeten
toekennen, voor welke aansluitingspunten en voor welke periode. De
gegevensbank wordt om de 3 maanden vernieuwd, waardoor het kan zijn
dat je met een vertraging op de
hoogte wordt gebracht dat je het sociaal tarief geniet. Opgelet. In beperkte
gevallen is het niet mogelijk het sociaal tarief automatisch toe te passen
of te verlengen, waardoor de rechthebbende alsnog zelf stappen moeten ondernemen om het sociaal tarief
te genieten.

66. Gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand
(niet automatisch)
www.advocaat.be/Een-advocaatraadplegen/Wat-kost-een-advocaat/
Pro-Deo

Volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand:
• De alleenstaande persoon die
bewijst, door een document te
beoordelen door het bureau voor

juridische bijstand of, voor de
rechtsbijstand, al naargelang het
geval, door het bureau voor
rechtsbijstand of door de rechter,
dat zijn maandelijks netto-inkomen
lager is dan 942 euro (per persoon
ten laste kan men deze bedragen
verhogen met 160,27 euro);
• De samenwonende met zijn
echtgenoot of met iedere andere
persoon met wie hij een feitelijk
gezin vormt, indien hij bewijst aan
de hand van om het even welke
document, te beoordelen door het
bureau voor juridische bijstand of,
voor de rechtsbijstand, al
naargelang het geval, door het
bureau voor rechtsbijstand of door
de rechter, dat het gemiddeld
maandelijks netto-inkomen van
het gezin kleiner is dan 1210 euro.
Per persoon ten laste kan men
deze bedragen verhogen met
160,27 euro;
• Degene die bedragen geniet
uitgekeerd als leefloon of als
maatschappelijke bijstand, op
voorlegging van de geldige
beslissing van het betrokken
openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn;
• Degene die bedragen geniet
uitgekeerd als gewaarborgd
inkomen voor bejaarden, op
voorlegging van het jaarlijks attest
van de Rijksdienst voor
Pensioenen;
• Degene die een
vervangingsinkomen voor
gehandicapten (…), op voorlegging
van de beslissing van de minister
tot wiens bevoegdheid de sociale
zekerheid behoort of van de door
hem afgevaardigde ambtenaar;
• De persoon die een kind ten laste
heeft dat gewaarborgde

kinderbijslag geniet, op
voorlegging van het attest van de
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers;
• De huurder van een sociale woning
die in het Vlaams Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een huur betaalt die overeenkomt
met de helft van de basishuurprijs
of die in het Waals Gewest een
minimumhuur betaalt, op
voorlegging van de laatste
huurberekeningsfiche;
• De minderjarige, op voorlegging
van zijn identiteitskaart of van enig
ander document waaruit zijn staat
blijkt;
• De gedetineerde;
• De beklaagde bedoeld in de
artikelen 216quinquies tot
216septies van het Wetboek van
strafvordering;
• De geesteszieke die het voorwerp
heeft uitgemaakt van een
maatregel voorzien in de wet van
26 juni 1990 betreffende de
bescherming van de persoon van
de geesteszieke;
• De vreemdeling, voor wat de
indiening van het verzoek tot
machtiging van verblijf betreft, of
van een administratief of
rechterlijk beroep tegen een
beslissing die genomen werd met
toepassing van de wetten
betreffende de toegang, het
verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen,
op voorlegging van bewijsstukken;
• De asielaanvrager of de persoon
die een aanvraag indient van het
statuut van ontheemde, op
voorlegging van bewijsstukken;
• De persoon tijdens de procedure

van collectieve schuldenregeling,
op voorlegging van de beschikking
van toelaatbaarheid, bedoeld in
artikel 1675/6 van het Gerechtelijk
Wetboek, alsmede de persoon
belast met overmatige schulden op
voorlegging van een verklaring van
hem waaruit blijkt dat de
toekenning van de rechtsbijstand
of van de juridische
tweedelijnsbijstand aangevraagd
wordt met het oog op de inleiding
van een procedure van collectieve
schuldenregeling.

Gedeeltelijke kosteloosheid van de
juridische tweedelijnsbijstand:
‘Gedeeltelijk kosteloze’ bijstand wil
zeggen dat de advocaat een bijdrage
kan vragen om zijn prestaties te dekken. Het bedrag wordt vastgesteld
onder toezicht van het Bureau voor
Rechtsbijstand.
• De alleenstaande persoon die
bewijst, door een document te
beoordelen door het bureau voor
juridische bijstand of voor de
rechtsbijstand, al naargelang het
geval, door het bureau voor
rechtsbijstand of door de rechter,
dat zijn maandelijks netto-inkomen
tussen 942 euro en 1.210 euro ligt;
• De alleenstaande persoon met
iemand ten laste of de
samenwonende met zijn
echtgenoot of met iedere andere
persoon met wie hij een feitelijk
gezin vormt, indien hij bewijst aan
de hand van om het even welk
document te beoordelen door het
bureau voor juridische bijstand of,
voor de rechtsbijstand, al
naargelang het geval, door het
bureau voor rechtsbijstand of door
de rechter, dat het gemiddeld
maandelijks netto-inkomen van
het gezin tussen 1.210 euro en
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1.477 euro ligt (+160,27 euro per
persoon ten laste).

67. Kortingskaart NMBS voor
grote gezinnen
(niet automatisch)
www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/grote-gezinnen.aspx

• Jouw gezin telt minstens
3 kinderen ten laste jonger dan
25 jaar;
• Jij en je kinderen verblijven in
België;
• Ke kunt het aanvraagformulier
voor een kortingskaart Grote
Gezinnen downloaden of ophalen
in elk Belgisch station.
ult het aanvraagformulier in en laat
het legaliseren door uw gemeentebestuur.
Met het ingevulde aanvraagformulier
kun je aan het loket van elk Belgisch
station een kortingskaart laten aanmaken.
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Vanaf nu kan iedereen zijn opgebouwde aanvullende pensioenrechten
raadplegen en zien welke instelling
zijn aanvullend pensioen beheert. Dit
initiatief heeft als doel om alle informatie te centraliseren en zo transparanter te maken.

aan de leeftijdsvoorwaarden (45 jaar)
om een overlevingspensioen te krijgen eventueel recht heeft op een
overgangsuitkering gedurende:

Eind 2017 kan de burger zijn wettelijk
pensioenbedrag berekenen.

Wie al een overlevingspensioen ontving volgens de vroegere wetgeving
blijft dat recht behouden.

In de loop van 2018 kan de burger
nagaan wat de gevolgen van bepaalde
loopbaankeuzes voor zijn pensioen
zijn voordat hij een beslissing neemt.
Als de FPD (vroeger RVP) vaststelt
dat de burger ook nog pensioenrechten kan openen in andere sectoren
(zelfstandigen en overheidssector)
maakt hij de aanvragen over aan de
twee andere pensioeninstellingen.
De FPD automatiseert de verwerking
van de gegevens van de individuele
pensioenrekening (loopbaancodes,
lonen, gepresteerde en gelijkgestelde
dagen) waar mogelijk. Op basis van
een rangschikking van de loopbaancodes werden er berekeningsregels
opgesteld om de lonen en het aantal
gepresteerde en gelijkgestelde dagen
automatisch te bepalen.

68. Rechten Rustpensioen
www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/rating/paginas/default.aspx
Sinds januari 2016 heeft iedereen de
mogelijkheid om een simulatie uit te
voeren van de vroegst mogelijke pensioendatum. Wie een gemengde loopbaan heeft , krijgt de mogelijke data
te zien, in functie van de situatie.
Deze nieuwe functionaliteit van
mypension.be kent een groot succes.
Sinds eind 2016 is het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ ook beschikbaar.

69. Recht op overlevingspensioen of overgangsuitkering
(deels automatisch)
www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/survivors/paginas/default.aspx
Vanaf 2015 is de wetgeving rond het
overlevingspensioen grondig gewijzigd door de invoering van een overgangsuitkering. Deze nieuwe regeling
wordt toegepast wanneer de huwelijkspartner overlijdt na 31 december
2014, en houdt in dat wie niet voldoet

• 12 maanden (zonder kinderlast);
• 24 maanden (met kinderlast).

Het overlevingspensioen en de overgangsuitkering bieden de langstlevende huwelijkspartner de mogelijkheid een pensioen te verkrijgen op
basis van de werknemersloopbaan
van zijn overleden huwelijkspartner.
Zowel mannen als vrouwen kunnen
er aanspraak op maken.
De perioden die in aanmerking worden genomen voor de berekening van
het overlevingspensioen en de overgangsuitkering zijn dezelfde als die
voor het rustpensioen. De berekening
kan echter verschillen van die van
een rustpensioen.
De overgangsuitkering wordt grotendeels op dezelfde wijze als het overlevingspensioen berekend, op basis van
de loopbaan van de overleden huwelijkspartner.
Over het algemeen moet een overlevingspensioen of de overgangsuitkering aangevraagd worden. In
bepaalde gevallen worden de rechten
echter ambtshalve onderzocht en
moet er geen aanvraag worden ingediend.
Het principe van de polyvalentie zorgt
ervoor dat een aanvraag voor een
overlevingspensioen of de overgangsuitkering er automatisch toe leidt dat
ook de rechten op het rustpensioen,
alsook op pensioenen uit andere stelsels worden onderzocht.

Het ambtshalve onderzoek
Het recht op een overlevingspensioen
of de overgangsuitkering wordt
ambtshalve onderzocht als de overleden huwelijkspartner:
• voor zijn overlijden een
rustpensioen als werknemer
genoot, ongeacht welk;
• vroeger daadwerkelijk een
rustpensioen heeft genoten;
• had afgezien van de betaling van
zijn rustpensioen;
• afzag van zijn eigen rustpensioen
zodat een pensioen aan het
gezinsbedrag kon toegekend
worden.
Op het ogenblik van het overlijden
van de huwelijkspartner:
• nog geen beslissing werd
meegedeeld betreffende zijn
rechten op het rustpensioen;
• het overlijden plaatsvond tussen de
datum van de kennisgeving van de
beslissing en de ingangsdatum van
het rustpensioen;
• de huwelijkspartners op het
ogenblik van het overlijden van de
huwelijkspartner gescheiden
leefden en:
»» de langstlevende
huwelijkspartner een aanvraag
had ingediend om een deel van
het rustpensioen van de andere
huwelijkspartner te verkrijgen;
»» het recht op een pensioen als
feitelijk gescheiden
huwelijkspartner ambtshalve
werd onderzocht;
»» de langstlevende
huwelijkspartner een deel van
het pensioen van de overleden
huwelijkspartner ontving.

70. Inkomensgarantie voor
Ouderen (IGO)
(deels automatisch)

zal verlopen;
»» Wie een IGO geniet, houdt meer
over als hij nog verder werkt;

www.onprvp.fgov.be/NL/profes/benefits/igo/paginas/default.aspx

»» Strengere controle op de
verblijfsvoorwaarden;

De Inkomensgarantie voor Ouderen
(IGO) is een uitkering die toegekend
wordt aan bejaarde personen van ten
minste 65 jaar die niet over voldoende
financiële middelen beschikken.
Sinds 2001 vervangt ze het vroegere
‘gewaarborgde inkomen’.

»» Wie langer dan 6 maanden
onafgebroken in het buitenland
verblijft, verliest het recht op zijn
IGO;

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe
regels voor de IGO, die hieronder
beschreven worden.
Wie een IGO geniet die toegekend is
volgens de oude regels, blijft het
recht behouden volgens de oude
regels. De huidige betalingsvoorwaarden zijn echter wel van toepassing en de FPD kan het recht herzien
op basis van de nieuwe regels
omwille van een feit dat zich voordoet
na 31 december 2013.

Voornaamste wijzigingen vanaf
2014:
»» Bij het delen van de inkomsten
wordt nog enkel rekening
gehouden met eigen kinderen,
die effectief op hetzelfde adres
ingeschreven zijn;
»» Wettelijk samenwonen wordt
gelijkgeschakeld met het
huwelijk;
»» Kinderen die samenwonen met
hun ouders worden niet meer
benadeeld;
»» Het IGO-bedrag zal minder
schommelen, omdat het niet
meer afhankelijk is van
bestaansmiddelen van
samenwonenden, waardoor het
middelenonderzoek ook vlotter

»» Bij een overlijden kunnen via de
nalatenschap eerdere aangiftes
van bestaansmiddelen worden
nagekeken.
Om een IGO te kunnen ontvangen,
dient de betrokkene een aanvraag in
te dienen.
In bepaalde gevallen onderzoekt de
Pensioendienst de rechten op een
IGO ambtshalve.
Dat is ook het geval wanneer betrokkene bij een andere instelling zijn
pensioen aanvraagt (polyvalentie).
Om na te gaan of iemand recht heeft
op de IGO, worden eerst alle
bestaansmiddelen van de betrokkene
in kaart gebracht. Hij moet ook voldoen aan de voorwaarden op gebied
van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.
Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn
pensioen aanvraagt of wanneer men
de wettelijke pensioenleeftijd bereikt,
onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of hij recht heeft
op een IGO. 65-plussers die denken
recht te hebben op een IGO, kunnen
altijd zelf ook een aanvraag indienen
bij de FPD.
Als de aanvraag aanvaard wordt, zal
de betrokkene een bedrag ontvangen
dat rekening houdt met zijn gezinssituatie. Het basisbedrag is van toepassing als de betrokkene zijn
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hoofdverblijfplaats deelt met één of
meer personen. Het verhoogde
bedrag wordt toegekend aan aanvragers die alleen wonen, dat wil zeggen
dat ze hun hoofdverblijfplaats niet
delen met andere personen.

hebt (als je de verhoogde
tegemoetkoming geniet,
verlaagt het bedrag tot 365
euro);

71. Forfaitaire tegemoetkoming
chronische zieken
www.riziv.fgov.be/nl/themas/kostterugbetaling/ziekten/chronischeziekten/Paginas/forfait-chronischzieken.aspx#.WOdTw2nyi70
Je hebt recht op deze tegemoetkoming voor een bepaald kalenderjaar als:
»» je tijdens het betrokken
kalenderjaar en het
kalenderjaar daarvoor telkens
een totaal van 450 euro aan
persoonlijke aandelen
(remgelden) ten laste genomen

»» En je je in een
‘afhankelijkheidssituatie’ bevindt
in de loop van het betrokken
kalenderjaar:

Je ziekenfonds kent je deze tegemoetkoming in principe automatisch
toe. Als dat toch niet het geval zou
zijn en je denkt aan de voorwaarden
te voldoen, dan kun je de tegemoetkoming aanvragen bij je ziekenfonds.

AFHANKELIJKHEIDSSITUATIE

• voor een tijdvak van ten minste 6 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend geneesheer voor een

BEDRAG VAN DE
TEGEMOETKOMING
(2015)
300,11 euro

behandeling met kinesitherapiebehandelingen of fysiotherapiebehandelingen met betrekking tot een zware
aandoening
• voldoen aan de medische voorwaarden om recht te geven op de verhoogde kinderbijslag
• opgenomen zijn in een ziekenhuis voor een totale duur van ten minste 120 dagen in het lopende en voorgaande
kalenderjaar of ten minste 6 keer opgenomen zijn in dezelfde periode
• voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van de tegemoetkoming van de integratietegemoetkoming, of van de

450,18 euro

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, voor de persoon met een handicap van wie de graad van zelfredzaamheid
op ten minste 12 punten werd vastgesteld in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap
• genieten van een tegemoetkoming voor hulp van derden in het kader van de wet van 27 juni 1969 betreffende het
toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden
• genieten van uitkeringen als gerechtigde met gezinslast op basis van de erkenning van de behoefte aan andermans
hulp of van de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp aan derden
• voor een tijdvak van ten minste 3 maanden de instemming verkregen hebben van de adviserend geneesheer voor een
behandeling met verpleegkundige verzorging die aanleiding geeft tot de betaling van de forfaits B of C

600,23 euro

72. Werkloosheids-uitkeringen
(niet automatisch)
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t67
De RVA kent twee soorten uitkeringen
toe, die elk een verschillend proces
kennen: de werkloosheidsuitkeringen
waarbij de RVA met de uitbetalingsinstellingen werkt (de drie vakbonden
en de Hulpkas) en de uitkeringen voor
loopbaanonderbreking en tijdskrediet
waarbij de RVA rechtstreeks contact
heeft met de sociaal verzekerde.
Een automatisering binnen de huidige organisatie is niet mogelijk.
Wanneer iemand volledig werkloos is,
kan hij/zij zich aanmelden bij een uitbetalingsinstelling. Vervolgens moet
de betrokkene zich inschrijven als
werkzoekende bij de gewestelijke
arbeidsbemiddelingsdienst. Het
ambtshalve onderzoeken door de RVA
of iemand voldoet aan de voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering,
kan echter enkel als de informatie
voorhanden is of iemand werkelijk
werkloos is (de DIMONA-databankgegevens zijn onvoldoende kwalitatief
om hieromtrent een 100% betrouwbare uitspraak te doen), en welke
reden van ontslag er geldt (de sociale
partners verkiezen echter hieromtrent niet elektronisch te communiceren).
De uitbetalingsinstellingen hechten
ook veel belang aan persoonlijk contact met de betrokkenen. Bij tijdelijke
werkloosheid zijn de mensen meestal
al aangesloten bij een betalingsinstelling; in principe zou hier automatisch een bericht naar de RVA vanuit
de betalingsinstelling kunnen
gestuurd worden, maar ook hier
wordt het belang van een persoonlijk
contact naar voor geschoven.

Sinds 1996 is de uitwisseling met
andere sectoren van sociale zekerheid vergaand elektronisch uitgewerkt, in functie van het valoriseren
van de verschillende rechten van
sociale zekerheid. Deze uitwisseling
is enerzijds belangrijk om de gelijkgestelde dagen bij rechten in de
andere sectoren te laten gelden of
bepaalde voordelen toe te kennen die
gekoppeld zijn aan het statuut van
werkloze (zie bijvoorbeeld de verhoogde kinderbijslag, MAF, …).

73. Kinderbijslag
(deels automatisch)
www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijnen-gezondheid/kinderen/kinderbijslag
Als je al kinderbijslag krijgt voor een
of meer kinderen of als al kraamgeld
betaald werd vóór de geboorte, hoef
je niets te doen. Je kinderbijslagfonds
onderzoekt dan automatisch je recht
op kinderbijslag.
Bij een eerste aanvraag vul je het formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag’
(AA) in dat je kunt krijgen bij je kinderbijslagfonds. Als je je fonds niet
kent, vraag dan de naam aan de
werkgever van de persoon die de kinderbijslag aanvraagt.
Als je werkloos, ziek of gepensioneerd bent, contacteer dan het kinderbijslagfonds van je laatste werkgever.
Wanneer krijg je de basiskinderbijslag?
De basiskinderbijslag wordt maandelijks betaald, ten laatste op de 8e van
elke maand na de maand waarop het
recht op kinderbijslag betrekking
heeft (betaling achteraf).

Er zijn ook tussentijdse betalingen
om achterstallige kinderbijslag te
betalen (Betaalkalender).
Je hebt recht op kinderbijslag vanaf
de maand volgend op die van de
geboorte. De eerste uitbetaling volgt
een maand later. Bovendien kunnen
ook toeslagen betaald worden volgens de leeftijd van het kind, zijn
eventuele handicap of de ‘sociale’
categorie van het gezin waartoe zijn
ouders behoren.
Er zijn 3 bedragen naargelang de
rang van het kind in het gezin. Vanaf
het derde kind krijgen alle kinderen
hetzelfde bedrag.
Als eenoudergezin heb je naast de
basiskinderbijslag recht op een bijkomende toeslag, de toeslag voor eenoudergezinnen. Je totale inkomsten
mogen echter niet hoger liggen dan
2.385,18 euro bruto per maand.

In 2011 werden de volgende gegevens automatisch aan de kinderbijslaginstellingen bezorgd:
»» Berichten van het Rijksregister
en de Kruispuntbank over
wijzigingen in de gezinssituatie
»» Attesten van de sector
werkloosheid
»» Attesten van de sector ziekte en
invaliditeit
»» Attesten van tijdskrediet
»» Attesten van inschrijving als
werkzoekende
»» Attesten van einde wachttijd
voor werkzoekenden
»» Attesten van begin of einde van
een activiteit als zelfstandige
»» Multifunctionele OCMWattesten
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»» Dimona-attesten (begin van
tewerkstelling)

Er moet geen inkomensonderzoek
gevoerd worden in volgende gevallen:

»» DMFA-attesten

»» Attesten van beroepsziekte

• wanneer het huishouden bestaat
uit een alleenwonende persoon
(met of zonder kinderen ten laste)
die geniet van het RVV-statuut;

»» Attesten van inschrijving in een
school van de Vlaamse
Gemeenschap

• wanneer alle leden van het
huishouden genieten van het RVVstatuut.

»» Attesten van arbeidsongeval

»» Attesten van kinderen met een
aandoening
74. Sociaal Verwarmingsfonds(deels automatisch)
www.verwarmingsfonds.be/index.php
De vzw Sociaal Verwarmingsfonds
komt voor een deel tussen in de betaling van de energiefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie
bevinden. Het Fonds komt van 1 januari tot 31 december tussen.
Het gaat om de factuur betaald voor:
»» huisbrandolie,
»» lamppetroleum (type c),
»» bulkpropaangas.
NIET VOOR :
»» aardgas via aansluiting op het
stadsdistributienet,
»» propaangas in gasflessen,
»» butaangas in gasflessen.
Rechthebbenden:

Categorie 2: personen met begrensd
inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto
belastbaar inkomen lager of gelijk
aan 17.649,88 euro, verhoogd met
3.267,47 euro per persoon ten laste.
Er wordt hierbij rekening gehouden
met het niet-geïndexeerde kadastraal
inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast
Personen die een schuldbemiddeling
of een collectieve schuldenregeling
genieten en de verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen.
* Met persoon ten laste wordt
bedoeld een lid van het huishouden
van de gerechtigde met een netto
jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag
en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.120 euro.

Categorie 1: personen met recht op
verhoogde verzekerings-tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Als je denkt recht te hebben op steun
van het Sociaal Verwarmingsfonds,
moet je contact opnemen met het
OCMW van je gemeente binnen de 60
dagen na de levering.

Bovendien is vereist dat het jaarlijks
bruto belastbaar inkomen van het
huishouden lager of gelijk is aan
17.649,88 euro, verhoogd met
3.267,47 euro per persoon ten laste*.

Per huishouden en per verwarmingsperiode kan er maximaal 1.500 liter
brandstof in aanmerking genomen
worden voor de toekenning van een
verwarmingstoelage.

Voor de grote hoeveelheden geleverde
brandstoffen schommelt het bedrag
van de toelage tussen 14 cent en 20
cent per liter en de maximumtoelage
per huishouden is 300 euro.

Uitzonderingen:

75. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) (Niet automatisch)

• Ofwel gehuwd of gehuwd bent
geweest;

handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/inkomensvervangende-tegemoetkoming.htm
Ben je minstens 21 jaar oud en jonger
dan 65 en kun je door je handicap niet
gaan werken? Of werk je wel, maar
kun je maar 1/3 of minder verdienen
dan wat een gezond persoon op de
algemene arbeidsmarkt kan verdienen?
Dan heb je misschien recht op een
inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
Voorwaarden:
• Voor een inkomensvervangende
tegemoetkoming moet je minstens
21 jaar zijn. Je kunt de
tegemoetkoming aanvragen vanaf
de maand waarin je 20 jaar wordt;
• Je handicap moet erkend worden
door onze artsen. Je
verdienvermogen moet beperkt
zijn tot 1/3 of minder van wat een
gezond persoon door te werken op
de gewone arbeidsmarkt kan
verdienen;
• Je moet ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister;
• Je moet gedomicilieerd zijn in
België en er werkelijk verblijven;
• Om recht te hebben op een
inkomensvervangende
tegemoetkoming mag je inkomen
bepaalde grenzen niet
overschrijden.

Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je:
• Jonger dan 21 jaar bent én

• Ofwel een kind ten laste hebt;
• Ofwel een handicap hebt gekregen
na het wegvallen van het recht op
kinderbijslag (voorbeeld: Een
persoon van 18 jaar gaat werken,
hij krijgt geen kinderbijslag meer.
Hij wordt slachtoffer van een
verkeersongeval en heeft daardoor
een handicap.);
Ofwel niet bent ingeschreven in het
bevolkingsregister, maar wel in het
vreemdelingenregister, register van
ambtenaren van de Europese Unie of
register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan een van de
onderstaande voorwaarden:
• Je bent afkomstig van een lidstaat
van de Europese Unie;
• Je bent afkomstig van Algerije,
IJsland, Liechtenstein, Marokko,
Noorwegen, Zwitserland of Tunesië
en je bent aangesloten bij een
sociale zekerheidsregeling of je
bent student;
• Je bent staatloos;
»» Je bent vluchteling;
»» Je bent de echtgenoot van,
woont wettelijk samen met of
bent een gezinslid* van een van
de bovenstaande personen;
»» Je hebt tot 21 jaar de verhoogde
kinderbijslag ontvangen.
*Een gezinslid betekent: een minderjarig kind, meerderjarig kind, vader,

moeder, schoonvader of schoonmoeder; die ten laste is wat gezondheidszorgen betreft en onder hetzelfde dak
woont.
Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming
(IVT) is in eerste instantie afhankelijk
van je gezinscategorie. Of je dan ook
recht hebt op dat maximumbedrag,
wordt bepaald aan de hand van het
inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot
persoon heel erg verschillen.
Voortaan gebeuren alle aanvragen bij
de DG Personen met een handicap
online via My Handicap. Je hoeft dus
geen papieren formulieren meer op
te halen op je gemeentehuis om een
aanvraag in te dienen.

m.a.w. de invloed van je handicap
op je dagelijkse leven;
• Je moet ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister;
• Je moet gedomicilieerd zijn in
België en er werkelijk verblijven;
• Om recht te hebben op een
integratietegemoetkoming mag je
inkomen bepaalde grenzen niet
overschrijden.
Uitzonderingen:
Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je:
Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je:
• Jonger dan 21 jaar bent én
• Ofwel gehuwd of gehuwd bent
geweest;

76. Integratie-tegemoetkoming
(IT) (Niet automatisch)
handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/integratietegemoetkoming.htm
Ben je minstens 21 jaar oud en jonger
dan 65 en heb je omwille van je handicap ernstige moeilijkheden bij het
uitvoeren van dagelijkse activiteiten
(zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht
op een integratietegemoetkoming.
Voorwaarden:
• Voor een
integratietegemoetkoming moet je
minstens 21 jaar zijn. Je kunt de
tegemoetkoming aanvragen vanaf
de maand waarin je 20 jaar wordt;
• Je handicap moet erkend worden
door onze artsen. Om recht te
hebben op een
integratietegemoetkoming moet je
minstens 7 punten behalen op de
schaal van ‘zelfredzaamheid’,

• Ofwel een kind ten laste hebt;
• Ofwel een handicap hebt gekregen
na het wegvallen van het recht op
kinderbijslag (voorbeeld: Een
persoon van 18 jaar gaat werken,
hij krijgt geen kinderbijslag meer.
Hij wordt slachtoffer van een
verkeersongeval en heeft daardoor
een handicap.);
Ofwel niet bent ingeschreven in het
bevolkingsregister, maar wel in het
vreemdelingenregister, register van
ambtenaren van de Europese Unie of
register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan een van de
onderstaande voorwaarden:
»» Je bent afkomstig van een
lidstaat van de Europese Unie;
»» Je bent afkomstig van Algerije,
IJsland, Liechtenstein, Marokko,
Noorwegen, Zwitserland of
Tunesië en je bent aangesloten
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bij een sociale
zekerheidsregeling of je bent
student;
»» Je bent staatloos;
»» Je bent vluchteling;
»» Je bent de echtgenoot van,
woont wettelijk samen met of
bent een gezinslid* van een van
de bovenstaande personen;
»» Je hebt tot 21 jaar de verhoogde
kinderbijslag ontvangen.
*Een gezinslid betekent een minderjarig kind, meerderjarig kind, vader,
moeder, schoonvader of schoonmoeder; die ten laste is wat gezondheidszorgen betreft en onder hetzelfde dak
woont.
Zelfredzaamheid
Om een integratietegemoetkoming te
ontvangen wordt er nagegaan wat
voor invloed je handicap heeft op je
dagelijkse activiteiten. Specifiek zal
onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren
van de volgende activiteiten:
»» je verplaatsen
»» eten bereiden en eten nuttigen
»» je verzorgen en aankleden
»» je woning onderhouden en
huishoudelijke activiteiten doen
»» gevaar inschatten en vermijden
»» contacten onderhouden met
andere personen
Per criterium kun je maximum
3 punten krijgen:
0 punten = geen moeilijkheden
1 punt = weinig moeilijkheden
2 punten = grote moeilijkheden
3 punten = onmogelijk zonder hulp

van anderen
Aan de hand van deze criteria wordt
beslist tot welke categorie je behoort.
Je moet minstens 7 punten hebben
om recht te hebben op een tegemoetkoming.

77. Belastingskorting op
inkomen
financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/belastingvermindering

Inkomen:
Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner,
inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald
bedrag overschrijdt, dan zal het
bedrag van je tegemoetkoming lager
liggen dan het maximumbedrag van
de tegemoetkoming.
Enkel het belastbaar inkomen komt
in aanmerking. Als je bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk doet, maar je inkomen hiervan niet verrekend wordt in
je belastingen, dan houdt men daar
geen rekening mee. Er wordt gekeken
naar je inkomen van 1 à 2 jaar geleden. Dat bedrag vind je terug op het
aanslagbiljet van je belastingen. Als
het inkomen van je huishouden met
minstens 20% gewijzigd is in de 2
jaren die je aanvraag voorafgaan, dan
houdt men rekening met de inkomsten van 1 jaar geleden.

Vanaf 2015 wordt de belastingkorting
automatisch toegekend voor personen:
• die voor ten minste 66% als
‘ongeschikt’ zijn erkend (door de
FOD Sociale Zekerheid, of als
gevolg van een arbeidsongeval of
beroepsziekte, of als mijnwerker);
• die omwille van hun handicap grote
moeilijkheden hebben om
dagdagelijkse activiteiten uit te
voeren (dus die van de FOD Sociale
Zekerheid minstens 9 punten op
‘vermindering zelfredzaamheid’
hebben gekregen);
• die omwille van hun handicap
slechts één derde of minder
kunnen verdienen dan een persoon
zonder beperking;
• die een invaliditeitsuitkering
hebben van het ziekenfonds.

Bedrag:
Het maximumbedrag voor de integratietegemoetkoming (IT) is in eerste
instantie afhankelijk van je graad van
zelfredzaamheid. Of je dan ook recht
hebt op dat maximumbedrag, wordt
bepaald aan de hand van het inkomen
van je huishouden. Het uiteindelijke
bedrag kan van persoon tot persoon
heel erg verschillen.

78. Verhoogde tegemoetkoming
treinkaart NMBS
(niet automatisch)
www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/korting/verhoogde-tegemoetkoming.aspx
Je hebt een beperkt beroepsinkomen? Of je kunt rekenen op een verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg? Dan
kunnen jij, je partner en alle personen ten laste aan halve prijs reizen
met de trein in heel België.

Vergeet niet dat je op de trein altijd je
kortingskaart moet kunnen tonen aan
de treinbegeleider.
Je begeeft je naar het loket waar de
loketbediende je aanvraag zal onderzoeken door verbinding te maken met
de Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid. In deze databank worden de
sociale gegevens van persoonlijke
aard bewaard en beheerd door de
betrokken mutualiteit.
Hiervoor dien je enkel je eID voor te
leggen. Vervolgens zal je rijksregisternummer door de loketbediende
worden ingebracht om verbinding te
maken met de Kruispuntdatabank.
Bij een positief antwoord van de databank zal de moederkaart worden
afgedrukt.
Opgelet: er kan slechts een verbinding gemaakt worden met de Kruis-

Controleer altijd de
informatie op de
betrokken websites
voor een update,
omdat sommige
bedragen onderhevig
zijn aan de index en
ook de voorwaarden
kunnen veranderen.
vermindering voor
bescheiden woning
wordt automatisch
toegekend.

puntbank van 7.30 tot 19 uur.
Indien er geen verbinding kan
gemaakt worden met de Kruispuntdatabank dien je langs te gaan bij je
ziekenfonds, waar je een attest kunt
aanvragen. Dat attest is 3 maand geldig. Je hebt een attest nodig per
rechthebbende.
Op dat attest moeten volgende
zaken staan:

Met dit attest kun je terecht aan het
loket, samen met je eID, een recente
pasfoto en een ingevuld aanvraagformulier. Je krijgt je kortingskaart dan
gratis van de loketbediende.
Die kaart lijkt op de treinkaarten van
NMBS, met een moederkaart en een
validering.

• Naam en voornaam van de
rechthebbende

De moederkaart is 5 jaar geldig, het
valideringsbiljet 1 jaar. De validering
vermeldt hoelang je recht hebt op de
vermindering en is 1 jaar geldig. Ben
je 65 of ouder, dan krijg je een validering die 5 jaar geldig is.

• Adres

BELANGRIJK

• Geboortedatum

Controleer altijd de informatie op de
betrokken websites voor een update,
omdat sommige bedragen onderhevig zijn aan de index en ook de voorwaarden kunnen veranderen.

• Het logo van de mutualiteit in kleur

• Het feit dat je van het statuut
‘verhoogde tegemoetkoming’
geniet
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SOCIALE GRONDRECHTEN
BELGISCHE GRONDWET (ART.23 EN 24) :

Art. 23.

Art. 24

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel
134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening
bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid:

§ 1. Het onderwijs is vrij; elke preventieve maatregel is
verboden; de bestraffing van de misdrijven wordt alleen
door de wet of het decreet geregeld. De gemeenschap
waarborgt de keuzevrijheid van de ouders. De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt
onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de
leerlingen. De scholen ingericht door openbare besturen
bieden, tot het einde van de leerplicht, de keuze aan tussen onderricht in een der erkende godsdiensten en de
niet-confessionele zedenleer.

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een
zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het
recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, als mede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de
gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

§ 2. Zo een gemeenschap als inrichtende macht bevoegdheden wil opdragen aan een of meer autonome organen,
kan dit slechts bij decreet, aangenomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

§ 3. Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van
de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het
onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht. Alle
leerlingen die leerplichtig zijn, hebben ten laste van de
gemeenschap recht op een morele of religieuze opvoeding.

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

AUTOMATISERING VAN RECHTEN
MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN
VAN DE FEDERALE STAAT

§ 4. Alle leerlingen of studenten, ouders, personeelsleden
en onderwijsinstellingen zijn gelijk voor de wet of 2 De wet
en het decreet houden rekening met objectieve verschillen, waaronder de eigen karakteristieken van iedere
inrichtende macht, die een aangepaste behandeling verantwoorden.

§ 5. De inrichting, erkenning of subsidiëring van het
onderwijs door de gemeenschap wordt geregeld door de
wet of het decreet.

Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

1 maart 2013
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Inleiding
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting heeft op vraag van zijn Begeleidingscommissie gewerkt rond de
automatische toekenning van de rechten. Het heeft onderzocht welke rechten er al
automatisch worden toegekend, en vooral voor welke rechten ambtshalve
onderzoek vanwege de bevoegde instanties naar de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden om het recht te openen mogelijk is.
Herinneren we eraan dat de wetgever meer dan 15 jaar geleden al expliciet heeft
bepaald dat de sociale uitkeringen ambtshalve moeten worden toegekend telkens
wanneer dat „materieel mogelijk is‟1. De jongste jaren wordt er steeds meer
aandacht geschonken aan de automatische toekenning, en heeft die betrekking
op steeds meer rechten. Zo bepaalt het federaal regeerakkoord dat overal waar
mogelijk de automatische toekenning van sociale rechten versneld zal worden
ingevoerd, zoals bijvoorbeeld het sociaal tarief voor mensen die voldoen aan de
vastgestelde voorwaarden (met name op het vlak van energie, water,
communicatie, NMBS). Ook het Federaal Actieplan voor Administratieve
Vereenvoudiging 2012-2015 bevat maatregelen om bepaalde rechten automatisch
toe te kennen (derdebetalersregeling in het geval van chronische ziekte,
bijvoorbeeld). Hetzelfde geldt voor het Federaal Plan Armoedebestrijding dat de
federale regering heeft goedgekeurd op 14 september 2012 (met name de
verhoogde tegemoetkoming).
Op vraag van de Begeleidingscommissie werden enkel de rechten bestudeerd die
onder de federale bevoegdheid vallen. De gewesten en gemeenschappen zijn ook
in dit thema geïnteresseerd, een tweede nota zal nog volgen waarbij de stand van
zaken zal gepresenteerd worden betreffende de rechten die betrekking hebben op
de bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen.
Alvorens we een stand van zaken geven over de automatische toekenning van de
rechten, willen we die term eerst definiëren. De automatische toekenning van een
recht is binnen de juridische taal immers geen bekend begrip. Vervolgens
beschrijven we de uitdaging die de automatische toekenning van de rechten stelt,
over de technische kwesties van dergelijke demarche heen. Bij wijze van besluit
identificeren we een aantal elementen op basis van de bijdragen van de
overheidsinstellingen. Het gaat daarbij zowel om elementen die vooruitgang in
automatisering hebben mogelijk gemaakt als de problemen die zich ter zake
hebben voorgedaan. Op basis daarvan formuleren we eveneens een aantal
aanbevelingen. Tenslotte bespreken we het niet opnemen van rechten, wat de
kwestie van de automatisering overstijgt.
We willen alle FOD‟s, POD‟s, sociale zekerheidsinstellingen en de Dienst voor
Administratieve Vereenvoudiging bedanken die hebben samengewerkt met het
Steunpunt door hun gedetailleerde kennis te delen over de vaak uiterst technische
kwesties die in de loop van dit werk gerezen zijn. Daarnaast willen we ook de leden
1 Art. 8 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal
verzekerde, Belgisch Staatsblad van 6 september 1995 (in werking getreden op 1 januari
1997). Dit handvest is ook van toepassing op de sociale bijstand. De termen „materieel
mogelijk‟ worden geëxpliciteerd bij koninklijk besluit.
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van de Begeleidingscommissie van het Steunpunt danken die op de bijeenkomst
van 15 januari 2013 een ontwerp van deze nota hebben besproken.

1. Automatisering: omschrijving en belang
1.1.

Omschrijving

De uitdrukking „automatisering van een recht‟ is vaag en in het juridisch jargon is het
ook niet als dusdanig gekend. Het is dus belangrijk om duidelijk af te bakenen
waarover we het precies hebben.
Bij de afbakening van de thematiek ging het Steunpunt aanvankelijk uit van een
eerder enge definitie. De focus lag op automatisering als „automatische opening
van een recht‟. Hieronder wordt begrepen dat de overheid automatisch
onderzoekt of iemand al dan niet in aanmerking komt voor een bepaald recht. Dit is
een zeer vergaande en zuivere vorm van automatisering, en in de praktijk is deze
bijna onbestaande. Er zijn andere vormen van automatisering of vereenvoudiging
van procedures mogelijk, die hetzelfde doel voor ogen hebben als de automatische
opening van een recht. Deze zijn nuttige stappen voorwaarts voor een betere
uitoefening van rechten voor mensen in armoede. Daarom zullen we deze diverse
vormen op een rijtje zetten.
Zoals gezegd is de meest zuivere vorm van automatisering de „automatische
opening van een recht‟. De overheid onderzoekt ambtshalve of de voorwaarden
om het recht te openen zijn vervuld, zonder voorafgaandelijke vraag van de
potentieel rechthebbende. In bepaalde gevallen kan de overheid haar onderzoek
volledig afronden en de persoon dus onmiddellijk toekennen waar hij/zij recht op
heeft. In andere gevallen moet de overheid toch nog extra informatie opvragen.
Dit brengt ons tot de volgende vorm van automatisering. Een persoon wordt door
de overheid(sdienst) geïdentificeerd als mogelijk rechthebbende. Vervolgens wordt
de persoon in kwestie hiervan op de hoogte gebracht waarbij wordt gevraagd om
bepaalde informatie over te maken om het dossier te kunnen onderzoeken. Bij
Er zijn situaties waarbij de opening van het recht niet automatisch verloopt, maar
wel de actualisering ervan. Van zodra een persoon gekend is door de bevoegde
overheid(sdienst) worden wijzigingen in de situatie automatisch onderzocht en
kunnen deze aanleiding geven tot wijzigingen in (de toekenning van) het recht.
Tot slot zijn er tal van mogelijkheden om de (aanvraag)procedures eenvoudiger te
laten verlopen, te vermijden dat burgers een heleboel informatie die al voorhanden
is telkens opnieuw moeten aanleveren, enzovoort. In dit laatste geval is er geen
sprake van automatisering. Maar toch zijn zulke initiatieven vermeldenswaardig,
aangezien ze de drempel voor het bekomen van een recht aanzienlijk kunnen
verlagen.
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1.2.

Belang van de automatische toekenning van de rechten

Het doel van automatisering is een grotere effectiviteit van rechten, door een
vermindering van de non take-up van rechten, een fenomeen dat wijder verspreid
is dan algemeen gedacht en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft.
Volgens sommige studies zouden niet opgeëiste uitkeringen vaker voorkomen dan
fraude met uitkeringen, iets wat vandaag de dag nochtans veel meer politieke
aandacht krijgt2.
De redenen voor de non take-up zijn dus divers, en de remedies zijn dat al evenzeer.
Eén ervan, maar zeker niet de enige, is de automatische opening van rechten. Die
kan bijdragen tot de daadwerkelijke toepassing van sommige rechten en verdient
in die zin dan ook al onze aandacht, temeer omdat de uitbouw van databanken,
en de mogelijkheden tot kruising ervan via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, heel wat mogelijkheden biedt.
De strijd tegen de non-take up, waaraan automatisering bijdraagt, heeft meerdere
aspecten. We vernoemen er hier twee die bijzonder pertinent zijn voor het vraagstuk
dat ons bezig houdt:
- in termen van rechten : welke waarde heeft een recht dat niet effectief
wordt uitgeoefend? De formele erkenning van een recht garandeert op
geen enkele manier zijn uitvoering, zeker wanneer de potentieel
rechthebbende in slechte socio-economische omstandigheden leeft.
- in termen van armoede: de non take-up vermindert de impact van sociaal
beleid en zorgt voor een verarming van de personen die de rechten niet
vragen waarop ze beroep zouden kunnen doen.

2. Stand van zaken betreffende de automatisering van rechten met
betrekking tot de federale bevoegdheden
In een voorbereidende fase heeft het Steunpunt het thema van automatisering
verkend via literatuur en contacten. In deze periode had het Steunpunt ook enkele
samenkomsten
met
de
Vlaamse
administratie
(Departement
Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin), die immers eenzelfde oefening deed voor de rechten
die onder de gewest- en gemeenschapsbevoegdheden vallen, om informatie uit te
wisselen en te zoeken naar afstemming in aanpak.
In 2011 werden de verschillende relevante federale administraties en instellingen
aangeschreven met de vraag voor een ontmoeting in functie van de identificatie
van rechten die al (gedeeltelijk) geautomatiseerd zijn, of waar een project inzake
automatisering lopende is, of waarvan het zinvol zou zijn tot een automatische
opening van het recht te proberen komen. Op deze manier bekwam het Steunpunt
een contactpersoon binnen elke administratie en instelling.
Vervolgens werd een werkseminarie georganiseerd op 9 juli 2012, waaraan een 15tal contactpersonen uit de federale administraties en instellingen deelnamen. Ook
de Vlaamse administratie en het kabinet van de staatssecretaris voor
Armoedebestrijding waren op dit seminarie aanwezig. Er werd gewerkt aan de hand
van een overzichtstabel met de verschillende rechten, de toekenningscriteria ervan,
en de mate van automatisering. De uitwisseling ging vervolgens verder aan de hand
van een aantal transversale vragen.
In een laatste stap werd de verzamelde informatie in voorliggende nota verwerkt,
waarbij ook aan de deelnemers van het seminarie werd gevraagd om een bijdrage
te leveren aan de nota.
Op de volgende bladzijden worden de antwoorden van de verschillende
administraties en instellingen weergeven, aan de hand van een vast stramien:
- naam van de administratie en instelling die de bijdrage aan de nota heeft
geleverd;
- stand van zaken inzake automatisering (de automatisering kan gerealiseerd
zijn, ofwel deels, ofwel kan het gaan om administratieve vereenvoudiging);
- de ondervonden moeilijkheden bij automatisering;
- de eventuele projecten op korte, middellange of lange termijn.
Als laatste in de lijst zijn twee instellingen opgenomen die geen opdracht hebben
om een recht toe te kennen maar die een essentiële rol spelen in de automatisering:
de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging en de Kruispuntbank voor de
Sociale Zekerheid.

2 Zie met name de werkzaamheden van het Franse Observatoire des non-recours aux droits
et service (Odenore), dat deel uitmaakt van het CNRS, en in het bijzonder l’Envers de la
fraude sociale (La Découverte), 2012.
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2.1.

Energie

Om het automatiseringsproces te kunnen uitvoeren, dient de FOD Economie te
kunnen beschikken over verschillende gegevens:
- De klanten van de energieleveranciers en distributienetbeheerders
- De burgers uit het Nationaal Rijksregister
- De burgers die behoren tot één van de categorieën die opgenomen zijn in
het wettelijk kader inzake het sociaal tarief en gekend zijn bij de betrokken
sociale instellingen

Antwoord van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

a) Stand van zaken van automatisering
Het sociaal tarief (maximumprijzen) voor elektriciteit en aardgas is in het leven
geroepen sinds 2004 voor personen of gezinnen die behoren tot bepaalde
categorieën waardoor zij een gunstiger tarief kunnen genieten dan het gewone
commerciële tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Om te genieten van het sociaal
tarief, moet de klant een tegemoetkoming ontvangen van 1 van deze drie sociale
instellingen: de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een
Handicap (FOD SZ DGPH), de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP) of het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW ).
Het sociaal tarief wordt 2 keer per jaar (op 1 februari en op 1 augustus van ieder
jaar) berekend op basis van de laagste commerciële tarieven op de
leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas door de CREG (de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de
regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België).
Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde
en elke leverancier of distributienetbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te
passen wanneer de rechthebbende kan bewijzen dat hij of een gezinslid behoort
tot één van de categorieën die recht hebben op het sociaal tarief.
In het verleden vroeg de klant een papieren attest aan of kreeg dit automatisch
toegestuurd (door één van de drie sociale instellingen die verbonden zijn aan de
categorieën die recht hebben op het sociaal tarief voor aardgas/elektriciteit). De
klant diende op zijn beurt dit attest over te maken aan zijn/haar
energieleverancier(s).
Sinds 1 juli 2009 wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas automatisch
toegepast. Deze automatische toepassing zorgt ervoor dat de meeste
rechthebbenden het sociaal tarief verkrijgen zonder dat ze daartoe zelf initiatief
moeten nemen.
Het is de FOD Economie die instaat voor dit automatiseringsproces en om de drie
maanden aan de leveranciers meedeelt voor welke klanten zij het sociaal tarief
moeten toepassen, voor welke aansluitingspunten (contracten) en voor welke
periode, zodat het niet meer nodig is een papieren attest af te leveren bij de
leverancier.

Om de rechthebbende klanten te kunnen identificeren worden de bovenstaande
gegevens gekoppeld aan elkaar op basis van gekende persoonsgegevens (naam,
voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer).
De automatisering werd volledig geïmplementeerd en verliep in 3 fasen:
-

Fase 1: 1 juli 2009
Op basis van een indicatieve lijst van het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte en
Invaliditeitsverzekering), die eerst werd gekoppeld aan de gegevens van het
Nationaal Rijksregister en nadien aan de klanten van de energieleveranciers, werd
het sociaal tarief voor een eerste maal automatisch toegepast naast het bestaande
parcours van de papieren attesten.
- Fase 2: 1 januari 2010
Aan de hand van de gegevens van het rijksregister werd een lijst van
referentiepersonen (meestal het gezinshoofd) opgesteld, om via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid na te gaan welke de rechthebbende referentiepersonen
zijn in België.
Deze rechthebbende personen werden nadien gekoppeld aan de klanten van de
energieleveranciers, zodat de FOD Economie aan de leveranciers de
rechthebbende klanten kon meedelen. De papieren attesten waren vanaf dan
enkel nodig indien de automatische toepassing niet mogelijk was.
- Fase 3: 1 oktober 2010
Deze laatste fase beoogt de werkwijze zoals omschreven in het wettelijk kader
betreffende de automatisering (Programmawet 27 april 2007). Op basis van een lijst
van referentiepersonen, opgemaakt door een koppeling tussen de gegevens van
het Nationaal Rijksregister en de klanten van de energieleveranciers, wordt de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevraagd. De KSZ beantwoordt de FOD
Economie met de rechthebbende referentiepersonen, die op zijn beurt de
leveranciers informeert over de rechthebbende klanten.
Hoewel de wetgeving de FOD Economie verplicht slechts een deel van de
doelcategorieën te automatiseren, werd vanaf het begin besloten alle mogelijk te
automatiseren categorieën in het automatiseringsproces te betrekken.

De automatische toepassing schaft de papieren attesten niet af maar beperkt
uiteraard deze tot een minimum. Een klant kan nog steeds zelf een attest
aanvragen bij één van de drie sociale instellingen die verbonden zijn aan de
categorieën die recht hebben op het sociaal tarief, indien dit automatisch om een
of andere reden niet mogelijk is.

De automatisering van het sociaal tarief werd doorgevoerd binnen het kader van
de administratieve vereenvoudiging om de last van de papieren attesten op elk
niveau te verminderen en te minimaliseren:
- de rechthebbende burger moet geen papieren attest meer aanvragen en
bezorgen aan de energieleverancier;
- de sociale instelling moet geen papieren attesten meer opmaken en
versturen;

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

p. 9

p. 10

-

de energieleveranciers moeten de papieren attesten niet meer beoordelen
op hun geldigheid en verwerken.

Bovenop deze vereenvoudiging heeft de automatisering ertoe geleid dat er
meerdere rechthebbenden het sociaal tarief zijn gaan genieten. Rechthebbenden
die zelf niet op de hoogte waren van hun recht, genieten er nu automatisch van.
Wegens de verschillende werkwijzen, zowel van vóór de automatische toepassing,
als tijdens de implementatie van de automatische toepassing in verschillende fasen,
zijn de gegevens niet echt vergelijkbaar, maar een verhoging van het aantal
rechthebbenden is zeer duidelijk op te merken. Sinds 2011 worden de gegevens wel
systematisch bijgehouden.
Klanten met recht op sociaal tarief
Jaar

Aardgas
EAN3

Elektriciteit
EAN

Totaal EAN

Bron

2009

158.000

256.000

414.000

CREG

2011

221.878

391.583

613.461

FOD
Economie

Bovendien moet er bij de interpretatie van deze gegevens rekening gehouden
worden met het feit dat de FOD Economie enkel beschikt over cijfers van klanten
die het recht automatisch genieten. Personen die het sociaal tarief aanvragen via
een papieren attest zijn niet opgenomen in de cijfers van de FOD Economie, terwijl
de gegevens van de CREG wel de volledige populatie rechthebbenden omvat.
b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering
Kwaliteit van de gegevens
Zoals reeds werd aangehaald kunnen rechthebbenden die het sociaal tarief (nog
niet) automatisch ontvangen, het nog steeds aanvragen op basis van een papieren
attest. Dit geeft meteen aan dat niet de volledige 100% van de energiecontracten
geautomatiseerd zijn:
- Voor de categorieën van de FOD Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor
Pensioenen ontvangt minstens 80% van de rechthebbenden het sociaal tarief
op automatische wijze;
- Voor de categorieën van de OCMW‟s ligt het percentage iets lager, nl.
tussen 65 en 70%.
Deze cijfers zijn niet zo verwonderlijk als je weet dat er voor de automatisering drie
grote databanken met elkaar gekruist dienen te worden, nl. de databank met alle
energiecontracten van het land, de databank van het Nationaal Rijksregister en de
3

De EAN-code is het Europese identificatienummer bestaande uit 18 cijfers dat het
aansluitingspunt voor aardgas of elektriciteit in uw woning aangeeft. Dat nummer staat op
uw factuur. Indien u zowel met gas als met elektriciteit bevoorraad wordt, heeft u twee
leveringspunten (en ten minste twee meters). Wanneer u verhuist, kunt u de EAN-code niet
behouden aangezien deze gelinkt is aan de woning.
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databank van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze laatste databank
wordt op haar beurt gevoed door bestanden van de Sociale Zekerheid, de
Rijksdienst voor Pensioenen en van alle OCMW‟s. Om het sociaal tarief automatisch
te kunnen toepassen moet er een overeenkomst worden gevonden tussen de
persoonsgegevens gekend in de verschillende databanken (naam, voornaam,
adres en geboortedatum). Een klein verschil in „e‟ met accent of zonder, een
verschillende schrijfwijze van de naam, een afkorting van straatnamen, het gebruik
van de roepnaam op de gegevens van het contract of een contract op naam van
de overleden echtgenoot, kunnen voor een softwareprogramma voor heel wat
problemen zorgen. Bijvoorbeeld omdat de officiële naam in het rijksregister „Jozef‟
betreft, maar deze persoon gekend is als „Jef ‟ bij de energieleverancier, is een
koppeling van gegevens niet mogelijk wegens een te groot verschil in de naam.
Deze regels zijn evenwel noodzakelijk teneinde te vermijden dat het sociaal tarief
onterecht wordt toegepast voor een bepaalde klant.
De categorieën van de OCMW‟s leveren de grootste moeilijkheden op, aangezien
deze
de
minst
stabiele
doelgroep vertegenwoordigden,
omdat de
tegemoetkomingen slechts voor een korte periode aan verschillende personen
wordt toegekend. De groep rechthebbenden van het OCMW verandert dus
voortdurend in vergelijking met de categorieën van de FOD SZ en de RVP, die een
meer standvastige doelgroep omvatten. Eens erkend als rechthebbende bij de FOD
SZ of de RVP blijft de gerechtigde het statuut bijna altijd levenslang behouden, met
als gevolg dat ook het recht op het sociaal tarief kan blijven genoten worden. Nog
kenmerkend voor de OCMW rechthebbenden betreft de speciale karakters binnen
de persoonsgegevens, die vaker voorkomen dan bij de andere twee doelgroepen.
Beide specificaties maken dat de categorieën van het OCMW een grotere kans
hebben om niet automatisch verwerkt te kunnen worden.
De FOD Economie heeft sinds de start van de automatisering grote inspanningen
geleverd om de zogenaamde “uitval”, nl. de contracten die niet automatisch
kunnen verwerkt worden, zoveel mogelijk op te vangen.
Op zorgvuldige wijze werden de nodige aanpassingen en interne controles
ingebouwd, waardoor bij een te grote onzekerheid het automatiseringsprogramma
zal beslissen om geen koppeling te maken tussen de gegevens die te sterk
verschillen.
De automatisering van de sociale tarieven is bijgevolg een complex gegeven
waarbij de performantie ervan volledig afhankelijk is van de kwaliteit van de
aangeleverde gegevens. Hierbij is het erg belangrijk op te merken dat deze
databanken niet werden opgemaakt met oog op het koppelen van gegevens. Het
spreekt voor zich dat de databanken van de leveranciers in het verleden enkel voor
intern gebruik werden ontwikkeld en dat ook de andere databanken reeds een
lange geschiedenis aan opmaak kennen.
Via overleg met de verschillende betrokken actoren wordt er continu gewerkt aan
een verbetering van de gegevens van de verschillende databanken.
Tijdspanne van de aangeleverde gegevens
Naast de kwaliteit van de gegevens is ook de tijdspanne van het doorgeven van de
correcte gegevens erg belangrijk en erg afhankelijk van de authentieke bronnen.
Het doorgeven van een verhuis, een verandering in de periode van recht, een
verandering van leverancier, … spelen eveneens mee in het bemoeilijken van het
automatisch toepassen van het recht. Bijvoorbeeld wanneer een verhuis bij de
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leverancier meteen wordt doorgegeven, kan het zijn dat de adresverandering
binnen het rijksregister nog niet werd gerealiseerd. Een klein verschil in het
doorgeven van veranderingen binnen een gezin, kan eveneens leiden tot een niet
koppeling van gegevens, waardoor het sociaal tarief niet automatisch wordt
toegepast. Duidelijke afspraken onder de betrokken partners is hierbij niet
voldoende, indien de burger zelf verantwoordelijk is voor het later doorgeven van
de veranderingen.
Abstract wettelijk kader
In de wettelijke basis van de automatisering van de sociale maximumprijzen, terug
te vinden in de programmawet van 27 april 2007, werd „avant la lettre‟ vaag een
automatiseringsproces uitgeschreven. De niet volledig uitgewerkte wetgeving
bemoeilijkt het automatiseringsproces op het vlak van toepassingsregels en hoe de
verschillende databanken dienen te worden geraadpleegd.
Concreet uitgewerkte toepassingsregels zijn niet terug te vinden in de wetgeving
van de automatisering, noch in het wettelijk kader van de sociale tarieven zelf (MB
30 maart 2007). In het verleden (vóór de automatisering) werd het sociaal tarief op
verschillende wijze toegepast, terwijl een toepassing van een aanvullend sociaal
recht (hier het sociaal tarief) nood heeft aan een vaste structuur dat telkens op
eenzelfde manier wordt toegepast voor elke rechthebbende. De heden
uitgewerkte en gehanteerde toepassingsregels zijn conform het wettelijk kader en
waarborgen een coherente en gelijke behandeling van elke rechthebbende
energieklant. Het is evenwel de bedoeling dat de huidige wetgeving opgefrist wordt
en ook de toepassingsregels concreet beschrijft.
Dat de wetgeving de FOD Economie enkel toelaat de KSZ te bevragen, heeft tot
gevolg dat de databank van de FOD Economie geen kennis heeft aangaande de
niet geautomatiseerde rechthebbenden. Deze werkwijze laat eveneens niet toe te
onderzoeken waaraan de uitval van de automatisering te wijten is.
Een niet voldoende concrete uitwerking van het wettelijk kader dat mogelijks
interpretatie toelaat, verzwakt de wettelijke basis die noodzakelijk is voor de
automatisering van allerhande rechten.
c) Projecten op korte, middellange of lange termijn
De FOD Economie zet zich permanent in voor de optimalisatie en verfijning van de
automatische toepassing van het sociaal tarief. Via het communicatieplatform, dat
binnen en door de FOD Economie werd opgericht, worden de betrokken actoren
(stakeholders) permanent geïnformeerd over de kwaliteit van de gegevens in hun
bestanden, over mogelijke wijzigingen van het wettelijk kader en wordt ook getracht
de communicatie op eenzelfde manier te stroomlijnen teneinde ervoor te zorgen
dat de geïnteresseerde burger, onderneming of instelling over dezelfde volledige en
correcte informatie beschikt.
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2.2.

Financiën

Antwoord van de FOD Financiën
a) Stand van zaken met betrekking tot de automatische toekenning van de
rechten
De FOD Financiën stelt online aanvraagformulieren ter beschikking. Voorbeeld:
aanvraag om vermindering van de roerende voorheffing voor kinderen ten laste,
een gehandicapte persoon of een bescheiden woning.
Binnen de personenbelasting (bijvoorbeeld: verhoging van de belastingvrije som
voor kinderen ten laste, verhoging voor de lage inkomens…) worden de rechten al
automatisch toegekend via de geautomatiseerde berekening van de belastingen.
Er wordt in het kader van de geautomatiseerde berekening van de belastingen
(Tax-on-web) automatisch rekening gehouden met deze rechten.
De FOD Financiën stelt verschillende e-services ter beschikking (Tax-on-web, Taxcalc,
Calc-Energy-Plus…).
De FOD Financiën organiseert eveneens plaatselijke hulp bij het invullen van de
belastingaangifte, en verleent de belastingplichtigen ook telefonisch bijstand.
b) Moeilijkheden bij de automatische toekenning van de rechten
De automatische toekenning van de rechten wordt bemoeilijkt door onder andere
volgende problemen:
-

budgettaire beperkingen,
technische en reglementaire eenvormigheid,
de gebruikers die zich moeten aanpassen aan de nieuwe geautomatiseerde
procedures….

c) Projecten op korte, middellange en lange termijn
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2.3.

Handicap

VOOR PARKEERKAART

Antwoord van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met
handicap,
a) Stand van zaken van automatisering
Wij werken aan automatisering sinds 2005.
Automatisering ten aanzien van de producten van de Directie-generaal Personen
met een handicap
VOOR TEGEMOETKOMINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Gerealiseerd:
- elektronische gegevensstromen
 afleiding gezinssamenstelling volgens wetgeving tegemoetkoming op
basis van input van rijksregister van de natuurlijke personen (voor alle
tegemoetkomingen)
 belastbare
inkomsten
(Taxi-As,
voor
inkomensvervangende
tegemoetkoming en integratietegemoetkoming),
 arbeidsinkomsten
en
vervangingsinkomsten
(Taxi-As,
voor
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden),
 pensioenen (pensioenkadaster voor tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden),
 uitkeringen oorlogsslachtoffers (voor tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden)
- vereenvoudiging inlichtingenformulieren (“verklaringen voor het verkrijgen
van
de
inkomensvervangende
tegemoetkoming
en
integratietegemoetkoming”; “verklaring voor het verkrijgen van de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”)
- verdere vereenvoudiging inlichtingenformulieren via communicatie (wie een
aanvraag
inkomensvervangende
tegemoetkoming
en
integratietegemoetkoming indient en geen perspectief heeft om ten minste 7
punten vermindering zelfredzaamheid te halen voor moeilijkheden bij de
dagelijkse activiteiten ingevolge de handicap, hoeft niet meer deel II van het
formulier “evaluatie van de handicap” in te vullen). Hierdoor krijgen we een
betere aansturing voor het proces van toekenning van de
inkomensvervangende tegemoetkoming. “Anders inwinnen van inlichtingen”,
dat is één van de grote werven die Directie-generaal Personen met een
handicap voor de komende jaren op het oog heeft. Want papieren
inlichtingenformulieren werken niet goed. In afwachting dat we zover zijn,
proberen wij waar mogelijk zelf zaken over te nemen of stimuleren wij om de
bestaande inlichtingenformulieren creatief voor gebruik „op maat‟ aan te
wenden. Wat doe je bijvoorbeeld als je wél een inkomensvervangende
tegemoetkoming wenst, maar te weinig mogelijkheden in het dagelijks leven
hebt om ook te kunnen gaan voor een integratietegemoetkoming ? Je leest
het
hier:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/communite/tips.htm
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Gerealiseerd:
- ophalen van pasfoto uit rijksregister van de natuurlijke personen, waardoor
aanvragen voor een parkeerkaart waarvoor geen proces van erkenning van
de handicap nodig is, eenvoudiger verlopen (telefonische aanvraag,
aanvraag per e-mail)
- vereenvoudiging inlichtingenformulieren via communicatie:
 wie geen proces erkenning van de handicap nodig heeft, krijgt niet
langer formulier “evaluatie van de handicap”
 wie proces erkenning van de handicap nodig heeft, maar vanwege
de handicap geen grote moeilijkheden heeft in de algemene
dagelijkse activiteiten of voor het verwerven van een arbeidsinkomen,
hoeft niet deel I van het inlichtingenformulier “evaluatie van de
handicap” in te vullen en, wat deel II betreft, enkel het gedeelte over
de verplaatsingsmoeilijkheden. Hierdoor krijgen we een betere
aansturing voor het proces van toekenning van parkeerkaart.
Bijdrage voor automatisering sociale, fiscale en tarifaire maatregelen
- al
bestaande
elektronische
gegevensuitwisselingen:
http://handicap.fgov.be/docs/nieuw-algemeen-attest/nieuw-algemeenattest-nl.pdf (blz. 2 van het document)
- Handiflux: http://www.handicap.fgov.be/nl/handiflux/handiflux.htm
b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering.
Bij bijdrage voor automatisering sociale, fiscale en tarifaire maatregelen: sociaal
gas- en elektriciteitstarief (wetgeving van het sociaal gas- en elektriciteitstarief is niet
voldoende afgestemd op ingangsdatum recht op tegemoetkoming aan personen
met een handicap; de nog relatief lange doorlooptijd voor het nemen van
beslissingen met betrekking tot tegemoetkomingen aan personen met een
handicap bemoeilijken een adequate en snelle toekenning van het sociaal gas- en
elektriciteitstarief; de elektronische gegevensuitwisseling loopt nog grondig mank
(nog 62.000 papieren attesten in 2012); naar de klanten die recht hebben op het
sociaal gas- en elektriciteitstarief ontbreekt nog een geruststellende communicatie.
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c) Projecten op korte, middellange of lange termijn

2.4.

OP KORTE TERMIJN
-

-

Antwoord van de FOD Justitie

Mogelijkheid om een aanvraag tegemoetkoming aan personen met een
handicap ook te laten indienen bij het ziekenfonds(project “Communit-e
(plus) light”). Hierdoor verlaagt de drempel voor het indienen van een
aanvraag, maar zullen we allicht ook minder onoordeelkundige aanvragen
binnen krijgen (minder overlast van niet zinvolle aanvragen, waardoor we
sneller vooruit kunnen met zinvolle aanvragen). Het proces hiervoor (wijziging
van het koninklijk besluit houdende procedure tegemoetkomingen aan
personen met een handicap) is opgestart. Mogelijke realisatie rond april
2013.
Ook de OCMW‟s zullen kunnen instappen in Communit-e (plus) light als ze
erom vragen.

OP MIDDELLANGE TERMIJN
-

Vereenvoudiging van de wetgeving tegemoetkoming personen met een
handicap, vervat in de grondige hervorming van het stelsel van de
tegemoetkomingen. Met onder meer: het actief beheer door de Directiegeneraal Personen met een handicap van bestaande dossiers, waardoor de
burger niet telkens opnieuw een nieuwe aanvraag moet indienen voor een
verhoging van de tegemoetkoming aan personen met een handicap.

OP LANGE TERMIJN
-

Mogelijke detectie van personen die in aanmerking kunnen komen voor een
tegemoetkoming aan personen met een handicap door het samen brengen
en exploiteren van gegevens over moeilijkheden voor de dagelijkse
activiteiten ingevolge de handicap, moeilijkheden op inkomsten uit arbeid
ingevolge de handicap én/of inkomstengegevens.
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a) Stand van zaken met betrekking tot de automatische toekenning van de
rechten
De automatische toekenning van de rechten als instrument in de strijd tegen
armoede is momenteel geen prioriteit voor de FOD Justitie.
Hieronder vindt u de lijst van mensen die recht hebben op geheel of gedeeltelijk
kosteloze juridische bijstand, en de daaraan verbonden toekenningsvoorwaarden.
Volledige kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand:
- de alleenstaande persoon die bewijst, door een document te beoordelen
door het bureau voor juridische bijstand of, voor de rechtsbijstand, al
naargelang het geval, door het bureau voor rechtsbijstand of door de
rechter, dat zijn maandelijks netto-inkomen lager is dan 928 euro;
- de samenwonende met zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met
wie hij een feitelijk gezin vormt, indien hij bewijst aan de hand van om het
even welke document, te beoordelen door het bureau voor juridische
bijstand of, voor de rechtsbijstand, al naargelang het geval, door het bureau
voor rechtsbijstand of door de rechter, dat het gemiddeld maandelijks nettoinkomen van het gezin zich situeert tussen 1.191 en 1.454 euro. Per persoon
ten laste kan men deze bedragen verminderen met 157,12 euro;
- degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke
bijstand, op voorlegging van de geldige beslissing van het betrokken
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
- degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor
bejaarden, op voorlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor
Pensioenen;
- degene die een vervangingsinkomen voor gehandicapten (…), op
voorlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de
sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar;
- de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag
geniet, op voorlegging van het attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers;
- de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een huur betaalt die overeenkomt met de helft van
de basishuurprijs of die in het Waals Gewest een minimumhuur betaalt, op
voorlegging van de laatste huurberekeningsfiche;
- de minderjarige, op voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander
document waaruit zijn staat blijkt;
- de gedetineerde;
- de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het
Wetboek van strafvordering;
- de geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel
voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de
persoon van de geesteszieke;
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-

-

de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot
machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen
een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende
de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,
op voorlegging van bewijsstukken;
de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut
van ontheemde, op voorlegging van bewijsstukken;
de persoon tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling, op
voorlegging van de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel
1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, alsmede de persoon belast met
overmatige schulden op voorlegging van een verklaring van hem waaruit
blijkt dat de toekenning van de rechtsbijstand of van de juridische
tweedelijnsbijstand aangevraagd wordt met het oog op de inleiding van een
procedure
van
collectieve
schuldenregeling.

de gedetineerde de gevangenis heeft verlaten, nemen de justitieassistenten deze
begeleidende rol over.
Er bestaat momenteel geen enkel specifiek project binnen de psychosociale teams
rond het thema van de sociale re-integratie, hoewel die integraal deel uitmaakt van
hun corebusiness. De penitentiaire inrichtingen hebben trouwens ook de
mogelijkheid om met specifieke gemeentelijke diensten samen te werken
(OCMW‟s).

Gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand:
- de alleenstaande persoon die bewijst, door een document te beoordelen
door het bureau voor juridische bijstand of voor de rechtsbijstand, al
naargelang het geval, door het bureau voor rechtsbijstand of door de
rechter, dat zijn maandelijks netto-inkomen tussen 928 EUR en 1.191 EUR ligt;
- de alleenstaande persoon met iemand ten laste of de samenwonende met
zijn echtgenoot of met iedere andere persoon met wie hij een feitelijk gezin
vormt, indien hij bewijst aan de hand van om het even welk document te
beoordelen door het bureau voor juridische bijstand of, voor de
rechtsbijstand, al naargelang het geval, door het bureau voor rechtsbijstand
of door de rechter, dat het gemiddeld maandelijks netto-inkomen van het
gezin tussen 1.191 EUR en 1.454 EUR ligt.
b) Moeilijkheden bij de automatische toekenning van de rechten
Deze kwestie is niet van toepassing voor de FOD Justitie.
c) Projecten op korte, middellange en lange termijn
Er staat momenteel geen enkel wetgevend of reglementair project op stapel met
betrekking tot een automatische toekenning van de rechten of een administratieve
vereenvoudiging voor de meest kwetsbare personen.
Projecten om de stappen te vergemakkelijken die gedetineerden die de
gevangenis verlaten moeten zetten:
Tijdens de werkvergadering van 12 juli 2012 heeft het Steunpunt tot bestrijding van
armoede hierover informatie gevraagd. Na contact met het Directoraat-Generaal
Penitentiaire Inrichtingen kunnen we volgende punten aanstippen.
De psychosociale dienst in de penitentiaire instellingen is belast met de sociale reintegratie van mensen die aan bepaalde strafuitvoeringsmaatregelen of definitieve
invrijheidsstellingsmaatregelen voldoen. Geen enkel sociaal recht wordt momenteel
evenwel automatisch toegekend.
De psychosociale teams hebben de taak om de gedetineerde die niet in staat zou
zijn om die stappen zelf te zetten zowel proactief als actief te begeleiden. Wanneer
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2.5.

b) Moeilijkheden bij de automatische toekenning van de rechten

Mobiliteit

Antwoord van de FOD Mobiliteit en Vervoer
a) Stand van zaken met betrekking tot de automatische toekenning van de
rechten
Hoewel de strijd tegen armoede ontegensprekelijk een grote uitdaging vormt voor
de maatschappij in het algemeen, is de rol van de FOD Mobiliteit en Vervoer ter
zake veeleer beperkt.

Een echte automatische toekenning blijft moeilijk omdat de aanvrager een attest
van de gezinssamenstelling moet indienen, maar de juiste regels zijn redelijk
ingewikkeld (er zijn verschillen naargelang het gaat om natuurlijke kinderen,
geadopteerde kinderen of kinderen die behoren tot nieuw samengestelde
gezinnen).
c) Projecten op korte, middellange en lange termijn
Er is momenteel in geen enkele officiële programmatie ter zake voorzien.

Gezien het activiteitendomein van de FOD Mobiliteit en Vervoer bestaat er geen
inventaris van de sociale rechten en evenmin een automatische toekenning van die
rechten.
Wat wel kan worden gezegd, is dat de tarieven van het vervoer per spoor ertoe
bijdragen om gelijke kansen te creëren, ook voor mensen die op de rand van de
armoede balanceren.
Dit is eveneens van toepassing voor de kortingen en de gratis sociale voorzieningen
die worden toegepast in het kader van de uitvoering van het beheerscontract
tussen de Belgische staat en de NMBS.
Binnen het bevoegdheidsdomein van de FOD Mobiliteit zijn er twee rechten die nog
niet automatisch worden toegekend, maar waarvoor dat in principe wel zou
kunnen.
Het eerste recht heeft betrekking op de kortingskaart „verhoogde
tegemoetkoming‟. In het kader van de bevoegdheden van de FOD Mobiliteit en
Vervoer kunnen personen die onder het OMNIO-statuut vallen vervoerbewijzen
verkrijgen tegen verminderde prijzen.
Dit recht op prijsreductie maakt integraal deel uit van de maatregelen waarin
voorzien is in het beheerscontract tussen de Belgische staat en de NMBS.
Deze kaart wordt niet automatisch toegekend: er moet eerst een attest worden
aangevraagd bij het ziekenfonds alvorens een kaart kan worden aangevraagd bij
de NMBS.
Momenteel bestaan er geen plannen om de toekenning van deze kaart te
automatiseren.
Het tweede recht is de kortingskaart voor grote gezinnen. Op een bepaald moment
werd gevraagd om die kaart automatisch toe te kennen; als reactie daarop werd
de vernieuwingsprocedure van de kaart vereenvoudigd. De kaart wordt
momenteel automatisch vernieuwd, terwijl er vroeger elk jaar een nieuwe aanvraag
moest worden ingediend.
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2.6.
2.6.1.

Pensioenen

Huidige stand van zaken voor het OPW:
Het

Antwoord van de Rijksdienst voor Pensioenen

a) Stand van zaken
De RVP heeft als basisopdrachten het toekennen en betaalbaar stellen van de rusten overlevingspensioenen werknemers (RPW – OPW) en de inkomensgarantie voor
ouderen (IGO). Daarnaast heeft de RVP een uitgebreide informatieopdracht met
betrekking tot deze rechten.
In het kader van zijn informatieopdracht en dienstverlening naar de burger streeft
de RVP ernaar om zoveel mogelijk rechten te automatiseren.
Rustpensioen voor werknemers (RPW)
Aanvankelijk gold dat elke uitkering (uitgezonderd het vakantiegeld en de
verwarmingstoelage) voorzien bij de wetgeving inzake werknemerspensioenen het
voorwerp dient uit te maken van een aanvraag. De aanvraag kan ten vroegste
worden ingediend 1 jaar voorafgaand aan de door de aanvrager gekozen
ingangsdatum. In een beperkt aantal gevallen start de RVP zelf een dossier op, het
dossier wordt dan “ambtshalve” onderzocht (bijvoorbeeld op 60 jaar: recht op
rustpensioen voor een mijnwerker die een invaliditeitspensioen ontvangt). Daarnaast
bestaat ook het systeem van “polyvalentie”: 1 aanvraag telt zowel voor de
werknemers als voor de zelfstandigen, en 1 aanvraag volstaat om alle rechten te
doen onderzoeken (RPW, OPW en IGO).
Sinds 2002 werd in verschillende fasen, het automatisch pensioenonderzoek voor
alle actieve en niet meer actieve werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd
bereiken, veralgemeend. Het betreft pensioenen ten vroegste ingegaan op
1/1/2003 (voor de gerechtigden op ziekte – en invaliditeitsuitkeringen) en 1/1/2004.
(voor
de
niet-ZIV
die
de
wettelijke
pensioenleeftijd
bereiken).
Huidige stand van zaken voor het RPW: automatische toekenning aan personen die
hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer zijn geweest op de
wettelijke
pensioenleeftijd,
dit
is
65
jaar.
Moeten nog een aanvraag indienen:
- Personen die hun pensioen vervroegd wensen op te nemen vóór 65 jaar;
- Personen die hun pensioen willen opnemen na 65 jaar;
- Personen die hun rustpensioen willen opnemen op de leeftijd eigen aan een
bijzonder stelsel ( mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de
burgerluchtvaart);
- Personen die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben.
Overlevingspensioen voor werknemers (OPW)
Door de wetgeving van toepassing vanaf 1991, werd een reglementaire basis
gegeven aan een praktijk die reeds door de RVP werd toegepast inzake
automatisch onderzoek naar de rechten op een overlevingspensioen.
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recht

op

overlevingspensioen

wordt

ambtshalve

onderzocht:

-

1° indien de overleden echtgenoot, bij zijn overlijden, daadwerkelijk een
rustpensioen als werknemer genoot, voordien een dergelijk pensioen
daadwerkelijk had genoten, had afgezien van de betaling ervan of de
betaling ervan niet had bekomen om de andere echtgenoot in de
mogelijkheid te stellen het rustpensioen te verkrijgen berekend op basis van
75 % van de bezoldigingen;

-

2° indien op het ogenblik van het overlijden van de echtgenoot :
 nog geen definitieve beslissing was betekend omtrent het recht op
rustpensioen, ingevolge de daartoe ingediende aanvraag of
ingevolge het onderzoek van ambtswege;
 een beslissing omtrent het recht op rustpensioen was betekend en het
overlijden plaats vond tussen de datum van kennisgeving van
beslissing en de ingangsdatum van het rustpensioen.

Ingeval van scheiding van tafel en bed of feitelijke scheiding wordt het recht op
overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot ambtshalve onderzocht, zo
hij een aanvraag had ingediend om een gedeelte van het rustpensioen van de
andere te bekomen of zo zijn recht daarop ambtshalve werd onderzocht.
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
In de wetgeving van 2001 is een automatisch onderzoek naar de rechten op IGO
voorzien als de betrokkene:
- Een pensioenaanvraag indient ten laste van een Belgische verplichte
pensioenregeling (omgekeerd geldt aanvraag om IGO ook als
pensioenaanvraag in de Belgische wettelijke pensioenregelingen);
- Een pensioen geniet in de regeling voor werknemers of voor zelfstandigen,
zelfs indien vervroegd toegekend;
- Een tegemoetkoming aan gehandicapten geniet;
- Het bestaansminimum ontvangt.
De RVP onderzoekt automatisch het recht op IGO wanneer iemand op 65 jaar met
pensioen gaat, en sinds oktober 2010 ook voor mensen die vervroegd met pensioen
gingen wanneer ze 65 worden. ( vanaf geboortejaar 1945)
De RVP is ook bezig met onderzoek met terugwerkende kracht voor wie het recht
op de IGO in het verleden niet werd onderzocht. Deze inhaalbeweging wordt
georganiseerd sinds januari 2011 door elke maand alle vervroegd gepensioneerden
in één geboortemaand vóór 1945 te screenen.
b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering
Voor de IGO worden de inkomsten opgevraagd. Er zijn contacten met FOD
Financiën, maar probleem is dat we geen historiek hebben en dat databanken
verspreid zitten. Ook qua opvolging is het probleem dat de FOD Financiën eigenlijk
veranderingen zou moeten doorgeven en dat gebeurt momenteel nog niet.
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Het kan zijn dat, wanneer de IGO eerder geweigerd werd, een gepensioneerde op
een later moment door een verhoging van het bedrag van de IGO of door een
wijziging in zijn financiële of gezinssituatie nu misschien wel aanspraak kan maken op
een IGO. In dat geval dient de persoon zelf een aanvraag te doen.
c) Varia
POLYVALENTIE
Vroeger bestond er alleen polyvalentie van de pensioenaanvragen bij de RVP en
het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en een
beperkte polyvalentie met Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).
Sinds 1/4/2010 is er polyvalentie voor aanvragen bij RVP, RSVZ en PDOS: een
aanvraag in de openbare sector geldt als aanvraag in de regeling
werknemers/zelfstandigen, een aanvraag in de regeling werknemers/zelfstandigen
geldt als aanvraag in de openbare sector.
RAMINGEN
De RVP stuurt daarnaast ook automatisch een raming op 55 jaar. Dit geeft mensen
de kans om te reageren op eventuele lacunes.

2.6.2.

Antwoord van het RSVZ

a) Stand van zaken met betrekking tot de automatische toekenning van de
rechten
De problematiek van de automatische toekenning van de rechten is geen thema
waarrond de Pensioendienst van het RSVZ momenteel in het bijzonder werkt; er is
geen uitbreiding van de automatische toekenning van de pensioenrechten voor
zelfstandigen gepland. Verschillende projecten echter (met name de uitbouw van
de loopbaandatabank voor zelfstandigen e-CLIPZ en de elektronische
gegevensuitwisseling tussen de drie pensioeninstellingen RVP-RSVZ-PDOS (Hermes)
willen de inzameling van gegevens en informatie die noodzakelijk is voor de
toekenning en de inbetalingsstelling van de pensioenrechten verbeteren, en
bevorderen zo dus onrechtstreeks de graad waarin de rechten automatisch worden
toegekend.
Sinds 2004 is het ambtshalve onderzoek van het recht op rustpensioen op de
pensioengerechtigde leeftijd - 65 jaar voor zowel vrouwen als mannen - net als in
het stelsel voor werknemers een wettelijke verplichting in het stelsel voor
zelfstandigen voor Belgisch ingezetenen.
Dat impliceert dat het RSVZ 14 maanden voor de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt
het onderzoek naar het recht op rustpensioen opstart voor elke persoon die in België
verblijft en waarvoor het een aansluiting bij een sociale verzekeringsfonds voor
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zelfstandigen detecteert in het Algemeen Repertorium van Zelfstandige Arbeiders,
dat het beheert.
We kunnen dus spreken van een volledige automatisering van het onderzoek naar
de pensioenrechten, in die zin dat de burger niet langer een pensioenaanvraag
moet indienen zoals hij wel nog moet doen wanneer hij vervroegd op pensioen wil
gaan. Daartegenover staat dat de toekenning en de inbetalingsstelling van de
onderzochte pensioenrechten niet volledig automatisch gebeurt.
Tijdens het onderzoek naar zijn rechten wordt de burger immers gevraagd een
vragenlijst in te vullen met betrekking tot zijn beroepsloopbaan en tot de periodes
die in aanmerking zouden kunnen komen voor gelijkstelling, zoals studies, waarvoor
eveneens het bewijs moet worden geleverd, en de militaire dienst. Opdat het
pensioen in betaling kan worden gesteld, moet de toekomstige gepensioneerde
bovendien een verklaring invullen over zijn beroepsactiviteit en zijn recht op sociale
uitkeringen; op die manier licht hij de pensioendienst van het RSVZ in over zijn situatie
op de datum dat zijn pensioen zal ingaan. Het gebrek aan dergelijke verklaring
verhindert de inbetalingsstelling van het pensioen.
Preciseren we nog dat tijdens het ambtshalve onderzoek van het recht op
rustpensioen van de zelfstandige de andere pensioenrechten waarop de
betrokkene aanspraak kan maken (overlevingspensioen, pensioen van feitelijk of uit
de echt gescheidene) eveneens het voorwerp uitmaken van een ambtshalve
onderzoek in het stelsel voor zelfstandigen en, in voorkomend geval, in het stelsel
van de werknemers en van de openbare sector.
Daarnaast vermelden we hier ook nog het automatisch onderzoek van het recht op
overlevingspensioen zodra de overleden echtgenoot op het moment van zijn
overlijden een rustpensioen voor zelfstandigen geniet. Hier kunnen we eveneens
spreken van een automatische toekenning, omdat de overlevende echtgenoot het
RSVZ geen inlichtingen moet verstrekken over de beroepsloopbaan van de
overleden echtgenoot omdat de rechten van die laatste vroeger al het voorwerp
hadden uitgemaakt van een toekenning.
Zelfs de inbetalingsstelling van het overlevingspensioen gebeurt in de meerderheid
van de gevallen automatisch, zonder voorafgaandelijke verklaring over de
beroepsactiviteit of het genot van sociale uitkeringen, gezien de leeftijdscategorie
van de betrokken begunstigden.
b) Moeilijkheden bij de automatische toekenning van de rechten
Het gebrek aan bepaalde informatie en gegevens verplicht het RSVZ om de
toekomstige gepensioneerde te bevragen. De huidige toestand van de
databanken en de onmogelijkheid om bepaalde gegevens aan elkaar te toetsen
zorgt ervoor dat het RSVZ niet over alle informatie beschikt die noodzakelijk is om de
pensioenen automatisch toe te kennen en in betaling te stellen.
Via verschillende gemeenschappelijke projecten wordt momenteel gewerkt aan
een intensievere samenwerking met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Bedoeling van die projecten is om
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de drie voornoemde instellingen alle informatie ter beschikking te stellen die de
burger aan een van die drie instellingen heeft verstrekt, ongeacht of het gaat om
informatie met betrekking tot zijn beroepsloopbaan, het genot van sociale
uitkeringen of het voortzetten van een beroepsactiviteit. Het project zou tegen 2014
rond moeten zijn.
c) Projecten op korte, middellange en lange termijn
Op korte of middellange termijn is er geen project in het verschiet dat de
automatische toekenning van de pensioenrechten in het stelsel van zelfstandigen
uitbreidt. Het RSVZ zet evenwel zijn inspanningen op het vlak van de administratieve
vereenvoudiging voort.

2.7.

Telecommunicatie

Antwoord van BIPT
a) Stand van zaken van automatisering
De wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bepaalt dat
het sociaal telefoontarief op vraag kan worden toegekend. Deze vraag moet door
de cliënt gericht worden aan zijn telecomoperator. De voorwaarden hebben
hoofdzakelijk bettrekking op de leeftijd, de handicap en het inkomen.
In het kader van de bestaande wet is er geen sprake van om over te gaan tot een
automatische opening van het recht op sociaal tarief zonder voorafgaandelijke
vraag van de betrokkene.
In overeenstemming met artikel 22, §2 van de bijlage van de wet beheert het BIPT
een centrale databank waarin alle begunstigden voor een sociaal tarief zijn
opgenomen. Een cliënt doet bij zijn operator een aanvraag voor het sociaal tarief.
De operator moet (minstens mondeling) de voorwaarden hiervoor toelichten.
Vervolgens stuurt de operator de naam, voornaam en geboortedatum van de
persoon in kwestie naar het BIPT. Het BIPT vraagt de informatie uit het rijksregister op
en bekijkt in haar databank of de persoon in kwestie (of een gezinslid van de
persoon) al over een sociaal tarief beschikt. Als dit zo is, wordt de aanvraag negatief
beantwoord. Anders wordt bekeken welke informatie beschikbaar is in de KPB. Op
basis hiervan kan het BIPT bepalen of iemand recht heeft op sociaal tarief, dan wel
of hij/zij „misschien‟ recht heeft. In dit laatste geval wordt een gepersonaliseerde
brief gestuurd naar de persoon met de vraag om informatie te bezorgen. Ongeveer
70% van de aanvragen krijgen dit antwoord „misschien‟.
Ongeveer 30% van de aanvragen kan wel automatisch behandeld worden: ofwel
degene die al een sociaal tarief blijken te hebben en waar het antwoord dus nee is;
ofwel een beperkt aantal gevallen waarbij de informatie uit de KPB volstaat. Dit
gaat dan bv. over personen van meer dan 65 jaar, die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming.
b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering.
De moeilijkheden situeren zich vooral op het vlak van de omschrijving van
begrippen en/of categorieën. Dit zorgt voor een grote complexiteit. De complexiteit
vindt zijn oorsprong in de teksten die de wettelijke basis vormen. Meer uniformiteit in
de gehanteerde begrippen en categorieën zou hier soelaas kunnen bieden.
Verder is het ook moeilijk om gegevens op basis van inkomen goed te definiëren.
Momenteel wordt het gezamenlijk belastbaar inkomen, zoals op het aanslagbiljet
staat, gehanteerd als criterium.
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c) Projecten op korte, middellange of lange termijn

2.8.

Bedoeling is dat het BIPT in de toekomst:
- toegang zal krijgen tot inkomensgegevens via de FOD financiën
- toegang zal krijgen tot de verschillende statuten rond handicap via de KPB
Er zal ook bekeken worden of de informatie over leefloon sneller kan bekomen
worden. Op dit moment wordt de informatie die het BIPT van de KPB ontvangt
hierover, slechts één keer per jaar geactualiseerd, terwijl mensen soms al een
sociaal telefoontarief aanvragen de dag nadat hun leefloon werd toegekend.
Meer informatie over de plannen rond verdere automatisering van sociaal
telefoontarief kan u vinden via de volgende link:
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID=638&objectID=3887&lang=fr (p. 53 e.v.),
onder EA-AE/2/2013/ 01: Automatisering van bepaalde STTS-functionaliteiten.

Gezondheid

Antwoord van het RIZIV
a) Stand van zaken met betrekking tot de automatische toekenning van de
rechten
Er wordt al vele jaren rekening gehouden met de kwestie van de automatische
toekenning van de rechten, zowel bij de invoering van nieuwe rechten (zoals
bijvoorbeeld de forfaitaire toelage voor chronisch zieken die in 1998 werd
ingevoerd) als bij de verbetering van bestaande rechten.
Verhoogde tegemoetkoming:
- automatische toekenning en verlenging van het recht voor sommige
rechthebbenden; daartoe zijn informatiestromen georganiseerd tussen
verschillende instanties (die de “voordelen” toekennen waarop het recht op
de verhoogde tegemoetkoming is gebaseerd, zoals het leefloon) en de
verzekeringsinstellingen;
- voor de anderen kan, wanneer de verhoogde tegemoetkoming wordt
toegekend op basis van een hoedanigheid, en het ziekenfonds weet heeft
van die hoedanigheid, het ziekenfonds de verzekerde contacteren en hem
uitnodigen om een aanvraag in te dienen; vanuit die idee zijn in de loop der
jaren nieuwe "hoedanigheden” toegevoegd (de meest recente zijn
eenoudergezinnen en langdurig werklozen zonder leeftijdsvoorwaarde);
- de verlenging van het recht gebeurt altijd automatisch, na controle van de
inkomensvoorwaarden (zolang de gezinssamenstelling niet wijzigt).
Maximumfactuur
Het mechanisme is automatisch voor iedereen voor wie de fiscale administratie de
inkomsten kan meedelen; het is pas wanneer de inkomsten niet bekend zijn bij de
fiscale administratie dat de verzekerden die moeten meedelen, om zo het
grensbedrag van de maximumfactuur te kunnen bepalen dat op hen van
toepassing is. De verzekerde moet eveneens actie ondernemen wanneer hij zich in
een situatie bevindt waarbij rekening kan worden gehouden met zijn huidige
inkomsten, en niet met de recentste gekende fiscale inkomsten.
Forfaitaire toelage voor chronisch zieken
Deze toelage stoelt op twee criteria die bij de verzekeringsinstellingen bekend zijn
(enerzijds een minimum aan persoonlijke aandelen en anderzijds situaties van
afhankelijkheid die het ziekenfonds kan detecteren) en kan automatisch worden
toegekend aan zij die aan deze voorwaarden voldoen.
b) Moeilijkheden bij de automatische toekenning van de rechten
De automatische toekenning van de rechten veronderstelt dat men beschikt over
de gegevens die toelaten deze rechten te openen; deze gegevens zijn evenwel
altijd beperkt. Bijgevolg dreigt men terug te vallen op steeds dezelfde criteria en de
rechten op steeds dezelfde basis toe te kennen (bijvoorbeeld om “situaties van
afhankelijkheid” te definiëren). We moeten de voordelen van een automatische
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toekenning van de rechten steeds afwegen tegen de gevolgen ervan om na te
gaan of die gevolgen aanvaardbaar zijn ten opzichte van het doel dat de
maatregel nastreeft en de doelgroep die de maatregel beoogt.

2.9.

Werk

Antwoord van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

c) Projecten op korte, middellange en lange termijn

a) Stand van zaken van automatisering

In het kader van de hervorming van de verhoogde tegemoetkoming die
momenteel wordt besproken, wordt bekeken of gezinnen met bescheiden inkomens
niet automatisch kunnen worden gedetecteerd, zodat de ziekenfondsen die
kunnen contacteren om hen uit te nodigen een aanvraag tot verhoogde
tegemoetkoming in te dienen.

De RVA kent twee soorten uitkeringen toe, die elk een verschillend proces kennen:
de werkloosheidsuitkeringen waarbij de RVA met de uitbetalingsinstellingen werkt
(de drie vakbonden en de Hulpkas) en de uitkeringen voor loopbaanonderbreking
en tijdskrediet waarbij de RVA rechtstreeks contact heeft met de sociaal verzekerde.
1. Werkloosheidsuitkeringen
-

-

-

-

Een automatisering binnen de huidige organisatie is niet mogelijk. Wanneer
iemand volledig werkloos is, kan hij/zij zich aanmelden bij een
uitbetalingsinstelling. Vervolgens moet de betrokkene zich inschrijven als
werkzoekende bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst. Het
ambtshalve onderzoeken door de RVA of iemand voldoet aan de
voorwaarden voor een werkloosheidsuitkering, kan echter enkel als de
informatie voorhanden is (1) of iemand werkelijk werkloos is (de DIMONAdatabankgegevens4 zijn onvoldoende kwalitatief om hieromtrent een 100 %
betrouwbare uitspraak te doen), (2) welke reden van ontslag er geldt (de
sociale partners verkiezen echter hieromtrent niet elektronisch te
communiceren). De uitbetalingsinstellingen hechten ook veel belang aan
persoonlijk contact met de betrokkenen. Bij tijdelijke werkloosheid zijn de
mensen meestal al aangesloten bij een betalingsinstelling ; in principe zou
hier automatisch een bericht naar de RVA vanuit de betalingsinstelling
kunnen gestuurd worden, maar ook hier wordt het belang van een
persoonlijk contact naar voor geschoven.
Er is binnen de RVA de voorbije jaren veel gewerkt rond automatisering, in de
zin van informatisering. In de beginfase lag de klemtoon vooral op de
verificatie van de uitbetalingen. Het recht dat de RVA berekend heeft, wordt
hierbij
vergeleken
met
de
uitbetalingsgegevens
van
de
uitbetalingsinstellingen en van de bankinstellingen.
In 2011 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheid om
bij aanmelding bij een uitbetalingsinstelling een automatische inschrijving als
werkzoekende bij de regionale arbeidsbemiddelingsdienst te voorzien. Dit
project is echter stopgezet wegens de voorziene overheveling van
bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming, en het feit dat
het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de
Gemeenschappen van 2004 zal moeten worden herzien.
In verband met de samenstelling van het dossier en het vaststellen van het
recht op uitkeringen zijn wel verschillende elementen geautomatiseerd,
bijvoorbeeld betreffende de vraag of iemand voldoende prestaties heeft om
toegelaten te worden tot het werkloosheidsstelsel. De betrokkenen moeten
deze informatie niet zelf aanleveren. Dit geldt ook voor het beroepsverleden,

4

DIMONA: onmiddellijke melding van tewerkstelling. Het laat een werkgever toe om
elektronisch de aanwerving of het einde van een tewerkstelling van een werknemer te
melden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
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-

waarbij in de nieuwe reglementering inzake degressiviteit van de
werkloosheidsuitkeringen het een rol speelt of iemand 20 jaar heeft gewerkt
of minder.
Sinds 1996 is de uitwisseling met andere sectoren van sociale zekerheid
vergaand elektronisch uitgewerkt, in functie van het valoriseren van de
verschillende rechten van sociale zekerheid. Deze uitwisseling is enerzijds
belangrijk om de „gelijkgestelde dagen‟ bij rechten in de andere sectoren te
laten gelden of bepaalde voordelen toe te kennen die gekoppeld zijn aan
het statuut van werkloze (zie bijvoorbeeld de verhoogde kinderbijslag, MAF,
…).

2. Uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking en tijdskrediet
-

-

In deze processen is er een rechtstreeks contact tussen RVA en werkgever en
werknemer. Tot nu toe dient de sociaal verzekerde een papieren document –
eveneens ondertekend door de werkgever – in bij de RVA. De RVA gaat dan
over tot uitbetaling van de uitkering. Sinds eind 2012 is er op beperkte schaal
een proefproject opgestart waarbij werkgever en werknemer samen de
aanvraag elektronisch kunnen overmaken aan de RVA.
Er is een project lopende om de situaties die recht geven op een hoger
bedrag (bv.: alleenwonende persoon met kinderen ten laste), via het
bevolkingsregister, automatisch te detecteren. Momenteel moeten de
sociaal verzekerden zelf de elementen van hun situatie signaleren die een
gevolg zouden kunnen hebben op het bedrag.

b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering
-

-

-

-

-

3. Algemeen
-

-

Er gebeurt ook een automatische stopzetting van rechten, bijvoorbeeld bij
overlijden.
Er is een project lopende waarbij de RVA ook zicht krijgt op de
gezinssamenstelling via het Rijksregister. Omwille van de geldende
regelgeving moet de RVA de informatie (bijvoorbeeld dat iemand
alleenstaande ouder is) wel nog door de betrokkene laten verifiëren.
Door de verschillende gegevensstromen kan men „cumuls‟ (uitkeringen
betreffende
werkloosheid/loopbaanonderbreking/tijdskrediet,
arbeidsprestaties als werknemer of zelfstandige, ziekte-uitkering) ook beter
opsporen. Vroeger gebeurde dit curatief (controle na een jaar), nu steeds
meer preventief (vooraleer een uitkering wordt uitbetaald). Dit werd mogelijk
gemaakt door de beschikbare databanken en de grotere betrouwbaarheid
van de gegevens. Men wil hierbij onterechte betalingen – en een mogelijke
terugvordering - van uitkeringen vermijden.
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Een bijzonder belangrijke moeilijkheid is de complexheid van de regelgeving.
Betreffende de werkloosheidsuitkeringen zijn er vier actoren - de sociaal
verzekerde, de RVA, de uitbetalingsinstellingen, en de gewestelijke
arbeidsbemiddelingsdiensten – wat automatiseringsprocessen niet eenvoudig
maakt.
Problematisch zijn de verschillen in begrippen in de verschillende
reglementeringen, bijvoorbeeld gezinshoofd. Mochten deze begrippen over
de verschillende sectoren van de sociale zekerheid heen perfect
overeenkomen met wat in het Rijksregister wordt vermeld, dan zou dit
automatiseringsprocessen vergemakkelijken.
De situatie van een werkloze kan onderhevig zijn aan veel veranderingen:
iemand die vandaag werkloos is, kan morgen een job hebben of ziek zijn, …
De auteurs van regelgevende teksten zijn soms onvoldoende op de hoogte
van de mogelijkheden inzake raadpleging van databanken en automatisch
processen. Hierdoor worden soms bepaalde elementen (bv. attesten) vereist,
terwijl het denk- en doenbaar is om de informatie ook elektronisch in te
winnen.
De discussie bestaat of het werken via elektronische procedures al of niet in
de wetgeving moet vermeld worden. Hoe meer procedures beschreven
staan, hoe minder de bewegingsvrijheid inzake organisatie van de
datastromen.
Hoewel de elektronische dossiers de stappen voor een groot aantal sociaal
verzekerden kunnen vergemakkelijken, moet ook de vraag naar de impact
voor de meest zwakke personen worden gesteld.

c) Projecten of korte, middellange of lange termijn
-

Er loopt een studie inzake de mogelijkheid van een elektronisch dossier rond
de uitkeringsaanvraag, waarbij de sociaal verzekerde via een portaalsite zijn
dossier zou kunnen samenstellen.
Er is eveneens een studie om de mogelijkheid te onderzoeken om het
maandelijks controleformulier elektronisch in te vullen, waarbij de sociaal
verzekerde dus via een portaal de gebeurtenissen die zich voordoen tijdens
zijn werkloosheid elektronisch aangeeft.
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2.10.

Kinderbijslag

METHODIEK
Sedert jaren houdt de Rijksdienst op een permanente wijze een inventaris bij van alle
onontbeerlijke gegevens om de kinderbijslag te kunnen betalen. Elk jaar worden de
methoden en de werkwijzen om die gegevens in te winnen opnieuw geëvalueerd
en geactualiseerd.

Antwoord van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
a) Stand van zaken van automatisering
Al in 2004 heeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers een project
opgestart om het recht op kinderbijslag zoveel mogelijk automatisch te
onderzoeken. Binnen de sector noemen we dit het automatisch onderzoek van het
recht.
De Rijksdienst wil daarmee zijn maatschappelijk beleidsdoelstelling realiseren om
kinderbijslag toe te kennen met minimale inspanningen van de gezinnen.
Om dit te realiseren heeft hij een Kadaster van de kinderbijslag ontwikkeld. Dit is
operationeel sinds 1 juli 2004. In dat Kadaster zijn alle personen (actoren) wiens
gezinssituatie of socio-professionele toestand het recht op kinderbijslag beïnvloeden,
opgenomen.
Dit Kadaster laat toe om elektronische gegevensstromen te ontwikkelen waarbij de
gegevens nodig voor de vaststelling van het recht op kinderbijslag automatisch
(zonder initiatief van de sociaal verzekerde) vanuit de authentieke bron via het
netwerk van de sociale zekerheid en de Kruispuntbank aan de
kinderbijslaginstellingen worden bezorgd. In 2011 werden zo meer dan meer dan
43.800.000 elektronische berichten over de identiteit, de gezinssamenstelling en de
socioprofessionele situatie van de gezinnen aan de kinderbijslaginstellingen
bezorgd, zodat ze telkens de kinderbijslag hebben kunnen afstemmen op de
feitelijke situatie van de sociaal verzekerden, zonder dat die daarvoor een
aanvraag moesten indienen.
In 2011 werden de volgende gegevens automatisch aan de kinderbijslaginstellingen
bezorgd:
-

Berichten van het Rijksregister en de Kruispuntbank over wijzigingen in de
gezinssituatie
Attesten van de sector werkloosheid
Attesten van de sector ziekte en invaliditeit
Attesten van tijdkrediet
Attesten van inschrijving als werkzoekende
Attesten van einde wachttijd voor werkzoekenden
Attesten van begin of einde van een activiteit als zelfstandige
Multifunctionele OCMW-attesten
Dimona-attesten (begin van tewerkstelling)
DMFA-attesten
Attesten van arbeidsongeval
Attesten van beroepsziekte
Attesten van inschrijving in een school van de Vlaamse Gemeenschap
Attesten van kinderen met een aandoening
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De algemene doelstelling van de gegevensinwinning bestaat erin om in
overeenstemming met het Handvest van de sociaal verzekerde de kinderbijslag snel
en correct te betalen:
- door elektronische fluxgegevens te verwerken en zo weinig mogelijk vragen
te stellen aan de sociaal verzekerde via een aanpassing en een vervanging
van formulieren door elektronische gegevens;
- door de consultatie van de databanken.
De kinderbijslagfondsen stellen alles in het werk om de betalingen “in real-time” af
te stemmen op de ontvangen elektronische gegevensstromen in verband met de
wettelijke en professionele persoonsgegevens.
b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering
Normalisatie van de gegevens, teneinde een eenduidig structuur van het
elektronisch bericht te kunnen bepalen.
Normalisatie van de processen, om de ontvangen gegevens -zonder bijkomende
vragen te stellen aan de sociaal verzekerden- te kunnen verwerken.
Afstemming van de toekenningsvoorwaarden in de kinderbijslagwetgeving op
gegevens die uit de authentieke bron kunnen worden aangeleverd.
c) Projecten op korte, middellange of lange termijn
De Rijksdienst streeft ernaar de volgende jaren elektronische gegevensstromen te
ontwikkelen over:
-

de inschrijving van de studenten in de Franse en Duitstalige Gemeenschap
(Distributie),
de inschrijving van de studenten in de gemeenschappen (Consultatie),
ZIV-uitkeringen (Consultatie),
arbeidsongevallen (Consultatie),
geplaatste kinderen, gemeenschappen (Distributie),
gepensioneerden (werknemers- en overheidssector) (Distributie),
gepensioneerden (werknemers- en overheidssector) (Consultatie),
kinderen met een aandoening (Consultatie),
niet-vergoede werklozen,
Febelfin (verificatie van het bankrekeningnummer van de bijslagtrekkende),
SED (EESSI-project- inzake de toepassing van de Europese Verordeningen),
gegevens over verwantschap in het RNP (Distributie),
gegevens over verwantschap in het RNP (Consultatie),
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-

gegevens over de verblijfssituatie voor buitenlanders in het RNP (Distributie),
gegevens over de verblijfssituatie voor buitenlanders in het RNP (Consultatie).

Deze nieuwe gegevensstromen zullen de kinderbijslaginstellingen in staat stellen
verdere stappen in de automatisering van het onderzoek naar het recht op
kinderbijslag te zetten.
Aandachtspunt:
In de huidige context van het politiek akkoord i.v.m. de splitsing van de kinderbijslag
zal bij de ontwikkeling van nieuwe gegevensfluxen rekening worden gehouden met:
1° de relevantie van dat gegeven na de splitsing voor zover kan worden ingeschat
of dat gegeven al dan niet gebruikt zal worden door de deelstaten bij het opstellen
van hun recht op kinderbijslag;
2° de relevantie van dat gegeven in internationale context, waarin aan de hand
van de socioprofessionele gegevens kan worden bepaald welke lidstaat bij
voorrang gezinsbijslag moet betalen.

2.11.

Maatschappelijke integratie

Antwoord van de POD Maatschappelijke Integratie
a) Stand van zaken met betrekking tot de automatische toekenning van de
rechten
Via zijn dienst armoedebestrijding of nog als beheerder van het secundair netwerk
van de KSZ voor de OCMW’s spant de POD MI zich al vele jaren in om de rechten
van de OCMW-gebruikers te doen naleven. Daardoor kon in 2008 een nota worden
opgesteld waarin een inventaris werd gemaakt van de sociale rechten die afgeleid
zijn van het statuut van OCMW-begunstigde. Alvorens over de automatische
toekenning van de rechten te spreken, hebben we dus eerst de verschillende
bestaande rechten geïdentificeerd. Pas daarna hebben we gekeken in welke mate
die automatisch kunnen worden toegekend.
De POD MI stelt het netwerk van de KSZ en zelfs andere instanties (zoals bijvoorbeeld
de FOD Economie voor het sociaal tarief voor gas en elektriciteit) op elektronische
wijze multifunctionele attesten ter beschikking die bewijzen dat de desbetreffende
persoon voor een welbepaalde periode geholpen wordt door een OCMW. Dankzij
dit attest worden de rechten waarop OCMW-steuntrekkers recht hebben (al dan
niet automatisch) geopend. Voor volgende rechten bestaat er een (semi)automatische toekenning: BIM/OMNIO-statuut, sociale toeslag kinderbijslag en
verhoogde
kinderbijslag,
sociaal
tarief
voor
gas
en
elektriciteit,
belastingvermindering op afvalwater in Vlaanderen, sociale abonnementen bij de
MIVB en De Lijn...
b) Moeilijkheden bij de automatische toekenning van de rechten
De (al dan niet automatische) opening van de afgeleide sociale rechten wordt
belemmerd door zowel technische als wettelijke moeilijkheden. Zo moet de instelling
die ons multifunctioneel attest wil ontvangen of raadplegen wel over de technische
middelen beschikken om dat te doen. Er dringt zich een harmonisatie van de
wetgeving op zodat het systeem voor de opening van de rechten eenvoudiger en
doeltreffender wordt. Omdat de rechten bovendien uitgaan van de verschillende
bevoegdheidsniveaus, zijn ook op dat vlak bepaalde wetgevende aanpassingen
vereist.
c) Projecten op korte, middellange en lange termijn
Sociaal tarief telefonie, vrijstelling van het kijk- en luistergeld in Wallonië, vrijstelling
van de gezinshoofdenbelasting in Brussel, juridische tweedelijnsbijstand,
studiebeurzen in Vlaanderen, sociale woningen in Vlaanderen, vereenvoudigde
belastingaangifte...
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2.12.

Dienst Administratieve Vereenvoudiging

Antwoord van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
Automatische toekenning
vereenvoudiging

van

rechten,

een

proces

van

administratieve

Sinds verscheidene jaren verlenen de overheidsinstellingen voordelen aan de
kansarmen in de maatschappij, als zij aan de gestelde voorwaarden voldoen.
Belofte maakt schuld, maar dit verloopt niet altijd even vlot. Inderdaad, om die
rechten uit te oefenen moet men een aanvraag indienen (met de bijbehorende
bewijsstukken). Wie deze stappen niet zet, verkrijgt de rechten niet! Bij het opstellen
van de regelgeving wordt soms geen rekening gehouden met de administratieve
vereenvoudiging in deze dossiers. De meldingen zoals in bijlage vermeld, tonen
aan dat de bestaande procedures vatbaar zijn voor verbetering.
De automatische toekenning van een recht betekent dat de begunstigde het niet
moet opeisen maar dat het hem toegekend wordt, zonder dat hij administratieve
stappen
moet
ondernemen.
De
overheid
verifieert
dat
aan
de
toekenningsvoorwaarden voldaan is bij de begunstigden of rechtstreeks via de
administratieve databanken. Sinds een tiental jaren gebruikt de overheid deze
databanken als „authentieke bronnen‟. De lokale instellingen of overheidsdiensten
halen uit deze authentieke bronnen de nodige informatie voor de toekenning van
de rechten. Dit is wat men noemt de unieke gegevensinzameling. Wanneer het
proces elektronisch gebeurt, spreekt men van automatisering van de rechten.
Enkele projecten zijn reeds verwezenlijkt (verwarmingstoelage via het Sociaal
Verwarmingsfonds, gratis abonnement De Lijn, sociaal tarief voor gas en elektriciteit,
sociaal tarief voor telefonie). Andere projecten zijn nog in voorbereiding. Deze
projecten hebben tot doel om de begunstigden de mogelijkheid te geven de
rechten te verkrijgen die de „wet‟ hen toekent.
De door de wetgever uitgevaardigde regelgeving is immers niet altijd in
overeenstemming met mogelijkheden in de realiteit.
Bij alle projecten die een raadpleging van databanken inhouden om een recht
automatisch toe te kennen, moet men zich een aantal vragen stellen:
1. Correct begrip van de wetgever ?
Soms missen de wetteksten
nauwkeurigheid of worden doelgroepen die gelijkaardig zijn aan deze die
expliciet aangehaald zijn, overgeslagen. Ook houden de wetteksten niet
noodzakelijkerwijze rekening met de beschikbaarheid van de gegevens of de
moeilijkheid om snel inkomensgegevens afkomstig van
verschillende
bronnen, up te daten. Bij de strijd tegen de armoede of schuldenlast, zou
men ook de impact van de administratieve lastenverlaging voor de
begunstigden, evenals de lasten voor de administratie in rekening moeten
nemen.
2.

Wie zijn de begunstigden? Personen met een handicap, daklozen, senioren,
hulpbehoevende ouders, kansarme kinderen, personen aan wie een
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speciaal status is toegekend, aanvragers van studietoelagen, … Hoe het
totaal aantal begunstigden afbakenen, zonder discriminatie? Bij voorbeeld :
de private leveranciers van gas en elektriciteit
houden de
leveringsovereenkomsten bij en geven die door aan de overheid. Deze ziet
toe of de lijst volledig is.
3. Van welke gegevens is de toekenning afhankelijk ? De gegevens kunnen
informatie inhouden over individuele inkomsten, gezinsinkomsten, inkomsten
van de echtgenoten, informatie over de ouderdom, informatie over de status
van de persoon : omnio, bim, status van persoon met een handicap?
4. Welke zijn de overheidsinstellingen die de door de wet opgelegde gegevens
moeten inzamelen, rekening houdend met de finaliteit van deze gegevens,
en deze beheren? Databanken, opgericht voor een welbepaalde finaliteit,
verankerd in een min of meer breed reglementair domein, kunnen elkaar
beconcurreren (de NACE nomenclatuur heeft verscheidene varianten naar
gelang van de gebruikers maar de NACE nomenclatuur van de FOD
Economie vormt de authentieke bron).
5. Welk is de graad van betrouwbaarheid van de databanken die een
actualisatie en een systematisch onderhoud ondergaan? Indien een recht
automatisch wordt toegekend, moet het ook automatisch opgeheven
worden wanneer aan de toekenningsvoorwaarden niet meer voldaan is.
Welke zijn de beperkingen van de databanken? Bij voorbeeld : de RVA
verschaft de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen maar niet de
inkomsten: deze moeten bij de FOD Financiën opgezocht worden. Hoe kan
men de gegevens met elkaar kruisen ?
6. Welke gegevens kunnen reeds, kosteloos, geraadpleegd worden op het
ogenblik van het opstellen van de regelgeving? Welke zijn de onontbeerlijke
toelatingen, nodig om deze gegevens te hergebruiken in een andere
context dan de oorspronkelijke?
7. Zijn de kosten die de overheid moet dragen voor de automatisering
verhouding tot de toegekende kostenverlaging of kosteloosheid?

in

8. Hoe moeten de overheidsdiensten gereorganiseerd worden en hoe moet de
informatie verspreid worden?
9. Aan welke beperkingen is de automatische toekenning van rechten en dus
de vereenvoudiging onderhevig ? Bij voorbeeld : in geval de begunstigde
de automatische behandeling van zijn persoonlijke gegevens weigert, dient
hij de attesten te leveren om te bewijzen dat hij aan de
toekenningsvoorwaarden voldoet.
Wanneer alle noden, inherent aan een project van automatische toekenning van
een voordeel, geïnventariseerd zijn en men een voldoende duidelijk beeld heeft
van de te nemen acties, kan een plan opgesteld worden, rekening houdend met
interne en externe stappen. De DAV kan, voorafgaand aan het opstarten van het
project, mits aanvraag, een schatting geven van de veronderstelde administratieve
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lastenvermindering. Deze berekening maakt deel uit van de hierboven aanbevolen
globale impactanalyse.
Hierbij mag men de communicatie naar de begunstigden niet uit het oog verliezen:
de geautomatiseerde procedure5, de opvolging van hun individueel dossier, de
beroepsmogelijkheden wanneer de overheid ruimte heeft voor interpretatie
aangaande de situatie van de begunstigde of wanneer hem het recht wordt
geweigerd of ontnomen. Door deze projecten kan men de transparantie en het
vertrouwen in de overheidsdiensten bewerkstelligen.

2.13.

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

a) Stand van zaken van automatisering
De informatisering vertegenwoordigt de core business van de KSZ, die sinds het
begin van de jaren „90 (1991) bestaat.
Momenteel wordt er aan de implementatie van de hieronder vermelde rechten
gewerkt.

De vorming van ambtenaren tot het online raadplegen van gegevens mag niet
verwaarloosd worden.

-

Door deze online raadpleging, die een grote nauwkeurigheid vereist, zal de
overheid in staat zijn om haar gegevens beter te beheren.

-

-

-

-

Abonnementen tegen verminderde prijzen bij de vervoersmaatschappijen
(De LIJN - test, MIVB - test, Tec - in voorbereiding, NMBS).
Gratis ticket voor de begeleider van een blinde – NMBS.
MAF voor de bijdragen die in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering
gestort worden.
Ontwikkeling van webservices tot onderlinge gegevensuitwisseling
aangaande personen met een handicap tussen FOD SZ en VAPH teneinde
de diverse subsidies en tegemoetkomingen correct te kunnen toepassen.
Koppeling op de Handiflux-stroom.
Recht op een medische kaart voor de OCMW-klanten (illegalen, nietverzekerden en verzekerden).
Mededeling van medische erkenning van kinderen met een handicap die in
Vlaanderen en Brussel wonen (Zorgverzekering).
Elektronische gegevensuitwisseling van schoolattesten van studenten – doel =
verminderd inschrijvingsgeld betalen.
Overmaken van attesten van de OCMW‟s aan de RSVZ om de
terugvordering van achterstallige bijdragen stop te zetten.
Elektronisch beheer van voorschotten die door OCMW‟s verleend werden
(eerste uitwisseling met Directie Generaal Personen met een Handicap),
Nieuwe stroom voor toekenning van het Omnio-statuut en van de verhoogde
tegemoetkoming in de gezondheidszorg.
Toegang tot gegevens inzake onroerende goederen (CADNET) door VMSW deze verleent sociale leningen voor het kopen, bouwen en verbouwen van
woongelegenheden en zorgt eveneens voor het verhuren van sociale
woningen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag het aanvragende
gezin noch de volle eigendom noch het volledige vruchtgebruik genieten,
Gegevensuitwisseling i.k.v. de relationele processen binnen de vrije
energiemarkt; i.k.v. onrechtmatige afname van elektriciteit of aardgas
(fraude) of afname zonder leveringscontract na een verhuizing (MOZA –
move-out zonder afspraak), wenst Eandis vlot en efficiënt de
verbruiksverantwoordelijke te kunnen identificeren,
Sociaal telefonisch tarief - BIPT

b) De ondervonden moeilijkheden bij automatisering
-

5

Raadpleeg vb. de folder „Recht op Sociaal Tarief‟ van de FOD Economie
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De politieke wereld neemt beslissingen zonder met de informatica vooraf te
overleggen. De wetgeving, die een project bepaalt, houdt soms geen enkele
rekening met de behoeften van de automatisering. Bepalingen kunnen dan
moeilijk toegepast worden en vergen veel ontwikkeling en hoge
investeringen.
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-

-

De partners beschikken niet over de nodige krachten en budgetten om de
vereiste automatisering te verwezenlijken.
Er worden soms heel omvangrijke toepassingen geconcipieerd zonder dat de
nodige opleiding verleend wordt of zonder dat de correcte informatie
verspreid wordt. De eindgebruikers weten dan niet hoe er daarmee gewerkt
moet worden; sommigen weten zelfs niet dat een bepaalde toepassing
bestaat.
Sommige gebruikers, die lang manueel gewerkt hebben, ondervinden soms
moeilijkheden bij een nieuwe toepassing.
Bepaalde partners zijn terughoudend ten aanzien van geautomatiseerde
rechten omdat zij ervan overtuigd zijn dat de sociale verzekerde
inspanningen moet doen of een voordeel moet verdienen.

c) Projecten op korte, middellange of lange termijn
Al jaren heeft de KSZ voor een open systeem geopteerd (servers - webdiensten) en
sinds juni van dit jaar zijn wij volledig van onze mainframe afgestapt.
De diensten, die nu geconcipieerd worden, proberen zo precies mogelijk aan de
behoeften van de partners te beantwoorden. Er werd daarvoor geopteerd om
zoveel verwerkingen mogelijk bij de KSZ te concentreren en de partners zo veel
mogelijk daarvan te ontlasten. Een instelling, die vroeger twee databanken moest
raadplegen, moest twee aparte bevragingen genereren. Nu zal hij er maar één
opsturen en de KSZ zou die ontdubbelen wanneer het nodig is.
In het begin was de KSZ vooral op de federale sociale zekerheid gericht. Sinds
enkele jaren zijn de uitwisselingen met de gefedereerde entiteiten flink toegenomen
en momenteel worden er steeds meer gegevens uitgewisseld met instellingen, die
niets meer met sociale zekerheid te maken hebben (bv. De Lijn). Dit zijn wel
instellingen die informatie van de sociale zekerheid nodig hebben, om hun
reglement toe te passen.

Besluit
a) Vaststellingen en reflecties op basis van de bijdragen van en de uitwisseling
met de overheidsinstellingen
De vraag aan het Steunpunt om een inventaris te maken van welke rechten er al
automatisch worden toegekend, en vooral voor welke rechten het mogelijk is dat
de bevoegde instanties een ambtshalve onderzoek verrichten betreffende de
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het recht te openen, heeft de
aanleiding gegeven tot een bijzonder interessante samenwerking en uitwisseling
met verschillende overheidsinstellingen.
Uit hun bijdragen blijkt dat de instellingen op een heel diverse manier met het
vraagstuk van automatisering bezig zijn: sommige instellingen investeren bijzonder
veel in vereenvoudiging en automatisering, andere instellingen doen dit minder. In
elk geval signaleert de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een groeiend aantal
vragen tot het gebruik van de bestaande databanken, ook vanwege de diensten
van de Gewesten en Gemeenschappen.
Gradaties in automatisering van rechten
Zoals reeds aangegeven bij de beschrijving van het concept van automatisering zijn
verschillende gradaties mogelijk. Aanvankelijk hanteerden we een strenge
omschrijving, maar tijdens het proces moesten we vaststellen dat er slechts weinig
projecten zijn die beantwoorden aan deze strikte definitie. In de bijdragen van de
overheidsdiensten in deze nota hebben we verschillende voorbeelden van deze
gradaties in automatisering kunnen lezen.
Een voorbeeld van de meest zuivere vorm van automatisering, waarbij de overheid
ambtshalve onderzoekt of de voorwaarden om het recht te openen vervuld zijn,
zonder een voorafgaandelijke vraag van de potentieel rechthebbende, is de
toekenning van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen, op basis
van een statuut. Opvallend is dus het beperkt aantal rechten dat in een dergelijk
zuivere vorm is geautomatiseerd.
In bepaalde gevallen gaat de overheid toch nog extra informatie opvragen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het rustpensioen. Wanneer iemand op 65 jaar op
pensioen gaat, gebeurt er ambtshalve een onderzoek. Dit betekent niet dat er
helemaal geen informatie meer wordt opgevraagd. Er wordt bijvoorbeeld nog
informatie gevraagd over het feit of de echtgeno(o)t(e) al dan niet nog werkt.
De volgende vorm van automatisering, waarbij een persoon door de
overheid(sdienst) wordt geïdentificeerd als mogelijk rechthebbende en vervolgens
hiervan op de hoogte wordt gebracht en wordt gevraagd om bepaalde informatie
over te maken om het dossier te kunnen onderzoeken, gebeurt bij bepaalde
toeslagen op de kinderbijslag. De Rijksdienst voor kinderbijslag identificeert
bijvoorbeeld (op basis van gegevens uit het rijksregister) een eenoudergezin.
Vervolgens stuurt de RKW een formulier naar de betrokkene waarin informatie over
de financiële situatie van het gezin wordt gevraagd, om zo te bepalen of er een
recht is op de eenoudertoeslag.
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Ook al verloopt de opening van het recht niet automatisch, dan kan men er wel
naar streven om de actualisering ervan te automatiseren. Zo voorziet de DG
Personen met een handicap op middellange termijn dat personen met een
handicap van bestaande dossiers bij een verandering in hun inkomenssituatie niet
telkens opnieuw een nieuwe aanvraag moet indienen voor een verhoging van de
tegemoetkoming.
En we mogen zeker de verschillende mogelijkheden om de (aanvraag)procedures
eenvoudiger te laten verlopen niet vergeten. Zoals in het eerste deel vermeld gaat
het hier ook om belangrijke initiatieven omdat ze de drempel voor het bekomen
van een recht aanzienlijk kunnen verlagen. In het kader hiervan willen we herinneren
aan voorstellen van het Steunpunt in zijn eerdere tweejaarlijkse Verslagen:
- Verminderen tot het noodzakelijk minimum van het aantal vereiste
bewijsstukken: Bepaalde documenten die gevraagd worden tijdens een
verzoek tot juridische bijstand zijn niet altijd nuttig omdat ze elkaar
overlappen. De gezinssamenstelling vragen aan iemand waarvan men al
weet dat hij een alleenstaande werkloze is, heeft bijvoorbeeld weinig zin. Het
is ook overbodig om te vragen naar de inkomsten van de partner wanneer
de aanvrager reeds heeft aangetoond dat hij een werkloosheidsuitkering als
gezinshoofd geniet. (tweejaarlijks Verslag, december 2005, p. 92)
- Eén enkele procedure voor juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand:
Sinds 1998 zijn de toekenningsvoorwaarden voor deze twee vormen van
bijstand geharmoniseerd, maar de procedures om ze te bekomen blijven
gescheiden. De Raad van State werkt al op basis van een unieke procedure,
het volstaat om aan te tonen dat er een advocaat is toegewezen.
(tweejaarlijks Verslag, december 2005, p. 92)
Modaliteiten voor de realisatie van automatisering
Uit een overzicht dat het Steunpunt maakte van de verschillende rechten en hun
stand van zaken met betrekking tot automatisering meenden we te kunnen
concluderen dat een automatisering makkelijker is te realiseren op basis van statuut
(groepen die op basis van een „hoedanigheid‟ een recht genieten, zoals
bijvoorbeeld „handicap‟ of „wees‟) dan wanneer er een inkomenscriterium geldt.
Tijdens het werkseminarie met de overheidsinstellingen werd wel gevraagd om de
piste van automatisering op basis van inkomen niet te verwaarlozen en verder uit te
werken. Met betrekking tot verschillende rechten pleiten ook heel wat verenigingen
voor het uitbreiden van een recht met een bijkomende groep op basis van het
inkomen. Men verwijst hierbij naar het feit dat een aantal mensen niet genieten van
bepaalde sociale voordelen hoewel ze niet over meer inkomen beschikken dan de
gerechtigden van deze voordelen. In het Verslag 2009 was bijvoorbeeld het voorstel
opgenomen om de sociale maximumprijzen inzake gas en elektriciteit ook toe te
kennen aan een groep op basis van inkomen (bijvoorbeeld op basis van de
OMNIO-criteria) (Verslag 2009, p. 143).

te communiceren naar de burger? Logisch is bijvoorbeeld om te communiceren op
het moment dat iemand van een recht begint te genieten, maar dit is even
belangrijk op het moment wanneer dit recht stopt.
Moeilijkheden
In de bijdragen van de overheidsinstellingen en de uitwisseling errond hoorden we
ook een duidelijk oproep naar de politiek verantwoordelijken: een wettelijke
omkadering van een automatiseringsproces is bijzonder belangrijk, maar tegelijk
moet bij deze politieke beslissingen ook rekening gehouden worden met de
middelen en de technische mogelijkheden om deze uit te voeren. Wettelijke
omkadering is belangrijk maar moet dus daarnaast op realistische
uitvoeringsmogelijkheden gefundeerd zijn. Wat de opname van automatisering in
wetteksten betreft willen we herinneren aan het heel beperkt aantal
uitvoeringsbesluiten die zijn genomen om het Handvest van de sociaal verzekerde,
dat al 15 jaar bestaat, uit te voeren.
Bepaalde overheidsinstellingen wijzen er tegelijk op dat de procedures zelf niet te
detaillistisch in wetgeving moeten worden opgenomen, omdat deze anders
onvoldoende flexibel – met name op basis van de technische mogelijkheden –
kunnen worden uitgewerkt.
Uit een overzicht van de verschillende rechten blijkt dat de verschillende
regelgevingen vaak verschillende voorwaarden en dus ook doelgroepen kennen.
Soms gaat het om bepaalde verschillen in de omschrijving: „persoon die bij een
administratieve of gerechtelijke beslissing minstens 66% blijvend fysiek of psychisch
gehandicapt of arbeidsongeschikt is verklaard‟ (sociaal telefoontarief), ‟erkend als
gehandicapte
(en
geen
tegemoetkoming
ontvangen)‟
(verhoogde
tegemoetkoming), „tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van
een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (wet van 27 juni 1969)‟ (sociale
maximumprijzen gas en elektriciteit), … Door deze verschillende doelgroepen en
criteria in de regelgevingen bestaan er veel spanningen in de praktijk. Voor
bepaalde voordelen kan men er dus voor kiezen om te kijken naar de
mogelijkheden inzake harmonisering inzake de criteria en doelgroepenkeuze.
Anderzijds is het echter ook belangrijk goed te kijken naar de achtergrond en
argumentaties in het kader van de doelgroepkeuze bij de instelling van de wet. Ook
inzake de omschrijving van het huishouden zien we verschillen. Ook hieromtrent kan
men zich afvragen als het mogelijk zou zijn om meer te harmoniseren.
In het algemeen kan gesteld worden dat de regelgeving bijzonder complex is. Hoe
complexer het regelgevend kader, hoe moeilijker automatisering te realiseren is. Of
anders gezegd: het heeft weinig zin om te gaan kijken hoe men procedures kan
automatiseren of documenten vereenvoudigen als er niets wordt veranderd aan de
complexe regelgeving.

Bij processen van automatisering moet er voldoende aandacht zijn voor informatie
en vorming voor de betrokken ambtenaren. Maar ook het informatieluik naar de
burgers toe moet sterk uitgewerkt worden: op welke momenten is het belangrijk om

Cruciaal in automatiseringsprocessen is eveneens de kwaliteit van databanken. Dit
betekent ook dat er voldoende zal moeten worden in geïnvesteerd. In functie van
het gebruik van een inkomensconcept in verschillende regelgevingen is de link met
de fiscale databanken uiteraard heel belangrijk en wordt door verschillende
betrokkenen het belang van deze informatiedoorstroming benadrukt. De
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overheveling van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming moet
in dit kader ook vermeld worden: het zal bijzonder belangrijk zijn in wederzijds
overleg te streven naar een harmonisering en coördinatie, met respect voor ieders
beleidsbevoegdheid, om enerzijds gebruik te maken van opportuniteiten en
anderzijds de verwezenlijkingen van de voorbije jaren te behouden.6

gaan. Een initiatief waarbij de burger zijn of haar aanvraag voor een recht via een
elektronisch dossier kan introduceren of opvolgen, zou eigenlijk moeten gepaard
gaan met extra tijd en mogelijkheden voor de begeleiding en ontvangst van de
mensen die op dit vlak minder sterk staan.

Er wordt ook gesignaleerd dat enkele actoren nog steeds verwachten dat de
betrokkenen – voor de uitoefening van een recht – zelf inspanningen leveren, wat
echter haaks staat op de filosofie achter automatisering - die uitgaat van maximale
inspanningen van de overheden om rechten effectief te realiseren. – en meer zelfs,
op de erkenning van het recht zelf.

Een doordachte en afgewogen piste

Mogelijke perverse effecten
Automatisering kent zelfs bepaalde risico‟s op perverse effecten.
In de eerste plaats is er uiteraard het privacy-aspect. Automatisering van rechten
veronderstelt het gebruik van databanken met heel wat – vertrouwelijke – gegevens
van de betrokkenen. Recente incidenten waarbij persoonsgegevens op het internet
tijdelijk voor buitenstaanders raadpleegbaar waren, illustreren het belang van een
sterke privacy-politiek. De burger zou ook systematisch zicht moeten hebben op de
gegevens die over hem of haar opgeslagen zijn en door wie ze geraadpleegd
worden. Anderzijds wordt door actoren ook de vraag gesteld om bij de beoordeling
van het privacy-aspect in automatiseringsdossiers ook meer actoren uit de
betrokken domeinen te betrekken.
Automatisering sluit ook niet uit dat er fouten gebeuren. Dit betekent dus dat er
adequate en efficiënte processen moeten voorzien worden voor de opsporing en
rechtzetting van vergissingen. Men kan de rechten van een individuele burger - die
slachtoffer is geworden van een fout in het systeem – niet zomaar opofferen aan
een globale vooruitgang in het proces en hem verplichten tot een gans parcours
van administratieve stappen om zijn dossier te regulariseren.7
We willen ook wijzen op het feit dat een automatische opening van een recht ook
de mogelijkheid veronderstelt van een automatische sluiting van een recht. In het
kader hiervan willen we verwijzen naar situaties waarbij mensen die een sociaal
voordeel genieten niet op de hoogte worden gesteld van het feit dat ze er geen
recht meer op hebben.8
Verschillende overheidsdiensten zijn bezig om een vorm van elektronische aanvraag
of opvolging door de burger te voorzien. De vraag moet echter bij elk proces
gesteld worden welke impact er kan zijn – gezien de problematiek van de digitale
kloof – op de kansen van de sociaal zwakkere groepen om in deze evolutie mee te
6

Zie de uiteenzetting va n Frank Robben op de studiedag „Automatische toekenning van
rechten‟,
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/nieuws/Documents/SD_ksz_fran
krobben_20121120.pdf
7
Jaarverslag 2009 en Jaarverslag 2010 van de federale Ombudsman, tweejaarlijks Verslag
2009 van het Steunpunt.
8
Begeleidingscommissie van het Steunpunt van 17 juni 2011.
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In elk dossier moet bekeken worden of een automatiseringsproces dient te
gebeuren en of werkelijk een meerwaarde kan gerealiseerd worden. Zo wijzen
stakeholders soms ook op het belang van persoonlijk contact met personen in een
probleemsituatie, waarbij het annuleren van contactloketten een negatieve
evolutie zou kunnen zijn in het kader van de uitoefening van rechten. Er bestaat ook
de vrees dat automatisering gepaard gaat met een verlies aan soepelheid, die
momenteel soms bestaat en toelaat in te spelen op individuele situaties en die – in
het geval van een automatiseringsproces – dreigt te verdwijnen. Anderen wijzen er
dan weer op dat automatisering kan maken dat mensen meer een gelijke
behandeling krijgen, daar waar nu soms de klacht is dat mensen in eenzelfde
situatie met een verschillende aanpak te maken krijgen. Automatisering – zo blijkt
dus uit de verschillende bijdragen en standpunten – moet duidelijk goed overwogen
worden.
Het is hier bijzonder aangewezen het debat aan te gaan met de verschillende
stakeholders. Het Steunpunt heeft tijdens zijn zoektocht naar de bestaande
initiatieven ook verschillende signalen van stakeholders ontvangen betreffende
enerzijds concrete automatiseringspistes en anderzijds bedenkingen bij
automatisering. De input van de overheidsdiensten in deze nota gebeurde in het
algemeen vanuit het bestaande regelgevend kader. In een volgende fase zouden
deze stakeholders rond de tafel kunnen worden gebracht om een complementaire
bijdrage te doen en mee de reflectie te voeden.
b) Automatisering overstijgend, het vraagstuk van de non take-up
De inzet van automatisering is een grotere effectiviteit van rechten: het gaat erom
de non take-up van deze rechten te verminderen. Automatisering, zeker in zijn
perfecte vorm (een ambtshalve onderzoek door de bevoegde dienst), die
weliswaar zeldzaam is , maar ook - weliswaar in mindere mate - in zijn minder
vergaande vormen, laat meer personen toe te genieten van rechten op dewelke ze
beroep kunnen doen.
Het gebrek aan informatie van de potentieel rechthebbende en de complexiteit
van de administratieve stappen die men moet zetten zijn twee redenen die het
meest vernoemd worden om het fenomeen van de non take-up uit te leggen, maar
er bestaan er ook andere. Men stelt vast dat mensen, die weten dat een recht
bestaat waar ze heel waarschijnlijk van zouden kunnen genieten, toch geen vraag
indienen. Zonder exhaustiviteit te pretenderen, geven we enkele mogelijke
verklaringen, in het bijzonder pertinent wanneer de potentieel rechthebbende in
armoede leeft: de voorwaarden om het recht te verkrijgen worden als
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stigmatiserend ervaren, in het bijzonder wanneer het om residuaire rechten9 gaat;
het feit niet meer te leven als een rechtssubject wanneer deze rechten regelmatig
worden genegeerd ; de politieke context die soms weinig uitnodigend is voor
rechthebbenden op een uitkering ; de vrees voor gevolgen – de plaatsing van
kinderen bijvoorbeeld – van een stap om te proberen een recht te doen gelden die
een sociaal onderzoek veronderstelt.
Het Steunpunt Armoedebestrijding stelt daarom voor om de reflectie verder te
zetten rond non take-up en zich te buigen over de verschillende oorzaken van deze
realiteit. Een dergelijk initiatief veronderstelt om te luisteren naar de mensen die hun
rechten niet opeisen10. Ze stelt de vraag van de accepteerbaarheid van de
rechten, van hun pertinentie, voorafgaand aan die van hun effectiviteit. Enkel een
beter begrip van de redenen van de non take-up zal het mogelijk maken om de te
volgen pistes te identificeren om deze oorzaken te remediëren, de kwestie van
automatisering dus overstijgend.
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9

Zie bijvoorbeeld de werkzaamheden betreffende de non take-up van het leefloon, o.a. :
Bouckaert N. et Schokkaert E., Een eerste berekening van non-take-upgedrag bij leefloon.
Artikel verschenen in het BTSZ n°4, 2011.
10 Mazet P. 2010. La non demande de droits: prêtons l’oreille à l’inaudible, La Vie des Idées,
1er juin 2010. http://www.laviedesidees.fr/La-non-demande-de-droits-pretons-l.html
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De automatische toekenning van rechten is een van de sporen waarlangs de overheid zelf proactief
handelt om armoede te voorkomen.
De automatische toekenning van rechten en administratieve vereenvoudiging is tevens de eerste
doelstelling van het VAPA (p. 44): Doelstelling 1: De Vlaamse Regering zal waar mogelijk werken met

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS
BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft:
Automatische rechtentoekenning en administratieve
vereenvoudiging – stand van zaken
In Vlaanderen beschikken we over een uitgebreid sociaal vangnet. Burgers kunnen bij diverse
overheden terecht voor een heel gamma aan tegemoetkomingen en maatregelen (school- en
studietoelage, huursubsidie …). Toch slagen heel wat mensen er niet in deze rechten effectief op te
nemen. Niet iedereen weet waar hij/zij recht op heeft of slaagt er in deze rechten aan te vragen.
Een efficiëntere organisatie van onze sociale bescherming is dan ook essentieel in het kader van de
armoedebestrijding.
Automatische rechtentoekenning, administratieve vereenvoudiging en proactieve dienstverlening
zijn belangrijke instrumenten in de strijd tegen onderbescherming en de non-take-up van sociale
rechten. In het ideale geval moet de burger zelf geen enkele stap meer zetten, maar wordt het
recht op basis van door de overheid reeds gekende informatie automatisch toegekend. In praktijk is
dit niet altijd haalbaar (niet alle gegevens zijn beschikbaar, de betalingswijze moet geverifieerd
worden enzovoort), maar laten verregaande administratieve vereenvoudiging en proactieve
dienstverlening wel toe om de effectiviteit van het gevoerde beleid te verhogen en het niet gebruik
van rechten terug te dringen. Automatische rechtentoekenning, administratieve vereenvoudiging en
proactieve dienstverlening passen bovendien volledig in het streven naar een verantwoordelijke
overheid die op een klantgerichte, efficiënte en slagkrachtige wijze haar dienstverlening uitbouwt.
In het Regeerakkoord 2014-2019 heeft de Vlaamse Regering zich ertoe verbonden om werk te maken
van automatische rechtentoekenning en administratieve vereenvoudiging (p. 153): “We pakken

automatische toekenning van rechten. Indien dit niet mogelijk is, zet ze in op een administratieve
vereenvoudiging om rechten op te nemen.

Op basis van een rondvraag in september 2015 werd een bestaande inventaris van sociale rechten
met hun status op het vlak van de automatische toekenning geactualiseerd. Tevens werd gevraagd
om op stapel staande initiatieven op het vlak van administratieve vereenvoudiging van sociale
rechten die niet automatisch toegekend kunnen worden, mee te delen.
Met deze mededeling wordt het geactualiseerde overzicht van de sociale rechten met hun status op
het vlak van de automatische toekenning en administratieve vereenvoudiging ter kennis gebracht
van de Vlaamse Regering. Dit overzicht zal gelden als nulmeting voor deze regeerperiode.
De Vlaamse Regering gaat hier ook verder mee aan de slag. De inventaris zal aangevuld worden
met geïdentificeerde knelpunten per sociaal recht dat niet automatisch kan toegekend worden.
Vervolgens krijgt de reeds bestaande werkgroep omtrent sociale correcties binnen de schoot van
het HPAO de opdracht om te bekijken hoe het MAGDA-principe (de overheid die dezelfde gegevens
slechts eenmalig opvraagt) in de praktijk kan gezet worden. Ook zal per recht de oefening worden
gemaakt om de huidige kosten en baten van het niet automatisch toekennen van een recht af te
zetten tegen de kosten en baten van een mogelijke automatische toekenning in de toekomst.
In het kader van de bespreking van de beleidsbrief Armoedebestrijding 2015-2016 heeft het Vlaams
Parlement mij gevraagd deze inventaris te bezorgen. Tevens is gevraagd om deze jaarlijks te
actualiseren en te voegen bij de volgende beleidsbrieven armoedebestrijding.
De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding

Liesbeth HOMANS

onderbescherming aan, hebben aandacht voor mogelijke Mattheüseffecten, hanteren de
armoedetoets en streven naar automatische toekenning van rechten.”

In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding wordt dit engagement geconcretiseerd onder punt A.1
Het voorkomen van onderbescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale
uitsluiting terecht komen (p. 43): “In Vlaanderen beschikken we over een uitgebreid sociaal vangnet.

We kunnen bij verschillende overheden en diensten (federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal) terecht
voor een groot gamma aan tegemoetkomingen en maatregelen. Daartegenover staat dat ons
systeem van sociale bescherming complex en versnipperd is, waardoor sommige mensen er niet in
slagen hun rechten op te nemen. Vaak zijn het de zwaksten, de mensen die er het meest nood aan
hebben, die daardoor niet alle bestaande hulp ontvangen. Ze komen dan in een situatie van
onderbescherming terecht. Onderbescherming gaat niet enkel om het niet-gebruik van financiële
sociale tegemoetkomingen, maar om het gehele publieke aanbod van rechten en diensten.
Aangezien het ongerechtvaardigde ongelijkheden tussen burgers in onze samenleving creëert, is het
belangrijk hier op in te zetten en mensen te helpen om hun sociale rechten maximaal te realiseren.”
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