Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een
integratietegemoetkoming kan u daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.
Voorwaarden:







Uw handicap moet erkend worden. Voor een integratietegemoetkoming
houden we daarnaast rekening met de invloed van je handicap op je
dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid).
Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet
overschrijden.
U bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure:







Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst
invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische
identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten.
Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen.
De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de
vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende
gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand
volgend op de beslissing.
Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De
categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.

Hulp nodig bij een aanvraag?
Dan kan u terecht bij de gemeente, het OCMW of het ziekenfonds voor begeleiden bij het
invullen van de vragenlijst.
In Hoegaarden kan u terecht bij de maatschappelijk assistent van de sociale dienst
Edda MEDART
tel: 016 80 87 85
e-mail: edda.medart@ocmwhoegaarden.be

U kan ook steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen
met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op
www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis nummer is
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u. U kan ook terecht op een zitdag van
de DG Personen met een handicap in Tienen (Sociaal Huis, Klabbeekvest 110 – 3300
Tienen). Een overzicht van de zitdagen vindt u op www.handicap.belgium.be

Als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:




Uw identiteitskaart;
Uw bankrekeningnummer;
De naam van uw behandelend arts.

Contact:
Maatschappelijk assistent OCMW Hoegaarden:
Edda MEDART

tel: 016 80 87 85

e-mail: edda.medart@ocmwhoegaarden.be

