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Welke dienst ? Wat ? Tegen wanneer ? 
 

OCMW’s/POD 
Maatschappelijke integratie 

- Sociale onderzoeken 
- Schuldvorderingen 
- Sociale fraude 

 

In productie 

Vlaams Agentschap voor 
Personen met een handicap 
(VAPH) 
 

- Vraag voor bijstand 
- Berekening van de 

bijdrage in de subsidies 

Nog te bepalen 

Belgisch Instituut voor 
postdiensten en 
telecommunicatie (BIPT) 
 

- Sociaal telefoon- en 
internettarief 

In productie 

Maatschappij voor het 
intercommunaal vervoer te 
Brussel (MIVB) 

- Mensen met een visuele 
handicap 

- Minibus 
- Gratis begeleider 

 

Tijdelijk geblokkeerd 

Woonadministratie Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

- Verhuistoelage 
- Renovatiepremie 
- Subsidies sociale 

huisvestingsmaatschap-
pijen 
 

Vierde trimester 2015 (in 
acceptatie) 

Administratie van de 
studietoelagen in Vlaanderen 
 

- Berekening van de 
studietoelage 

In productie 

Administratie 
volwassenonderwijs 
Vlaanderen 
 

- Korting op inschrijving Derde trimester 2015 (in 
acceptatie) 

TEC - Reizigers met beperkte 
mobiliteit 

- Gratis begeleider 
- Kaart talrijk gezin 

 

Eerste trimester 2016 (in 
acceptatie) 
 

Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen (NMBS) 

- Reizigers met beperkte 
mobiliteit 

- Gratis begeleider 
- Kaart talrijk gezin 
- Verminderingskaart 

slechtzienden 
 

Nog te bepalen 

Woonadministratie Waals 
Gewest 
 

- Renovatiepremie 
- Verhuis- en huurtoelage 

September 2015 (in acceptatie) 

Agence Wallonne pour 
l’Intégration des Personnes 
Handicapées (AWIPH) 

- Handicap die door 
AWIPH wordt erkend 

- Persoon die erkenning 
als persoon met een 

In productie 
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handicap vraagt 
- Stagiair met een 

handicap 
 

Ziekenfondsen 
 

- Toepassing 
ziekteverzekering 
 

Nog te bepalen 

FOREM 
 

- Bijstand werkzoekende Eind 2015 ten vroegste (in 
acceptatie) 
 

Phare 
 

- Contract professionele 
aanpassing 
 

November 2015 (in acceptatie) 
December 2015 (in productie) 

Rijksdienst voor Pensioenen 
 

- Bedrijfsvoorheffing In productie 
 

Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid 
 

- Overname bevoegdheid 
tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden 

Vierde trimester 2016 (in 
acceptatie) 
Eerste trimester 2017 (in 
productie) 
 

Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal wonen 
 

- (kandidaat)huurders, 
(kandidaat)leners, 
(kandidaat)verkopers 

In productie 
 

Brusselse gewestelijke 
huisvestingsmaatschappij 
 

- Kandidaat huurder Eind 2015 (in acceptatie) 
2016 (in productie) 

Vlaams Woningfonds 
 

- Ernstige handicap Nog te bepalen 

Sodexo 
 

- Dienstencheques Nog te bepalen 

Telenet 
 

- Kabel Zo spoedig mogelijk 
 

Vlaams zorgfonds 
 

- Zorgverzekering Derde trimester 2015 (in 
acceptatie) 
Vierde trimester 2015 (in 
productie) 
 

Vlaamse watermaatschappijen 
 

- Beschermde klant 
- Milieuheffing op de 

waterverontreiniging 
 

Vierde trimester 2015 (in 
acceptatie) 
Januari 2016 (in productie) 

Familiehulp 
 

- Familiehulp Nog te bepalen 

VDAB - Nog te bepalen Nog te bepalen 
 

Gemeenten - Controle parkeerkaarten 
 

Nog te bepalen 

 


