
MINISTERIEEL BESLUIT VAN 30 JULI 1987 TOT VASTSTELLING 
VAN DE CATEGORIEËN EN VAN DE HANDLEIDING VOOR 
DE EVALUATIE VAN DE GRAAD VAN ZELFREDZAAMHEID 
MET HET OOG OP HET ONDERZOEK NAAR HET RECHT OP DE 
INTEGRATIETEGEMOETKOMING 
(B.S., 6 augustus 1987) 
Officiële Duitse vertaling: K.B. 10 november 2006 (B.S., 13 december 2006). 
Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, inzonderheid op 
artikel 9; 
Gelet op het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen aan 
gehandicapten, inzonderheid op artikel 5; 
Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten, gegeven op 25 mei 1987; 
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1987, inzonderheid op artikel 3, § 1, 
gewijzigd bij de wet van 
9 augustus 1980; 
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de artikelen 40 en 41 van het koninklijk besluit van 6 juli 
1987 tot uitvoering 
van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten die de hervorming van 
het stelsel van de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten met ingang van 1 juli 1987 in werking stellen; 
(...) 
Trefwoorden: 
Inkomstenonderzoek (tegemoetkoming aan personen met een handicap) 

Art. 1 
De categorieën vermeld in artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot 
uitvoering van de wet van 
27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten worden als volgt 
bepaald: 
a) tot de categorie I behoort de gehandicapte wiens graad van zelfredzaamheid op 7 of 8 
punten wordt vastgesteld; 
b) tot de categorie II behoort de gehandicapte wiens graad van zelfredraamheid op 9 tot 11 
punten wordt vastgesteld; 
c) tot de categorie III behoort de gehandicapte wiens graad van zelfredzaamheid op 12 tot 
14 punten wordt vastgesteld; 
d) tot de categorie IV behoort de gehandicapte IV wiens graad van zelfredzaamheid op ten 
minste 15 punten wordt vastgesteld. 
De gehandicapte aan wie minder dan 7 punten worden toegekend kan geen aanspraak 
maken op een integratietegemoetkoming. 
Art. 2 
Voor elk van de factoren vermeld in artikel 5, tweede lid van voormeld koninklijk besluit wordt 
in functie van de graad van zelfredzaamheid van de gehandicapte een aantal punten 
toegekend zoals volgt: 
– geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning en geen bijzondere hulpmiddelen: 0 
punten; 
– beperkte moeilijkheden of beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op bij 
zondere hulpmiddelen: 1 punt; 
– grote moeilijkheden of grote bijkomende inspanning of uitgebreid beroep op bijzondere 
hulpmiddelen: 2 punten; 
– onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of 
zonder volledige aangepaste omgeving: 3 punten. 
De toegekende punten worden samengeteld en naargelang het totaal behoort de 
gehandicapte tot een van de in artikel 1 vermelde categorieën. 



Art. 3 
De evaluatie van de graad van zelfredzaamheid, in aanmerking te nemen bij het onderzoek 
naar het recht op de integratietegemoetkoming, gebeurt aan de hand van de in bijlage 
gevoegde handleiding. 
Art. 4 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1987. 
 
 
Bijlage Handleiding voor de evaluatie van de graad van 
zelfredzaamheid 
 
Afdeling 1. Algemeenheden 
Bij de beoordeling van de graad van zelfredzaamheid worden niet de letsels op zichzelf 
gemeten, maar wel de weerslag ervan op de hierna volgende functies: 
1. verplaatsingsmogelijkheden; 
2. mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden; 
3. mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden; 
4. mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten; 
5. mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te 
kunnen vermijden; 
6. mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact. 
Dit is een ingrijpende wijziging ten overstaan van de vroeger gebruikte evaluatiemethode 
van ongeschiktheid. 
Om het even of de persoon fysische, psychologische, mentale of gedragsstoornissen – 
afzonderlijk of gecombineerd 
– vertoont, moeten deze functies geëvalueerd en gekwoteerd worden. 
Elke functie moet geschat worden rekening houdend met het geheel der handicaps 
waardoor de onderzochte persoon getroffen is. 
Het feit dat een gehandicapte in een instelling verblijft, mag niet tot de stelling leiden dat zijn 
zelfredzaamheidsprobleem is opgelost, maar kan integendeel reeds een aanwijzing vormen 
voor het bestaan van tekorten m.b.t de zelfredzaamheid. Evenmin mag de toestand van de 
gehandicapte op het ogenblik van de evaluatie doorslaggevend zijn voor het bepalen van 
de graad van zelfredzaamheid. Het is de gemiddelde toestand die moet geëvalueerd 
worden. 
Zowel bij de eerste evaluatie als de navolgende evaluaties zal er bovendien over gewaakt 
worden dat, in de mate van de praktische mogelijkheden tot toepassing van dit principe, de 
verbetering van de graad van zelfredzaamheid niet bestraft wordt, voor zover deze is tot 
stand gekomen op basis van zelf geleverde inspanningen, van het gebruik van 
prothesen of van enige vorm van dienstverlening. 
 Praktisch wordt uitgegaan van een puntensysteem toegekend in functie van antwoorden 
gegeven op een reeks van geselecteerde vragen omtrent bepaalde functies. Uit de vereiste 
dat het gebruikte meetinstrument moet toelaten de gevolgen te meten van om het even 
welke handicap volgt dat bij het beantwoorden van de vragen omtrent bepaalde 
functies een maximale aandacht moet kunnen gegeven worden aan de eigenheden welke 
elk type van handicap met zich brengt. Daarbij dient te worden uitgegaan van een 
doorsnee persoon van dezelfde leeftijdscategorie.  
Gelet op het aantal functies en de feitelijke individuele verschillen die moeilijk kunnen 
verwoord worden in een geschreven verslag is het volstrekt noodzakelijk dat de evaluatie 
gebeurt op basis van een onderzoek van de gehandicapte persoon zelf en dat deze wordt 
ondervraagd. Een beslissing enkel «op stuk» is, voor zover de gehandicapte in leven is, niet 
toegelaten. 
De in aanmerking te nemen functies worden in de medisch-sociale schaal in tabelvorm 
weergegeven. Door middel van punten wordt hierop het niveau van de moeilijkheden die 
de onderzochte persoon ondervindt, aangeduid.  



Per functie kunnen vier mogelijke antwoorden worden verstrekt, nl.: 
– geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning en geen bijzondere hulpmiddelen: 0 
punten wordt toegekend; 
– beperkte moeilijkheden of beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op 
bijzondere hulpmiddelen: 1 punt wordt toegekend; 
– grote moeilijkheden of grote bijkomende inspanningen of uitgebreid beroep op bijzondere 
hulpmiddelen: 2 punten worden toegekend; 
– onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of 
zonder volledig aangepaste omgeving: 3 punten werden toegekend. 
 
Eventueel kan het toegekend puntenaantal toegelicht worden in het vak «verantwoording», 
door rekening te houden voor elke functie, met de vraag of ze al dan niet uitvoerbaar is, 
maar ook met de snelheid waarmee dit gebeurt, de inspanning en de pijn die ermee 
gepaard gaan, met het gebruik van prothesen of van enige vorm van dienstverlening 
en met de noodzakelijkheid van hulp van anderen op een al dan niet bestendige wijze. 
De in elke tabel genoteerde punten worden samengeteld en naargelang dit totaal wordt de 
gehandicapte ondergebracht in één der onderscheiden categorieën door de Minister 
vastgesteld met het oog op het recht op integratietegemoetkoming. 
 
Afdeling 2. Medisch-sociale schaal 
Opmerkingen: 
1° In de hierna volgende evaluatieschaal wordt – bij wijze van voorbeeld – de aandacht 
gevestigd op een aantal handicaps die gevolgen hebben voor de betreffende functie (soms 
is dit op het eerste gezicht niet zo evident). 
Zulks is echter geen volledige opsomming, omdat dergelijke opsommingen onvermijdelijk 
leemten bevatten en daardoor tot onrechtvaardigheden kunnen aanleiding geven; 
2° De voorbeelden die in de commentaar bij elke functie voorkomen, moeten niet 
cumulatief opgevat worden, m.a.w. het toekennen van een bepaald aantal punten voor 
elke functie impliceert niet dat het gebrek aan zelfredzaamheid zou moeten blijken uit alle in 
de commentaar aangeduide voorbeelden. 
  



 
I. Verplaatsingsmogelijkheden 

 

Deze functie moet geëvalueerd worden bij alle gehandicapte personen, of zij nu een fysieke, 
zintuiglijke, psychische of mentale handicap of een chronische ziekte hebben. 
Niet alleen de mechanische handeling van het zich voortbewegen moet worden 
onderzocht, maar ook de mogelijkheid om zich naar de gewenste plaats te begeven, zijn 
weg te herkennen, zich in het verkeer te bewegen, het openbaar vervoer te gebruiken. 
Men dient niet alleen na te gaan wat de mogelijkheden zijn bij korte verplaatsingen, maar 
ook deze bij het gebruik van het openbaar vervoer (tram, bus, trein, vliegtuig), de 
moeilijkheden inzake toegankelijkheid tot deze transportmiddelen, de moeilijkheden in 
stations en luchthavens (lezen van aanwijzingen, horen van mondelinge 
mededelingen, vragen van inlichtingen...). 
Vergt het verplaatsen meer tijd en meer inspanning? 
Is het verplaatsen slechts mogelijk met behulp van krukken of een orthopedisch apparaat of 
een rolwagen of met behulp van enige vorm van dienstverlening? 
Veroorzaakt het verplaatsen een uitzonderlijke vermoeidheid (met name bij chronisch 
zieken)? Veroorzaakt het ademhalings- of hartmoeilijkheden? Worden deze problemen 
merkelijk groter in geval van koude? 
 
Veroorzaakt de handicap bepaalde gevaren tijdens de verplaatsingen, zoals bv. bij 
personen: 

– met spraak- of gehoorstoornissen (niet horen van klanksignalen van auto's, ziekenwagens, 
moeilijkheden bij 
het informeren naar de weg, het horen en begrijpen van geluidssignalen, enz.); 
– met een gezichtsstoornis (verkeersgevaar en moeilijkheden i.v.m. oriëntatie, vermijden van 
hindernissen, het zich op onbekend terrein begeven, het gebruik van het openbaar vervoer, 
enz.); 
– met epilepsie (crisis-risico tijdens verplaatsingen); 



– met een verstandelijke handicap (niet begrijpen van verkeerstekens, niet herkennen van de 
weg, verloren lopen, vergissingen bij het nemen van tram of bus, niet in staat zijn zich op 
onbekend terrein te begeven); 
– met psychische stoornissen (pleinvrees, problemen met ruimtelijke oriëntering, enz.). 

 

II. Mogelijkheden om zijn voeding te nuttigen of te bereiden 
 

 

Men dient met name te onderzoeken: 
– de mogelijkheid om alleen te eten en te drinken, een bestek te gebruiken. Bij verstandelijk 
gehandicapten is 
deze vaardigheid niet steeds verworven; 
– de mogelijkheid om het voedsel naar de mond te brengen (bv. verlamming van de 
bovenste ledematen); 
– de mogelijkheid om te kauwen en te slikken, de problemen van reflux door de neus 
(gespleten gehemelte), enz.; 
– de mogelijkheid om de bewegingen te coördineren; 
– de moeilijkheden veroorzaakt door oncontroleerbare bewegingen (bv. athetose); 
– de mogelijkheid om het voedsel te zien. 

Men moet rekening houden met alle aspecten van het bereiden van maaltijden: 
– aankoop van voedingsmiddelen: moeilijkheden voor personen met gehoor- of 
spraakstoornissen, voor verstandelijk gehandicapten, voor personen met 
verplaatsingsproblemen; 
– eigenlijke bereiding: zeer grote moeilijkheden voor personen met gezichtsstoornissen, 
intellectuele moeilijkheden bij verstandelijk gehandicapten, problemen bij het horen van 
fornuisklok, begrijpen van recepten, diverse motorische stoornissen. 
Vergen deze handelingen meer tijd en inspanning? Een aangepaste keukeninrichting? 



Bijzondere voorzorgsmaatregelen (bv. voor personen met epilepsie)? 

III. Mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te 
kleden 

 

De evaluatie moet niet alleen gebeuren in functie van de fysieke vaardigheid, maar ook in 
functie van het begrip van de handelingen (verstandelijk gehandicapten). 
Personen met gezichtsstoornissen ondervinden moeilijkheden terzake, waardoor meer tijd en 
inspanning nodig zijn. 
Zij kunnen de kleur en de staat van hun kleding niet zien (vlekken, kreuken), zij kunnen niets 
controleren in de spiegel en hebben problemen i.v.m. kapsel, scheren, schminken. 
Kan de gehandicapte persoon een stortbad of een bad nemen, zijn tanden poetsen, zijn 
nagels verzorgen...? 
Kan hij zich kleden? Terzake moet rekening worden gehouden niet enkel met de 
(on)mogelijkheid alleen, doch eveneens met de bijzondere zorgen en voorzorgen. Moet de 
kleding frequent gewassen of vervangen worden wegens bevuiling en sleet? Moet de 
kleding aangepast worden? 
Vergen deze handelingen meer tijd en moeite, of speciale apparatuur? 
Moet voor deze handelingen beroep gedaan worden op enige vorm van dienstverlening? 
 
 
  



IV. Mogelijkheid om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk 
te verrichten 
 

 
Men dient rekening te houden met fysieke moeilijkheden bij het uitvoeren van huishoudelijke 
taken. Is er aangepast materiaal nodig? 
Gezichtsstoornissen bemoeilijken deze handelingen zeer sterk of vergen de hulp van een 
derde persoon. 
Spraak- of gehoorstoornissen veroorzaken moeilijkheden bij het oproepen van vakmensen, 
het uitleggen van schadetoestanden (vocht, lekken in water- of gasleiding, 
elektriciteitspanne,...) en het begrijpen van aanwijzingen om eraan te verhelpen. 
Kan de gehandicapte zijn woning schoonmaken, stof afnemen, zijn bed opmaken, de tuin 
onderhouden? Is er nood aan aangepast materiaal hiervoor? 
Kan de gehandicapte thuis klusjes opknappen? 
Heeft de onderzochte persoon de vereiste intellectuele begaafdheid (verstandelijke 
gehandicapte)? 
Sommige psychiatrische patiënten verwaarlozen hun woning volledig. 
 
  



V. Mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van 
gevaar en het gevaar 
te kunnen vermijden 

 
Deze functie moet geëvalueerd worden bij alle gehandicapte personen, of zij nu een fysieke, 
zintuiglijke of 
verstandelijke handicap of een chronische ziekte hebben, bv.: 
– personen met epilepsie; 
– psychiatrische patiënten; 
– verstandelijk gehandicapten (zelfs licht verstandelijk gehandicapten); 
– spraak- of gehoorgestoorden die b.v. in noodgevallen niet of moeizaam kunnen 
telefoneren (ziekenwagen, 
brandweer, politie) of die geen alarmsignalen horen; 
– gezichtsgestoorden die geen gevaarstekens of onverwachte hindernissen onderscheiden; 
– zelfs motorisch gehandicapten in sommige situaties. 
  



 
 
VI. Mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact 
 

 
 
Bij spraak- of gehoorstoornissen wordt de communicatie sterk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk 
gemaakt. Het gaat hier niet alleen om gesproken taal, maar ook om het begrijpen en zich 
uiten via geschreven taal. De toegang tot talloze culturele activiteiten, die deel uitmaken 
van het maatschappelijk leven, is beperkt (televisie, film, theater, concerten, 
voordrachten, dagbladen, literatuur). 
Personen met gezichtsstoornissen ondervinden moeilijkheden met het begrijpen of uitdrukken 
van schriftelijke boodschappen en met de beperkte of onmogelijke toegang tot een aantal 
culturele activiteiten (televisie, film, theater, dagbladen, literatuur). Het sociaal contact wordt 
bemoeilijkt omwille van de beperktere verplaatsingsmogelijkheden. 
Bij veel verstandelijk gehandicapten is taal niet of in onvoldoende mate verworven. Allen, 
ook licht verstandelijk gehandicapten, hebben een ontoereikend of onvoldoende begrip 
van taal. 
Zeer ernstige moeilijkheden of onmogelijkheden tot mondelinge uitdrukking in geval van 
laryngectomie. 
Spraakmoeilijkheden bij gezichtsverlamming. 
Psychiatrische patiënten kunnen ernstige problemen hebben op het vlak van de sociale 
contacten. 
Bij fysieke handicaps kunnen de sociale contacten beperkt worden omwille van 
verplaatsingsmoeilijkheden. 
Bij bv. chronische zieken kunnen geestelijke remmingen een belangrijke invloed hebben op 
de contacten met de 
buitenwereld. 
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