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INLEIDING 
De Directie Generaal Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid (DG PMH) beschikt over een aantal gegevens per INSZ die zouden 
kunnen aangeleverd worden. 

Om de discussie rond de eventuele opname van deze variabele te structureren, 
documenteren we in deze nota een aantal aspecten van de beschikbare gegevens. 
Meer bepaald zullen we per variabele volgende gegevens bespreken: a) de naam, 
b) een korte omschrijving, c) bemerkingen nodig om het gegeven te interpreteren, 
d) de motivatie voor al dan niet opname van het gegeven door een gebruiker en e) de 
mogelijke waarden. 

ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ DE GEDOCUMENTEERDE 
VARIABELEN 
In de tabellen die volgen wordt per variabele in de rubriek 
bijzonderheden/opmerkingen een aanduiding opgenomen van de wetgeving die 
gebruik maakt van het geregistreerde gegeven. Om te verhinderen dat we telkens de 
volledige wet moeten vermelden geven we hierbij de afkorting die zal opgenomen 
worden in de rubriek bijzonderheden/opmerkingen en de bijhorende verklaring. 

1. Gegeven relevant voor bepaling bijkomende kinderbijslag oude wet – dit 
betekent dat het gaat om een gegeven binnen het kader van het koninklijk 
besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van 
de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en 
van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen. 

2. Gegeven relevant voor bepaling bijkomende kinderbijslag nieuwe wet – dit 
betekent dat het gaat om een gegeven binnen het kader van het koninklijk 
besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 
van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 
2002 

3. Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering– dit betekent dat het gaat 
om een gegeven binnen het kader van de uitkeringen bedoeld in artikel 2, § 1 
en § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap 
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4. Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering– dit betekent dat het gaat om 
een gegeven binnen het kader van de uitkeringen bedoeld in artikel 2, § 3, van 
de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap 

5. Gegeven relevant voor toepassing oude wetgeving – dit betekent dat het gaat 
om een gegeven binnen het kader van de wet van 27 juni 1969 betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen 

Personen met een handicap kunnen blijkbaar zelf het recht op kinderbijslag openen 
binnen het stelsel der werknemers. De uitbetaling van hun kinderbijslag verloopt 
niet via een kinderbijslagfonds, maar gebeurt door de FAMIFED zelf. Omwille van 
deze mogelijkheid zouden personen met een handicap niet terecht mogen komen in 
het systeem van de gewaarborgde kinderbijslag. 
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TOELICHTING BIJ VARIABELEN DG PERSONEN MET EEN 
HANDICAP VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID 

§ 1 PERSOON 

01.1.1 INSZ 

Definitie omschrijving Identificatienummer van de sociale zekerheid 

 

Bijzonderheden/opmerkingen Identificatiegegeven van de persoon met een 
handicap 

Het identificatienummer voor de sociale zekerheid 
(rijksregisternummer of bisnummer) 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Motivatie opname  Sleutel voor de elektronische gegevensuitwisseling 
in het netwerk van de KSZ 

Een andere mogelijke sleutel voor opvraging zal in 
een nabije toekomst opvraging op nummer van de 
kaart zijn (zie 01.6.3) 

Mogelijke waarden  

 Gestructureerd formaat 11 karakters 
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01.1.2 VERBLIJFADRES 

Definitie omschrijving Adres waar de persoon met een handicap 
resideert. 

Bijzonderheden/opmerkingen Identificatiegegeven van de persoon met een 
handicap 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Oproepadres ingevuld enkel als dit verschillend is 
van dat in het Rijksregister 

In voorkomend geval, de naam, het adres en het 
land van de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon bij wie het kind of de persoon met 
een handicap geplaatst is en bij wie het derhalve 
kan worden opgeroepen (indien het kind of de 
persoon met een handicap doorgaans op een 
andere plaats dan zijn voorziene woonplaats 
verblijft, bijvoorbeeld in een instelling of een 
ziekenhuis). 

Motivatie opname  Als de instelling over de gegevens beschikt, kan 
deze bv. de persoon of haar zorgbehoevende zelf 
informeren dat ze in aanmerking komt voor het 
voordeel. 

Mogelijke waarden  

 Gestructureerd formaat 
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§ 2 ADMINISTRATIEF AANVRAAGDOSSIER  

01.2.1 WETGEVING 

Definitie omschrijving Welke reglementering vormt de basis voor de 
aanvraag ? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek Administratief 
dossier van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Motivatie opname  Type van toepassing zijnde wetgeving lijkt zeker 
relevant om de soorten aanvragen te 
onderscheiden. 

Mogelijke waarden  

0 Geen enkele aanvraag in omloop 

1 Bijkomende kinderbijslag oude wetgeving 

2 Bijkomende kinderbijslag nieuwe wetgeving 

3 IVT/IT 

4 THAB 

5 Oude wetgeving 

6 Sociale Kaart 
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01.2.2 AANVRAAGDATUM 

Definitie omschrijving Op welke datum werd de aanvraag ingediend. 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek dossier van de DG 
PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Is er een link tussen de aanvraagdatum en de 
datum van erkenning? In principe gaat de 
erkenning of de opening van het recht in de 
daaropvolgende maand. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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01.2.3 LOPENDE AANVRAAG 

Definitie omschrijving Is de aanvraag nog in onderzoek? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek dossier van de DG 
PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Wat zijn de mogelijke redenen van vertraging? 
Onderzoekstermijn is functie van: 1° wanneer 
erkenning van de handicap? 2° zijn alle 
inlichtingen binnen? 3° moet er worden gewacht 
op uitspraak rechtbank? 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.2.4 PROCES ERKENNING VAN DE HANDICAP LOPENDE 

Definitie omschrijving Is de aanvraag nog in onderzoek omdat de 
erkenning van de handicap er nog niet is? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek dossier van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.2.5 IN BEROEP 

Definitie omschrijving Is de aanvraag nog in onderzoek omdat er 
gewacht moet worden op een uitspraak van de 
rechtbank? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek dossier van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Merk op dat een dossier erkend kan zijn en toch 
nog in beroep. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.2.6 DATUM VAN VOLLEDIG DOSSIER 

Definitie omschrijving Op welke datum werd de aanvraag volledig? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek dossier van de DG 
PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Geeft de datum weer waarop alle inlichtingen die 
nodig zijn voor het dossier, binnen zijn. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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§ 3 PROCES ERKENNING VAN DE HANDICAP  

01.3.1 BESLISSINGDATUM 

Definitie omschrijving Wanneer is de erkenning van de handicap               
(vaststelling of afwijzing) beslist ? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Motivatie opname  De FOD SZ roept de persoon met een handicap 
(kind of volwassene) op voor een onderhoud en 
neemt een beslissing over de handicap van de 
persoon. De FOD SZ deelt deze beslissing via een 
attest mee aan de aanvrager en aan de instellingen. 
In geval van herzieningen van attesten met 
dezelfde erkenningsperioden en/of retroactiviteit 
is dit gegeven indicatief. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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01.3.2 BEGINDATUM ERKENNING 

Definitie omschrijving Vanaf wanneer geldt de erkenning van de 
handicap? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Motivatie opname  Is een periodegegeven dat kan gebruikt worden 
om de sociaal economische toestand van een 
individu af te bakenen.  

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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01.3.3 EINDDATUM ERKENNING 

Definitie omschrijving Tot wanneer geldt de erkenning van de handicap? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Motivatie opname  Is een periodegegeven dat kan gebruikt worden 
om de sociaal economische toestand van een 
individu af te bakenen.  

Als de erkenning van onbepaalde duur is, wordt 
in de DB van DGPH geen datum weergegeven. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 

 

 

 

 

 



  01 mei 2015 

 17 

01.3.4 50% ONDERSTE LEDEMATEN 

Definitie omschrijving Is de handicap 50% onderste ledematen erkend? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Enkel voor parkeerkaart of BTW-voordeel. Geen 
invloed op uitkering. Voor de bepaling van de 
uitkering heeft dit gegeven geen belang. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.5 VOLLEDIGE BLINDHEID 

Definitie omschrijving Is de handicap volledige blindheid erkend? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Enkel voor verminderingskaart of BTW-voordeel. 
Voor de bepaling van de uitkering heeft dit 
gegeven geen belang. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.6 AMPUTATIE VAN BOVENSTE LEDEMATEN 

Definitie omschrijving Is de handicap amputatie bovenste ledematen 
erkend? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Enkel voor parkeerkaart of BTW-voordeel. Voor 
de bepaling van de uitkering heeft dit gegeven 
geen belang. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.7 VERLAMMING VAN DE BOVENSTE LEDEMATEN 

Definitie omschrijving Is de handicap verlamming bovenste ledematen 
erkend? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Enkel voor parkeerkaart of BTW-voordeel. Voor 
de bepaling van de uitkering heeft dit gegeven 
geen belang. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.8 ONGESCHIKTHEID 

Definitie omschrijving Wat is het percentage ongeschiktheid van het 
kind? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

In de oude wet wordt ongeschiktheid gemeten in 
de vorm van een percentage. Gebruikte 
meetinstrumenten om dit percentage te bepalen 
zijn: OBSI (Officiële Belgische Schaal van de 
Invaliditeiten) en pediatrische lijst met 
aandoeningen.  

De lijst met pediatrische aandoeningen wordt 
gepubliceerd als bijlage bij het KB van 1991 i.v.m. 
de bijkomende kinderbijslag. 

Het KB van 1991 is een uitdovend KB. 

We merken hier ook op dat de lijst met 
pediatrische aandoeningen bij het KB 1991 (% 
ongeschiktheid) verschilt van de lijst bij het KB 
2003 (1ste pijler). 1ste pijler wordt later behandeld. 

Voor deze en een aantal volgende variabelen is het 
van belang te weten wat beschouwd wordt als een 
kind in het kader van de bijkomende 
kinderbijslag. De normale procedure voor 
aanvraag van de bijkomende kinderbijslag is dat 
deze gebeurt door het kinderbijslagfonds. De 
definitie van een kind zou hier dus dezelfde 
moeten zijn als diegene die van toepassing is in de 
gewone kinderbijslagwetgeving. 

Maar in uitzonderlijke gevallen blijft “het kind” de 
bijkomende kinderbijslag ontvangen terwijl de 
gewone kinderbijslag niet meer wordt uitbetaald. 
Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen na het 
verstrijken van de wachtperiode in de 
werkloosheid. Na het verstrijken van de wachttijd 
wordt namelijk geen kinderbijslag meer betaald, 
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maar het kind blijft de bijkomende kinderbijslag 
ontvangen tot op het moment dat het effectief 
werk gevonden heeft. 

Er dient in deze context ook op gewezen te 
worden dat er normaal gezien aansluiting is 
tussen de regeling bijkomende kinderbijslag (tot 
de leeftijd van 21 jaar) en de 
inkomensvervangende 
tegemoetkoming/integratietegemoetkoming (in 
principe vanaf de leeftijd van 21 jaar). 

In bepaalde gevallen (huwelijk, kind ten laste, 
handicap is ontstaan na het wegvallen van de 
kinderbijslag) wordt er echter vóór de leeftijd van 
21 jaar al een recht geopend op de 
inkomensvervangende 
tegemoetkoming/integratietegemoetkoming. In 
die gevallen kan de persoon jonger dan 21 jaar, 
zowel bijkomende kinderbijslag hebben als de 
inkomensvervangende 
tegemoetkoming/integratietegemoetkoming. 

Merk op: deze uitleg heeft ook betrekking op 
andere variabelen. 

Motivatie opname  Gegeven is relevant voor de bepaling van de 
uitkering bijkomende kinderbijslag volgens de 
oude regeling, maar het aantal kinderen dat nog 
onder deze regeling valt is zeer beperkt.  

Mogelijke waarden  

1 < 66% 

2 >= 66% en < 80% 

3 >= 80% 
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01.3.9 AANTAL PUNTEN ZELFREDZAAMHEID 

Definitie omschrijving Hoeveel punten scoort het kind inzake 
vermindering zelfredzaamheid? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Het gegeven “aantal punten zelfredzaamheid” en 
het gegeven “ongeschiktheid” vormen een 
eenheid binnen het systeem van de bijkomende 
kinderbijslag “oude wetgeving”. In dit systeem 
heb je een basisbedrag aan bijkomende 
tegemoetkoming vanaf 66% ongeschiktheid. Deze 
uitkering kan nog verhoogd worden van zodra je 
een score van 4 of meer haalt op de 
zelfredzaamheidschaal. 

Om de zelfredzaamheid te bepalen wordt getest 
op 6 verschillende functionele categorieën: 1° 
gedrag; 2° communicatie; 3° lichaamsverzorging; 
4° verplaatsing; 5° lichaamsbeheersing; 6° 
aanpassing aan omgeving. 

Voor iedere categorie kan je maximaal 3 punten 
halen. De 3 functies die het best scoren worden 
opgeteld. Het resultaat van deze som is het aantal 
punten zelfredzaamheid. 

Dit systeem is enkel nog van toepassing op 
kinderen geboren voor 1 januari 1993, het aantal 
kinderen dat nog onder deze regeling valt is zeer 
beperkt. 

Merk op dat de functionele categorieën die hier 
getest worden andere categorieën zijn dan deze 
die getest worden voor de IT of THAB uitkering. 

Mogelijke waarden  

1 0 tot 3 

2 4 tot 6 

3 7 tot 9 
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01.3.10 PIJLER 1 

Definitie omschrijving Hoeveel punten scoort het kind voor de gevolgen 
van de aandoening op het vlak van de lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Is een gegeven dat gegenereerd wordt in het kader 
van het KB van 2003 voor het recht op de 
bijkomende kinderbijslag. Via het pijler-systeem 
voert men voor de bijkomende kinderbijslag ook 
een systeem in met punten dat de oude procedure 
van werken met percentages kan vervangen. 

De eerste pijler werd voornamelijk ingevoerd om 
binnen het systeem van bijkomende kinderbijslag 
nog een indicator te behouden die relevant is voor 
eventuele derden. Zo wordt bepaalde fiscale 
voordelen (vrijstelling aan de basis in de 
personenbelasting of verminderd BTW tarief) of 
sociale voordelen (verminderd tarief voor gas en 
elektriciteit) gebaseerd op attesten van de DG 
PMH. In geval van kinderen is dat dan de score op 
pijler 1. vanuit dit perspectief is pijler 1 het 
equivalent van het vroegere percentage genoteerd 
in de variabele “ongeschiktheid”. 

Zowel voor de regeling KB 1991 (% 
ongeschiktheid) als voor de regeling KB 2003 (1ste 
pijler) geldt als referentie enerzijds de Officiële 
Belgische Schaal van de Invaliditeiten en 
anderzijds een lijst met pediatrische 
aandoeningen. De lijst met pediatrische 
aandoeningen is wel niet volledig identiek in de 
regeling KB 1991 als in de regeling KB 2003. 
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Mogelijke waarden  

0 <25% 

1 >=25% en <50% 

2 >=50% en <66% 

4 >=66% en <80% 

6 >=80% 
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01.3.11 PIJLER 2 

Definitie omschrijving Hoeveel punten scoort het kind voor de gevolgen 
van de aandoening op het vlak van de activiteit en 
de participatie? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Om de punten voor de tweede pijler te bepalen 
wordt getest op 4 verschillende functionele 
categorieën: 1° leren, opleiding en sociale 
integratie; 2° communicatie; 3° mobiliteit en 
verplaatsing; 4° zelfverzorging. 

Voor iedere categorie kan je maximaal 3 punten 
halen. De som van alle behaalde punten levert de 
waarde voor pijler 2 op. 

Pijler 2 en 3 werden ingevoerd om mogelijke 
negatieve effecten van de oude wet op te vangen. 
Volgens de oude wet daalde de bijkomende 
kinderbijslag naarmate meer inspanning geleverd 
werd om de zelfredzaamheid van het kind op te 
krikken (zie variabele “aantal punten 
zelfredzaamheid”). 

Mogelijke waarden  

0 tot 12  
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01.3.12 PIJLER 3 

Definitie omschrijving Hoeveel punten scoort het kind voor de gevolgen 
van de aandoening voor de familiale omgeving? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Om de punten voor de derde pijler te bepalen 
wordt getest op 3 verschillende functionele 
categorieën: 1° medische opvolging thuis; 2° 
verplaatsing; 3° aanpassing aan de leefomgeving 

Voor iedere categorie kan je maximaal 3 punten 
halen. De som van alle behaalde punten MAAL 2 
levert de waarde voor pijler 3 op. 

Pijler 2 en 3 werden ingevoerd om mogelijke 
negatieve effecten van de oude wet op te vangen. 
Volgens de oude wet daalde de bijkomende 
kinderbijslag naarmate meer inspanning geleverd 
werd om de zelfredzaamheid van het kind op te 
krikken (zie variabele “aantal punten 
zelfredzaamheid”). 

Mogelijke waarden  

0 tot 18  
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01.3.13 TOTAAL PIJLERS OP 36 

Definitie omschrijving Hoeveel bedraagt de totale score van het kind? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag nieuwe wet. 

Is som van pijlers 1 tot en met 3. 

De DG PMH communiceert aan het 
kinderbijslagfonds het totaal van de behaalde 
punten. De punten vormen de basis om het kind 
in een bepaalde medische categorie op te nemen 
voor de bepaling van de verhoogde kinderbijslag. 

Het kinderbijslagfonds dient echter ook nog te 
controleren of aan alle administratieve 
voorwaarden voor betaling kinderbijslag voldaan 
is. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een medische 
categorie die recht geeft op bijkomende 
kinderbijslag, ook automatisch resulteert in een 
uitbetaling kinderbijslag. 

De DG PMH is de authentieke bron voor het 
medische gegeven dat kan resulteren in een 
bijkomende kinderbijslag, maar het 
kinderbijslagfonds is de authentieke bron voor het 
betalingsgegeven “bijkomende kinderbijslag”. 

Mogelijke waarden  

0 tot 36  
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01.3.14 ONMOGELIJKHEID OM EEN BEROEP UIT TE VOEREN 

Definitie omschrijving Kan het kind een beroep uitoefenen? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Indien een persoon jonger dan 21 was op 
1 juli 1987, gehandicapt en op dat moment in de 
onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen, 
kende men deze persoon ook na de leeftijd van 
21 jaar het recht op kinderbijslag toe. Er werd 
voorzien dat dit individu het niet geïndexeerde 
bedrag aan kinderbijslag, waar hij in 1987 als 
persoon met een handicap recht op had, zou 
blijven ontvangen. Men voorzag echter ook dat dit 
niet geïndexeerde bedrag zou vervangen worden 
door het geïndexeerde bedrag uit de kinderbijslag 
der werknemers, van zodra een overschrijding van 
het niet geïndexeerde bedrag voor personen met 
een handicap uit 1987 zou plaatsvinden. 

Deze overschrijding heeft blijkbaar plaats 
gevonden in oktober 2006. Daarom zouden deze 
gevallen vanaf nu ook in de uitkeringsgegevens 
van de FAMIFED moeten zitten. De uitbetaling 
van de bijhorende kinderbijslag is ook rechtstreeks 
ten laste van de kinderbijslagkas van de 
FAMIFED. 

Indien men vandaag voor deze individuen 
opnieuw het attest opvraagt dat de 
onmogelijkheid om een beroep uit te oefenen 
bewijst, zal men normaal gezien niet overgaan tot 
een nieuwe medische test, maar gebruik maken 
van de informatie in administratieve bestanden. 

In eerste instantie consulteert men de variabelen 
van de volwassen personen met een handicap die 
daarover informatie kunnen opleveren. Bij het 
ontbreken van informatie in die bron zal men 
kijken naar de RIZIV-gegevens (i.e. is het individu 
voor meer dan 66% arbeidsongeschikt). Indien ook 
dat gegeven ontbreekt, zal men nakijken of deze 
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variabele (i.e. onmogelijkheid om een beroep uit te 
oefenen) daarover een indicatie bevat, dit laatste in 
de veronderstelling dat het onmogelijk is om te 
herstellen van een aandoening die vroeger 
gecatalogiseerd werd als “onmogelijk om er een 
beroep mee uit te oefenen”. Indien geen van deze 
drie bronnen informatie bevat over het gevraagde 
gegeven, zal men overgaan tot een nieuwe test. 

Motivatie opname  Dit gegeven is niet gerelateerd tot de bijkomende 
kinderbijslag maar tot het recht op gewone 
kinderbijslag. Indien we willen verklaren waarom 
er in de FAMIFED gegevens individuen van +25 
zitten zou dit gegeven samen met enkele andere 
gegevens van de DG PMH en met RIZIV-gegevens 
een verklaring moeten kunnen bieden. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.15 ONMOGELIJKHEID OM CURSUS TE VOLGEN 

Definitie omschrijving Is het kind in staat om een cursus te volgen? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling bijkomende 
kinderbijslag oude wet. 

Indien het kind in de onmogelijkheid verkeert om 
een cursus te volgen, kan het zijn dat de 
kinderbijslag betaald wordt tot en met de jaarlijkse 
vakantie die volgt op het jaar dat volgt op datgene 
waarin het onmogelijk werd om cursus te volgen. 
Dit kan impliceren dat de bijslag langer wordt 
uitbetaald dan normaal. Deze regeling is 
opgenomen in de ministeriële omzendbrief 335 uit 
1976. 

De onmogelijkheid om cursus te volgen is geen 
exclusief gegeven voor personen met een handicap 
alleen. De regeling is dus zowel van toepassing 
voor de gewone als de bijkomende kinderbijslag. 
Gegeven het tijdstip van de omzendbrief en het 
feit dat hij vandaag nog van toepassing is, is dit 
principe dus ook van toepassing op zowel de oude 
als de nieuwe regeling. 

Motivatie opname  Gegeven levert een indicator op van voortzetting 
kinderbijslag nadat andere wettelijke 
voorwaarden overschreden worden.  

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.16 VERMINDERING VAN HET VERDIENVERMOGEN  

Definitie omschrijving Is er erkenning van de vermindering van het 
verdienvermogen tot één derde of minder? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT-uitkering. 

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.3.17 CRITERIUM 1: VERPLAATSINGSMOGELIJKHEDEN 

Definitie omschrijving Welke score haalt de volwassene op de 
vermindering zelfredzaamheid, functie 
"verplaatsingsmogelijkheden"? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Is enkel tussenstap om 
totaalscore te berekenen. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De meetmethode voor bepaling van dit criterium 
wordt beschreven in het 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. 

Mogelijke waarden  

0 tot 3  

 

http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
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01.3.18 CRITERIUM 2: VOEDSEL NUTTIGEN OF BEREIDEN 

Definitie omschrijving Welke score haalt de volwassene op de 
vermindering zelfredzaamheid, functie "voedsel 
nuttigen of bereiden"? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Is enkel tussenstap om 
totaalscore te berekenen. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De meetmethode voor bepaling van dit criterium 
wordt beschreven in het 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. 

Mogelijke waarden  

0 tot 3  

 

http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
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01.3.19 CRITERIUM 3: PERSOONLIJKE HYGIËNE EN ZICHZELF KLEDEN 

Definitie omschrijving Welke score haalt de volwassene op de 
vermindering zelfredzaamheid, functie 
"persoonlijke hygiëne en zichzelf kleden"? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Is enkel tussenstap om 
totaalscore te berekenen. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De meetmethode voor bepaling van dit criterium 
wordt beschreven in het 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. 

Mogelijke waarden  

0 tot 3  

 

http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
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01.3.20 CRITERIUM 4: WONING ONDERHOUDEN EN HUISHOUDELIJK WERK 
VERRICHTEN 

Definitie omschrijving Welke score haalt de volwassene op de 
vermindering zelfredzaamheid, functie "woning 
onderhouden en huishoudelijk werk verrichten"? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Is enkel tussenstap om 
totaalscore te berekenen. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De meetmethode voor bepaling van dit criterium 
wordt beschreven in het 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. 

Mogelijke waarden  

0 tot 3  

 

http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
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01.3.21 CRITERIUM 5: LEVEN ZONDER TOEZICHT 

Definitie omschrijving Welke score haalt de volwassene of de 
vermindering zelfredzaamheid, functie "leven 
zonder toezicht"? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Is enkel tussenstap om 
totaalscore te berekenen. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De meetmethode voor bepaling van dit criterium 
wordt beschreven in het 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. 

Mogelijke waarden  

0 tot 3  

 

http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
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01.3.22 CRITERIUM 6: COMMUNICATIE EN SOCIAAL CONTACT 

Definitie omschrijving Welke score haalt de volwassene op de 
vermindering zelfredzaamheid, functie 
"communicatie en sociaal contact"? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Is enkel tussenstap om 
totaalscore te berekenen. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Criterium 6 werd niet in rekening gebracht in de 
oude wet. 

De meetmethode voor bepaling van dit criterium 
wordt beschreven in het 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. 

Mogelijke waarden  

0 tot 3  

 

http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
http://handicap/docs/evaluatie.doc
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01.3.23 TOTAAL PARAMETERS OP 18 OF 15  (VOOR OUDE WET) 

Definitie omschrijving Wat is de totaalscore voor de volwassene inzake 
vermindering zelfredzaamheid? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Positioneert PMH op 
basisbedrag van de IT of THAB. 

Het resultaat is de som van criterium 1 tot en 
met 5  (oude wet) of criterium 1 tot en met 6 in de 
nieuwe wet.  

Mogelijke waarden  

0 tot 15  Oude wet 

0 tot 18  Nieuwe wet 
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01.3.24 MENTALE ONGESCHIKTHEID 

Definitie omschrijving Welk is het percentage invaliditeit dat is 
toegekend? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Hoogte van de uitkering is gelijk 
aan basisbedrag vermenigvuldigd met % 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De gewone tegemoetkoming hangt in grote lijnen 
samen met fysieke handicap in de oude regeling. 

De gewone tegemoetkoming wordt in de oude 
regeling toegekend aan niet gepensioneerden. 

Mogelijke waarden  

0 tot 100 Percentage 
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01.3.25 FYSIEKE ONGESCHIKTHEID 

Definitie omschrijving Welk is het percentage invaliditeit dat is 
toegekend? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. Hoogte van de uitkering is gelijk 
aan basisbedrag vermenigvuldigd met % 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

De bijzondere tegemoetkoming hangt in grote 
lijnen samen met mentale handicap en andere niet 
fysieke aspecten in de oude regeling. 

De gewone tegemoetkoming wordt in de oude 
regeling toegekend aan niet gepensioneerden. 

Mogelijke waarden  

0 tot 100 Percentage 
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01.3.26 SPECIFIEKE KINDERPATHOLOGIEËN 

Definitie omschrijving Heeft het kind bijzondere kinderpathologieën ? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. 

Gegeven relevant voor toepassing verhoogde 
tegemoetkoming in de verplichte zorgverzekering. 

Koninklijk besluit  van 11 MAART 2008 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 
2007 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de toekenning van de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 
37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en 
tot invoering van het OMNIO-statuut 
 

Ten aanzien van de kinderen die behoren tot de 
leeftijdscategorie bedoeld in artikel 63, § 2, van de 
samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders wordt voor de 
toepassing van artikel 2 van voormeld koninklijk 
besluit van 3 mei 1991 en van artikel 2 
van koninklijk besluit van 28 augustus 1991 echter 
de Lijst van pediatrische aandoeningen bedoeld in 
artikel 7, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk 
besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de 
artikelen 47, 56septies en 63 van de 
samengeordende wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 
88 van de programmawet van 24 december 2002 
gebruikt in plaats van de Lijst van 
aandoeningen. » 

Mogelijke waarden  

0 Niet erkend 

1 Erkend 
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01.03.27Verplaatsingsmogelijkheden kind => Dit gegeven wordt nog niet 
overgemaakt 

Definitie omschrijving  Haalt het kind ten minste 2 punten vermindering 
verplaatsingsmogelijkheden in pijler 2?  

Bijzonderheden/opmerkingen  Gegeven valt onder de rubriek medische gegevens 
van de DG PMH. .  

Mogelijke waarden     

 Ja  

   Neen 
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§ 4 RECHTEN 

 

01.4.1 BEGINDATUM 

Definitie omschrijving Vanaf welke datum gaat het recht op een 
tegemoetkoming in? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek rechten van de DG 
PMH.  

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Een persoon kan een erkenning van een handicap 
hebben, zonder een recht op een tegemoetkoming 
te openen. 

Of iemand recht heeft op een tegemoetkoming 
wordt bepaald door de DG Personen met een 
handicap op grond van de toe te passen 
wetgeving. Het is niet omdat een handicap erkend 
is, dat er ook automatisch een recht op 
tegemoetkoming is. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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01.4.2 EINDDATUM 

Definitie omschrijving Op welke datum eindigt het recht op een 
tegemoetkoming? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek rechten van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Gegeven zal niet ingevuld zijn voor lopende 
rechten. Indien het recht is afgesloten zal wel een 
einddatum ingevuld worden. 

Motivatie opname  Gegeven is niet relevant voor de bepaling van de 
uitkering wel voor de afbakening van de periode 
waarin uitkeringen betaald werden. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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01.4.3 TOTAAL MAANDELIJKS BEDRAG  

Definitie omschrijving Wat is het geïndexeerde totale maandelijks bedrag 
van de tegemoetkomingen? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek rechten van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Binnen de wetgeving Personen met een handicap 
wordt alles uitgedrukt in jaarbedragen. Voor de 
bepaling van de uitkering wordt eerst een 
theoretisch jaarbedrag bepaald, op basis van de 
regels die van toepassing zijn voor een individu. 

Het maandbedrag dat wordt uitbetaald, wordt 
afgeleid van het jaarbedrag, door het jaarbedrag te 
delen door 12. 

Mogelijke waarden  

 bedrag in euro met twee cijfers na de komma, 
uitgedrukt in prijzen van de maand i.e. na 
toepassing van de van toepassing zijnde index. 
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01.4.4 MAANDELIJKS BEDRAG IT 

Definitie omschrijving Wat is het geïndexeerde maandelijks bedrag van 
de integratietegemoetkoming? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek rechten van de 
DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-
uitkering. 

Mogelijke waarden  

 maandelijks bedrag in euro met twee cijfers na 
de komma, uitgedrukt in prijzen van de maand 
i.e. na toepassing van de van toepassing zijnde 
index. 
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01.4.5 WETGEVING 

Definitie omschrijving Welke reglementering is van toepassing? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek rechten van de 
DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude wetgeving. 

Wat is het verschil tussen Medische wetgeving en 
wetgeving rechten?  

• wetgeving rechten = voormelde wet van 27.2.87 
en 27.6.69 

• medische wetgeving = specifieke artikelen in 
voormelde wetten van 27.2.87 en 27.6.69; de 
twee KB’s verhoogde kinderbijslag + KB van 8 
februari 2006 houdende bepaling van de wijze 
waarop een volledige blindheid, een volledige 
verlamming van de bovenste ledematen of 
amputatie van de bovenste ledematen en een 
blijvende invaliditeit die rechtstreeks is toe te 
schrijven aan de onderste ledematen en ten 
minste 50 pct. 

Mogelijke waarden  

3 IVT/IT 

4 THAB 

10 Tegemoetkoming oude wetgeving 
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01.4.6 CATEGORIE IVT 

Definitie omschrijving Welke categorie is van toepassing voor de 
inkomensvervangende tegemoetkoming ? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek rechten van de 
DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT-uitkering. 

Afhankelijk van de gezinstoestand van de 
persoon met een handicap wordt een categorie 
bepaald voor de inkomensvervangende 
tegemoetkoming. 

Voor de toepassing van de wet moet worden 
verstaan onder : 

 1° categorie A : de personen met een handicap 
die niet behoren tot categorie B, noch tot 
categorie C; 

2° categorie B : de personen met een handicap 
die : 

- ofwel alleen wonen; 
- ofwel sedert ten minste drie maanden 

dag en nacht in een 
verzorgingsinstelling verblijven en 
voorheen niet tot categorie C 
behoorden 

3° categorie C : de personen met een handicap 
die : 

- ofwel een huishouden vormen; 
- ofwel één of meerdere kinderen ten 

laste hebben. 
 

Mogelijke waarden  

A, B, C Categorieën voor de bepaling van het 
maximumbedrag van de IVT 

- Waarde die wordt teruggegeven als er geen IVT 
is (bijvoorbeeld: enkel THAB) 
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01.4.7 CATEGORIE IT / THAB 

Definitie omschrijving Welke categorie is van toepassing voor de 
integratietegemoetkoming of voor de THAB? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven vormt onderdeel van het recht. 

Motivatie opname  Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-
uitkering 

De medische categorie (categorie 1 tot 5) waarin 
de persoon zich bevindt is afhankelijk van de 
graad van zelfredzaamheid. Met elk van de 5 
medische categorieën komt een bedrag overeen. 
Dat is het maximumbedrag dat een persoon, die 
zich in die medische categorie bevindt, kan 
ontvangen. 

Er is op dit moment een 1 op 1 relatie tussen de 
punten onder “totaal parameters op 18 of 15 
voor oude wet” en de daarvan afgeleide 
medische categorie (zie hieronder onder 
mogelijke waarden). Dit zou in de toekomst 
echter kunnen veranderen.  

Mogelijke waarden  

0 Minder dan 7 punten 

1 7 of 8 punten 

2 9 tot 11 punten 

3 12 tot 14 punten 

4 15 tot 16 punten 

5 17 punten of meer 
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01.4.8 CATEGORIE OUDE WETGEVING 

Definitie omschrijving Welke categorie is van toepassing voor 
tegemoetkoming in de oude tegemoetkoming? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven vormt onderdeel van het recht. 

Motivatie opname  Gegeven relevant voor bepaling tegemoetkoming 
voor hulp van derde 

  

Mogelijke waarden  

1 GT (niet gehuwde man of vrouw) 

2 GT gehuwde man (niet feitelijk of van tafel of 
bed gescheiden) 

3 BT met verhoging 
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01.4.9 VRIJSTELLING INKOMSTEN PARTNER 

Definitie omschrijving Is het inkomen van de partner van de persoon 
met een handicap vrijgesteld ? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven vormt onderdeel van het recht. 

Motivatie opname  Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering 

De integratietegemoetkoming voor personen 
met een handicap wordt toegekend aan de 
persoon die, als gevolg van de vermindering van 
zijn zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft. 
Bij de berekening van de integratie-
tegemoetkoming wordt er naast de 
beroepsinkomens, de vervangingsinkomens en 
de andere inkomens van de aanvrager ook 
rekening gehouden met de inkomens van de 
persoon met wie hij een huishouden vormt. Een 
gedeelte van het inkomen van de partner wordt 
vrijgesteld bij de berekening van de 
tegemoetkoming. 

De Ministerraad heeft op 20 maart 2008 een 
ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd 
waarbij het bedrag van de vrijstelling op het 
inkomen van de partner, voor de personen met 
een handicap die genieten van een 
integratietegemoetkoming categorie 1 en 2, 
gelijkgesteld wordt met dat voor de categorieën 
3,4 en 5. 

Op 1 juli 2008 is het jaarlijks vrijgestelde bedrag 
op het inkomen van de partner, voor de 5 
categorieën van de integratietegemoetkoming, 
gelijk aan 19.544,82 EUR.  

Mogelijke waarden  

0 Geen vrijstelling 

1 Vrijstelling 
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§ 5 BETALINGEN 

01.5.1 MAAND 

Definitie omschrijving Wat is de maand waarin de tegemoetkoming aan 
personen met een handicap werd betaald? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek betalingen van de 
DG PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Merk op: is nu genoteerd in dagformaat. Precies 
formaat moet nog beslist worden. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY 
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01.5.2 BEDRAG 

Definitie omschrijving Wat is het bedrag van de tegemoetkoming aan 
personen met een handicap? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek betalingen van de 
DG PMH. Is geïndexeerd bedrag IVT/IT of THAB. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Bedrag is een maandbedrag dat direct is afgeleid 
van “jaarlijks bedrag”. Het jaarlijks bedrag wordt 
gedeeld door 12. 

Motivatie opname  Gegeven laat toe om te bepalen wat iemand in de 
gegeven maand ontvangt op basis van zijn op dat 
moment erkende rechten. 

Mogelijke waarden  

 Maandbedrag in euro met twee cijfers na de 
komma, uitgedrukt in prijzen van de maand i.e. na 
toepassing van de van toepassing zijnde index. 

 



  01 mei 2015 

 55 

01.5.3 SCHORSING BETALING 

Definitie omschrijving Is het bedrag van de uitbetaling geschorst? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek betaling van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

Gegeven relevant voor toepassing oude 
wetgeving. 

Tijdens de opsluiting in de gevangenis of bij 
opname in een instelling van sociaal verweer 
wordt de betaling van de uitkering geschorst.  

Wanneer de persoon met een handicap in een 
instelling verblijft op kosten van een openbare 
dienst of van de sociale zekerheid wordt de 
integratietegemoetkoming slechts voor 72% 
uitbetaald. 

De persoon met een handicap dient zowel overdag 
als ’s nachts in de instelling te verblijven, hij mag 
bovendien niet geplaatst zijn in een gezin en de 
opname in een instelling moet minstens drie 
opeenvolgende maanden bedragen 

 

Motivatie opname  Het gegeven levert een indicatie op van de 
financiële positie van een individu.  

Mogelijke waarden  

0 Neen 

1 Ja 
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01.5.4 TERUGBETALING IT => DIT GEGEVEN WORDT NOG NIET OVERGEMAAKT 

Definitie omschrijving Is er een gedeelte van de 28% inhouding op de 
integratietegemoetkoming (IT) terugbetaald? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek betaling van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IT-uitkering. 

 
Motivatie opname  Als een persoon voor wie 28% van de 

integratietegemoetkoming (IT) wordt ingehouden 
gedurende het afgelopen jaar voor minstens een 
bepaald aantal dagen niet werkelijk in de 
instelling is verblijven, is er op vraag een 
éénmalige jaarlijkse terugbetaling van een gedeelte 
van de inhouding van die 28% 

Mogelijke waarden  

 Bedrag in euro met twee cijfers na de komma. 

 



  01 mei 2015 

 57 

 

01.5.5 ACHTERSTALLEN => DIT GEGEVEN WORDT NOG NIET OVERGEMAAKT 

Definitie omschrijving Zijn er achterstallen verschuldigd ? 

Bijzonderheden/opmerkingen Gegeven valt onder de rubriek betaling van de DG 
PMH. 

Gegeven relevant voor bepaling IVT/IT-uitkering. 

Gegeven relevant voor bepaling THAB-uitkering. 

 

Motivatie opname  Soms hebben mensen recht op achterstallen omdat 
het recht ingaat op een eerder tijdstip dat het 
tijdstip waarop de beslissing wordt genomen. 

Mogelijke waarden  

 Bedrag in euro met twee cijfers na de komma. 
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§ 6 SOCIALE KAARTEN 

 

01.6.1 LEVERINGSDATUM 

Definitie omschrijving Op welk dag is de kaart afgeleverd. 

Bijzonderheden/opmerkingen Deze datum is afkomstig van de Firma Joos en 
geeft weer wanneer de kaart verstuurd is aan de 
PmH.  

Motivatie opname  Het gegeven levert een indicatie op of de kaart al 
in het bezit is van de PmH. 

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY t 
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01.6.2 EINDDATUM 

Definitie omschrijving Op welke datum eindigt het recht op een 
parkeerkaart ? 

Bijzonderheden/opmerkingen   

Motivatie opname  Het gegeven levert een indicatie op wanneer er 
een aanvraag tot hernieuwing kan ingediend 
worden.  

Mogelijke waarden  

 Datum genoteerd in formaat DDMMYYYY t 

 

01.6.3 KAARTNUMMER 

Definitie omschrijving Elke kaart is heeft één  uniek nummer.   

Bijzonderheden/opmerkingen  Is een uniek nummer; aan elke afgeleverde kaart 
(ook duplicaten) wordt een uniek nummer 
toegekend.  Dit om fraude tegen te gaan. 

Motivatie opname  Dit nummer wordt vermeld op de kaart.  Aan de 
hand van de kaartnummer kan ook de PmH 
worden geïndentificeerd. 

Op termijn zal die ook een sleutel voor de 
raadpleging zijn. 

Mogelijke waarden  

Numeriek Minimum waarde = 1 

Maximale waarde = 9999999999 
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01.6.4 TYPE SOCIALE KAART 

Definitie omschrijving Heeft de persoon met een handicap een sociale 
kaart? 

Bijzonderheden/opmerkingen Verminderingskaarten openbaar vervoer 

Parkeerkaarten 

 

Motivatie opname  Het gegeven levert een indicatie op of een 
individu een geldige sociale kaart bezit. 

Mogelijke waarden  

0 Verminderingskaart 

1 Parkeerkaart 
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