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Mevrouw de Directeur, 
Mijnheer de Directeur, 

Onze ref. 58/PH/HNM   
datum 21-10-05 

  
Bijlage(n)  

 

Objet: Opname in een instelling.  Tegemoetkomingen aan personen met een 
handicap. 

 

Mevrouw de Directeur, 
Mijnheer de Directeur, 
 
Eén derde van het bedrag van de integratietegemoetkoming wordt niet uitbetaald 

wanneer een persoon met een handicap in een zorginstelling die geheel of gedeeltelijk ten laste is 
van de openbare diensten of een organisme van sociale zekerheid, gedurende ten minste drie 
opeenvolgende maanden verblijft. 

 
Wanneer de persoon in een gevangenis is opgesloten of in een instelling van sociaal 

verweer is opgenomen, is er geen tegemoetkoming meer verschuldigd vanaf het tijdstip van de 
opsluiting of de opname. 

 
Mijn aandacht werd onlangs gevestigd door de voorzitster van de commissie voor 

sociaal hulpbetoon op het feit dat de sociaal verzekerden regelmatig ertoe aangemaand worden om 
bedragen terug te betalen die zij ten onrechte hebben ontvangen omdat de beslissing tot 
gedeeltelijke of gehele opschorting van de tegemoetkoming(en) laattijdig werd getroffen. 

 
Uw instelling kan een beslissende rol spelen, die ertoe kan leiden dat het terug te 

vorderen bedrag gevoelig verminderd zou kunnen worden en zelfs niet meer zou ontstaan. 
 
Immers, hoe sneller mijn diensten in kennis worden gesteld van de opname in een 

instelling, hoe sneller het administratief onderzoek met betrekking tot de aanpassing van het 
recht, kan worden afgerond. Deze kennisgeving kan gebeuren middels het formulier 92, waarvan u 
een exemplaar als bijlage vindt. 

 

- 

- 

 

FOD SOCIALE ZEKERHEID 
Directie-generaal Personen met een 

handicap 
Gehandicaptenbeleid 
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  2. 

Ik nodig u bijgevolg uit om waakzaam te zijn wanneer u een nieuwe patiënt inschrijft, 
door, zodra het voor u mogelijk is, alle informatie in te winnen die u zou kunnen toelaten om te 
achterhalen of de persoon een tegemoetkoming geniet die door mijn diensten wordt uitbetaald. 

 
Ondertussen zal ik de nodige contacten leggen met de betrokken administratieve 

autoriteiten (Gemeenschaps- en Gewestfondsen, de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, FOD 
Justitie …) ten einde op termijn een elektronische gegevensuitwisseling op sporen te zetten die 
moet toelaten dat mijn diensten systematisch de informatie ontvangen en aldus quasi onmiddellijk 
de aanpassing van het te betalen bedrag aan tegemoetkomingen kan doorvoeren. 

 
Ter informatie geef ik mee dat de Minister of de Staatssecretaris het advies van de 

commissie voor sociaal hulpbetoon moet vragen om te kunnen afzien van de terugvordering van 
onterecht verrichte betalingen. 

 
De commissie voor sociaal hulpbetoon bestaat uit een Nederlandstalige en een 

Franstalige afdeling. Elke afdeling bestaat uit een voorzitter en zeven leden, die speciaal 
gekwalificeerd zijn om reden van hun deelname aan activiteiten die personen met een handicap 
aanbelangen of om reden van hun sociale activiteiten. 

 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om tevens mede te delen dat voortaan nog enkel 

het nationaal nummer wordt gebruikt voor de identificatie van de dossiers met betrekking tot de 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap.  Gelieve bijgevolg in de briefwisseling met 
betrekking tot de tegemoetkomingen telkens uitdrukkelijk het nationaal nummer van de 
gerechtigde op een tegemoetkoming te vermelden. 

 
 
Hoogachtend, 
 
 

Tom AUWERS 
 
 

Directeur-generaal 
 


