Wijzigingen tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (THAB) vanaf 1 januari
2017 ten gevolge van 6e staatshervorming
1. Algemene uitleg rond de wijzigingen in de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden
Bent u ouder dan 65, hulpbehoevend en heeft u een laag inkomen? Dan heeft u wellicht een
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) of wenst u hiervoor een aanvraag in te dienen.
Tot eind 2016 werd de THAB voor alle Belgen verstrekt door de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1
januari 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen
naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen. Op termijn zullen ook de
Duitstalige Gemeenschap en het Waals gewest de THAB‐dossiers voor hun grondgebied overnemen,
maar daarvoor is nog geen timing vastgesteld.
Woont u in Wallonië of Brussel?
Dan blijft de FOD dus verder uw dossier en THAB‐aanvragen beheren. U hoeft verder niets te doen.
Enkel als u verhuist naar Vlaanderen, moet u contact opnemen met uw zorgkas.
Woont u in Vlaanderen?
Wie in 2016 al een THAB ontving van de FOD en in Vlaanderen blijft wonen, hoeft verder niets te
doen. Uw dossier wordt automatisch overgezet naar uw zorgkas.
Wie een nieuwe aanvraag THAB indient, moet voortaan contact opnemen met zijn zorgkas in plaats
van met de FOD.
Opgelet: Vanaf 1 januari 2017 kan wie in Vlaanderen woont geen tegemoetkoming hulp aan
bejaarden (THAB) meer aanvragen bij de fod sociale zekerheid. Hiervoor kan u voortaan terecht bij
de zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse zorgkas. Hoewel deze optie om technische
redenen nog beschikbaar zal zijn in de toepassing my handicap tot eind januari, mag u deze dus niet
kiezen. Neem contact op met de zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse zorgkas om de
THAB‐aanvraag te doen. U vindt meer informatie op: www.vlaamsesocialebescherming.be/
Verhuist u vanuit Vlaanderen naar Wallonië of Brussel en heeft u een THAB of is uw aanvraag hiervoor
in behandeling? Dan moet u binnen de 3 maanden contact opnemen met de FOD om uw dossier over
te zetten.
Verhuist u vanuit Wallonië of Brussel naar Vlaanderen en heeft u een THAB of is uw aanvraag hiervoor
in behandeling? Dan moet u binnen de 3 maanden contact opnemen met uw zorgkas om uw dossier
over te zetten.

Voorlopig gebeuren ook in Vlaanderen eventuele medische onderzoeken nog door de FOD en ook de
uitbetaling zal in het voorjaar nog door de FOD gebeuren. U krijgt een brief van uw zorgkas (gelinkt
aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas zodra deze de uitbetaling overneemt.
De integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming voor wie jonger is dan 65
worden ook in Vlaanderen nog steeds aangevraagd bij de FOD Sociale Zekerheid via My Handicap.

2. Ontdek wat te doen in uw specifieke situatie
Klik in de inhoudstafel hieronder op uw specifieke situatie om meteen naar het juiste onderdeel van
dit document te gaan.
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01. Ik woon in Vlaanderen
A. en ontving in 2016 al een THAB
Op 1 januari 2017 werd de THAB in Vlaanderen overgenomen door de Vlaamse sociale bescherming.
Wie in Vlaanderen woont is hier verplicht bij aangesloten via de zorgkas (gelinkt aan een
ziekenfonds) of via de Vlaamse Zorgkas. De zorgkassen voeren de Vlaamse sociale bescherming
praktisch uit en beheren voortaan onder meer uw THAB‐dossier.
Uw THAB‐dossier wordt vanaf 1 januari 2017 dus beheerd door uw zorgkas (gelinkt aan uw
ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas ipv door de FOD.
De FOD heeft alle relevante informatie uitgewisseld met uw zorgkas. De betalingen lopen dus
gewoon verder en u hoeft verder niets te doen.
De betalingen gebeuren in eerste fase nog door de FOD Sociale Zekerheid. U ontvangt een brief van
uw zorgkas zodra deze de betaling overneemt.
U vindt meer informatie op: www.vlaamsesocialebescherming.be/
Heeft u vragen over uw dossier?
U kan terecht bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas:
Christelijke Mutualiteiten‐Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
078 15 40 40
contactzorgkas@cm.be
www.cm.be/zorgkas
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint‐Jansstraat 32‐38
1000 Brussel
infoTHAB@socmut.be
www.socmut.be/zorgkas
02/515 81 80
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
info@neutralezorgkas.be
www.neutrale‐ziekenfondsen.be
03 491 86 60
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
thab@lm.be
www.lm.be
09 235 72 98

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint‐Huibrechtstraat 19
1150 Brussel
thab@mloz.be
www.mloz.be
09 264 16 94
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert‐II laan 35, bus 36
1030 Brussel
vlaamsezorgkas@zorg‐en‐gezondheid.be
www.vlaamsezorgkas.be
02 553 45 90

B. en diende in 2016 een aanvraag voor een THAB in bij de FOD, die nog niet werd
goedgekeurd
De aanvraag die u indiende bij de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) zal verder
behandeld worden. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig
is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. U ontvangt de beslissing in uw
dossier via de FOD Sociale Zekerheid. We stellen uw zorgkas op de hoogte van onze beslissing.
Zodra er een beslissing is genomen in uw dossier, zal het voortaan behandeld worden door uw
zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of door de Vlaamse Zorgkas. U hoeft hiervoor verder niets te
doen.
Heeft u een vraag over het verloop van de medische procedure van uw aanvraag?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be
Heeft u vragen over de administratieve procedure van uw aanvraag of over uw dossier?
U kan terecht bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas:
Christelijke Mutualiteiten‐Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
078 15 40 40
contactzorgkas@cm.be
www.cm.be/zorgkas
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint‐Jansstraat 32‐38
1000 Brussel
infoTHAB@socmut.be
www.socmut.be/zorgkas
02/515 81 80

Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
info@neutralezorgkas.be
www.neutrale‐ziekenfondsen.be
03 491 86 60
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
thab@lm.be
www.lm.be
09 235 72 98
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint‐Huibrechtstraat 19
1150 Brussel
thab@mloz.be
www.mloz.be
09 264 16 94
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert‐II laan 35, bus 36
1030 Brussel
vlaamsezorgkas@zorg‐en‐gezondheid.be
www.vlaamsezorgkas.be
02 553 45 90

C. en wil een THAB aanvragen
Bent u ouder dan 65, hulpbehoevend en heeft u een laag inkomen? Dan komt u wellicht in
aanmerking voor een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Vanaf 1 januari 2017 moet u een THAB aanvragen bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de
Vlaamse Zorgkas in plaats van bij de FOD.
Het administratieve onderzoek van uw gegevens (bijv. de hoogte van uw inkomen, spaargeld,…)
gebeurt via uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas.
De erkenning van uw handicap en het opvragen van de medische informatie bij uw huisarts gebeurt
nog door de FOD Sociale Zekerheid. Uw zorgkas verwittigt ons van uw aanvraag, waarna wij contact
opnemen met uw huisarts. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende
informatie nodig is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
We delen onze beslissing mee aan uw zorgkas, die u hiervan verwittigt. Uw zorgkas beheert verder
uw dossier.
U vindt meer informatie op: www.vlaamsesocialebescherming.be/

Heeft u een vraag over het verloop van de medische procedure van uw aanvraag?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be
Heeft u vragen over de administratieve procedure van uw aanvraag of over uw dossier?
U kan terecht bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas:
Christelijke Mutualiteiten‐Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
078 15 40 40
contactzorgkas@cm.be
www.cm.be/zorgkas
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint‐Jansstraat 32‐38
1000 Brussel
infoTHAB@socmut.be
www.socmut.be/zorgkas
02/515 81 80
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
info@neutralezorgkas.be
www.neutrale‐ziekenfondsen.be
03 491 86 60
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
thab@lm.be
www.lm.be
09 235 72 98
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint‐Huibrechtstraat 19
1150 Brussel
thab@mloz.be
www.mloz.be
09 264 16 94
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert‐II laan 35, bus 36
1030 Brussel
vlaamsezorgkas@zorg‐en‐gezondheid.be
www.vlaamsezorgkas.be
02 553 45 90

02. Ik woon in Brussel
A. en ontving in 2016 al een THAB
Voor wie in Brussel woont, verandert er niets. Uw dossier blijft bij de FOD Sociale Zekerheid. De
betalingen lopen verder en u hoeft verder niets te doen.
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

B. en diende in 2016 een aanvraag voor een THAB in bij de FOD, die nog niet werd
goedgekeurd
Voor wie in Brussel woont, verandert er niets. Uw dossier blijft bij de FOD Sociale Zekerheid.
De aanvraag die u indiende bij de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) zal verder
behandeld worden. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig
is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. U ontvangt de beslissing in uw
dossier via de FOD Sociale Zekerheid en wordt door deze instantie uitbetaald.
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de FOD Sociale Zekerheid bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot
12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

C. en wil een THAB aanvragen
Voor wie in Brussel woont, verandert er niets. U dient uw aanvraag in bij de FOD Sociale Zekerheid.
Bent u ouder dan 65, hulpbehoevend en heeft u een laag inkomen? Dan komt u wellicht in
aanmerking voor een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
Hoe dient u een aanvraag in?
U kan met uw e‐ID zelf de aanvraag doen op www.myhandicap.belgium.be Meer informatie over
de aanvraagprocedure kan u vinden op de website www.handicap.belgium.be
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?
Een naaste kan de aanvraag voor u doen met uw e‐ID en pincode. Ook de medewerkers van
gemeentes, OCMW’s, de DG Personen met een handicap en ziekenfondsen uit uw regio kunnen de
aanvraag voor u doen. Ontdek alle contactpunten op de website van de FOD:
http://handicap.belgium.be/docs/nl/contactpunten‐gemeenten‐nl.pdf
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

02 Ik woon in Wallonië
A. en ontving in 2016 al een THAB
Voor wie in Wallonië woont, verandert er niets. Uw dossier blijft bij de FOD Sociale Zekerheid. De
betalingen lopen verder en u hoeft verder niets te doen.
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

B. en diende in 2016 een aanvraag voor een THAB in bij de FOD, die nog niet werd
goedgekeurd
Voor wie in Wallonië woont, verandert er niets. Uw dossier blijft bij de FOD Sociale Zekerheid.
De aanvraag die u indiende bij de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) zal verder
behandeld worden. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig
is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. U ontvangt de beslissing in uw
dossier via de FOD Sociale Zekerheid en wordt door deze instantie betaald.
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

C. en wil een THAB aanvragen
Voor wie in Wallonië woont, verandert er niets. U dient uw aanvraag dus in bij de FOD.
Bent u ouder dan 65, hulpbehoevend en heeft u een laag inkomen? Dan komt u wellicht in
aanmerking voor een Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB).
Hoe dient u een aanvraag in?
U kan met uw e‐ID zelf de aanvraag doen op www.myhandicap.belgium.be Meer informatie over
de aanvraagprocedure kan u vinden op de website www.handicap.belgium.be
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?
Een naaste kan de aanvraag voor u doen met uw e‐ID en pincode. Ook de medewerkers van
gemeentes, OCMW’s, de DG Personen met een handicap en ziekenfondsen uit uw regio kunnen de
aanvraag voor u doen. Ontdek alle contactpunten op de website van de FOD:
http://handicap.belgium.be/docs/fr/points‐contact‐communes‐fr.pdf
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

03 Ik verhuis in 2017 vanuit Wallonië of Brussel naar Vlaanderen
A. en ontving al een THAB via de FOD in 2016/2017
Op 1 januari 2017 wordt de THAB in Vlaanderen overgenomen door de Vlaamse sociale bescherming.
Wie in Vlaanderen komt wonen, moet zich hier verplicht bij aansluiten via de zorgkas van zijn
ziekenfonds of de Vlaamse zorgkas. De zorgkassen voeren de Vlaamse sociale bescherming praktisch
uit en beheren voortaan onder meer uw THAB‐dossier.
Heeft u al een THAB bij de FOD Sociale Zekerheid? Dan verhuist uw dossier niet automatisch met u
mee naar een andere regio. Wanneer u naar Vlaanderen verhuist, krijgt u van de FOD Sociale
Zekerheid per brief de vraag om een nieuwe aanvraag THAB te doen bij uw zorgkas (gelinkt aan uw
ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas.
U moet dan een nieuwe aanvraag doen bij de zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of bij de Vlaamse
Zorgkas binnen de 3 maanden na uw verhuizing naar Vlaanderen. Opgelet: de betaling van uw THAB
bij de FOD wordt stopgezet op het einde van de maand van uw verhuizing.
Dien binnen de 3 maanden een aanvraag THAB in bij uw zorgkas in Vlaanderen. Enkel dan heeft u
recht op een THAB in Vlaanderen vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin u
verhuisde. De zorgkas behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk, zodat uw THAB zo snel mogelijk
opnieuw wordt uitbetaald. U krijgt retroactief uw THAB terugbetaald tot op de 1e dag van de maand
na uw verhuizing naar Vlaanderen.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Brussel naar Vlaanderen. De FOD betaalt uw THAB tot 31 januari.
U moet binnen de 3 maanden na uw verhuizing (in dit voorbeeld dus vóór 15 april) een nieuwe
aanvraag THAB doen bij uw zorgkas in Vlaanderen. U wordt dan zodra uw dossier is goedgekeurd
uitbetaald door uw zorgkas. U krijgt de bedragen waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben gehad
ook retroactief teruggestort via uw zorgkas.
De FOD en de zorgkas geven prioriteit aan uw dossier zodat de uitbetaling van uw THAB zo min mogelijk
vertraging oploopt. Het is van belang dat u meteen na uw verhuizing actie onderneemt.
Reageert u niet binnen de 3 maanden? Dan krijgt u in Vlaanderen pas recht op een THAB vanaf de
eerste dag van uw nieuwe aanvraag. U krijgt dan geen retroactieve betaling van de bedragen tussen
de stopzetting van uw THAB bij de FOD en de start van uw aanvraag voor een THAB bij uw zorgkas
in Vlaanderen.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Brussel naar Vlaanderen. De FOD betaalt uw THAB tot 31 januari.
U doet pas op 15 mei (in dit voorbeeld 4 maanden na verhuizing) een nieuwe aanvraag THAB bij uw
zorgkas in Vlaanderen. U wordt dan zodra uw dossier is goedgekeurd door uw zorgkas opnieuw
uitbetaald. U krijgt de bedragen waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben gehad echter niet
uitbetaald. U zal pas uitbetaald worden voor de periode vanaf 1 juni, de eerste dag van de maand na
uw aanvraag in Vlaanderen.
Het is dus van groot belang om binnen de 3 maanden na uw verhuizing te reageren!
U vindt meer informatie op: http://www.vlaamsesocialebescherming.be
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan terecht bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse zorgkas:

Christelijke Mutualiteiten‐Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
078 15 40 40
contactzorgkas@cm.be
www.cm.be/zorgkas
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint‐Jansstraat 32‐38
1000 Brussel
infoTHAB@socmut.be
www.socmut.be/zorgkas
02/515 81 80
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
info@neutralezorgkas.be
www.neutrale‐ziekenfondsen.be
03 491 86 60
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
thab@lm.be
www.lm.be
09 235 72 98
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint‐Huibrechtstraat 19
1150 Brussel
thab@mloz.be
www.mloz.be
09 264 16 94
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert‐II laan 35, bus 36
1030 Brussel
vlaamsezorgkas@zorg‐en‐gezondheid.be
www.vlaamsezorgkas.be
02 553 45 90

B. en diende in 2016 een aanvraag THAB in bij de FOD die nog niet werd goedgekeurd
De aanvraag die u indiende bij de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) zal verder
behandeld worden. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig
is of als u eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. U ontvangt de beslissing in uw
dossier via de FOD Sociale Zekerheid.

Opgelet: De FOD verwittigt uw zorgkas als u tijdens het behandelen van uw aanvraag verhuist naar
Vlaanderen. U ontvangt een brief van uw zorgkas met de vraag om uw dossier alvast over te zetten
naar uw zorgkas (verplicht). U hoeft hiervoor niet te wachten op de beslissing van de FOD.
Bij een positieve beslissing loopt het recht op uw tegemoetkoming via de FOD tot het einde van de
maand van uw verhuizing. Daarna wordt dit stopgezet!
U moet uw dossier overzetten naar uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas
binnen de 3 maanden na uw verhuizing naar Vlaanderen.
Enkel dan heeft u recht op een THAB in Vlaanderen vanaf de eerste dag van de maand na de
maand waarin u verhuisde. De zorgkas behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk, zodat uw THAB zo
snel mogelijk wordt uitbetaald. U krijgt retroactief uw THAB uitbetaald tot op de 1e dag van de
maand na uw verhuizing naar Vlaanderen.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Brussel naar Vlaanderen en heeft een aanvraag in behandeling bij
de FOD. De FOD neemt later een positieve beslissing over uw aanvraag, deelt deze met uw zorgkas en
betaalt zelf nog uw THAB retroactief terug voor de periode vanaf het begin van uw aanvraag bij de FOD
tot 31 januari. U moet binnen de 3 maanden na uw verhuizing (dus vóór 15 april) uw dossier overzetten
naar uw zorgkas in Vlaanderen. U krijgt de bedragen waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben gehad
dan retroactief teruggestort via uw zorgkas.
De FOD en de zorgkas geven prioriteit aan uw dossier zodat de behandeling van uw aanvraag en de
overzetting van uw THAB‐dossier zo min mogelijk vertraging oploopt. Het is van belang dat u meteen
na uw verhuizing actie onderneemt.
Reageert u niet binnen de 3 maanden? Dan krijgt u in Vlaanderen pas recht op een THAB vanaf de
eerste dag van uw nieuwe aanvraag bij uw zorgkas. U krijgt dan geen retroactieve betaling van de
bedragen tussen de stopzetting van uw THAB bij de FOD en de start van uw aanvraag voor een THAB
bij uw zorgkas in Vlaanderen.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Brussel naar Vlaanderen terwijl u een lopende aanvraag hebt bij
de FOD. De FOD neemt later een positieve beslissing over uw aanvraag, deelt deze met uw zorgkas en
betaalt zelf nog uw THAB retroactief terug voor de periode 15‐ 31 januari. U doet pas op 15 mei (4
maanden na verhuizing) een nieuwe aanvraag THAB bij uw zorgkas in Vlaanderen. U wordt dan zodra
uw dossier is goedgekeurd door uw zorgkas voor de eerste keer uitbetaald. U krijgt echter de bedragen
waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben gehad niet uitbetaald. U zal pas uitbetaald worden voor
de periode vanaf 1 juni, de eerste dag van de maand na uw aanvraag in Vlaanderen.
Het is dus van groot belang om binnen de 3 maanden na uw verhuizing te reageren!

U vindt meer informatie op: http://www.vlaamsesocialebescherming.be
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan terecht bij uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de Vlaamse zorgkas:
Christelijke Mutualiteiten‐Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
078 15 40 40

contactzorgkas@cm.be
www.cm.be/zorgkas
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint‐Jansstraat 32‐38
1000 Brussel
infoTHAB@socmut.be
www.socmut.be/zorgkas
02/515 81 80
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
info@neutralezorgkas.be
www.neutrale‐ziekenfondsen.be
03 491 86 60
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
thab@lm.be
www.lm.be
09 235 72 98
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint‐Huibrechtstraat 19
1150 Brussel
thab@mloz.be
www.mloz.be
09 264 16 94
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert‐II laan 35, bus 36
1030 Brussel
vlaamsezorgkas@zorg‐en‐gezondheid.be
www.vlaamsezorgkas.be
02 553 45 90

04 IK VERHUIS IN 2017 VANUIT VLAANDEREN NAAR BRUSSEL OF WALLONIË

A. en ontving al een THAB via mijn zorgkas in 2017
Op 1 januari 2017 werd de THAB in Vlaanderen overgenomen door de Vlaamse sociale bescherming.
Wie in Vlaanderen woont is hier verplicht bij aangesloten via de zorgkas (gelinkt aan een
ziekenfonds) of via de Vlaamse Zorgkas.
In Brussel en Wallonië blijft dit de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid.
Heeft u een THAB‐dossier bij uw zorgkas in Vlaanderen? Dan verhuist uw dossier niet automatisch
met u mee als u verhuist naar Wallonië of Brussel.
Wanneer verhuist vanuit Vlaanderen naar een andere regio, krijgt u van uw zorgkas per brief de
vraag om een nieuwe aanvraag THAB te doen bij de FOD Sociale Zekerheid.
Opgelet: de betaling van uw THAB bij uw zorgkas wordt stopgezet op het einde van de maand van
uw verhuizing.
U moet een nieuwe aanvraag doen bij de FOD binnen de 3 maanden na uw verhuizing naar Brussel
of Wallonië.
Dien binnen de 3 maanden een aanvraag THAB in bij de FOD. Enkel dan heeft u recht op een THAB
in Brussel of Wallonië vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin u verhuisde. De FOD
behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk, zodat uw THAB zo snel mogelijk opnieuw wordt uitbetaald.
U krijgt retroactief uw THAB terugbetaald tot op de 1e dag van de maand na uw verhuizing naar
Brussel of Wallonië.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Vlaanderen naar Brussel. Uw zorgkas betaalt uw THAB tot 31
januari. U moet binnen de 3 maanden na uw verhuizing (dus vóór 15 april) een nieuwe aanvraag THAB
doen bij de FOD, die bevoegd is voor Brussel en Wallonië. U wordt dan zodra uw dossier is goedgekeurd
door de FOD opnieuw uitbetaald. U krijgt de bedragen waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben
gehad ook retroactief teruggestort via de FOD.
Uw zorgkas en de FOD geven prioriteit aan uw dossier zodat de uitbetaling van uw THAB zo min
mogelijk vertraging oploopt. Het is van belang dat u meteen na uw verhuizing actie onderneemt.
Reageert u niet binnen de 3 maanden? Dan krijgt u in Brussel of Wallonië pas recht op een THAB vanaf
de dag waarop u uw nieuwe aanvraag deed bij de FOD. U krijgt dan geen retroactieve betaling van de
bedragen tussen de stopzetting van uw THAB bij uw zorgkas en de start van uw aanvraag voor een
THAB bij de FOD.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Vlaanderen naar Brussel. Uw zorgkas betaalt uw THAB tot 31
januari. U doet pas op 15 mei (4 maanden na verhuizing) een nieuwe aanvraag THAB bij de FOD. U
wordt dan zodra uw dossier is goedgekeurd door de FOD opnieuw uitbetaald. U krijgt de bedragen
waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben gehad echter niet uitbetaald. U zal pas uitbetaald worden
voor de periode vanaf 1 juni, de eerste dag van de maand na uw aanvraag bij de FOD.
Het is dus van groot belang om binnen de 3 maanden na uw verhuizing te reageren!

Hoe doet u een nieuwe aanvraag THAB bij de FOD?
U kan met uw e‐ID zelf de aanvraag doen op www.myhandicap.belgium.be Meer informatie over
de aanvraagprocedure kan u vinden op de website www.handicap.belgium.be
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?
Een naaste kan de aanvraag voor u doen met uw e‐ID en pincode. Ook de medewerkers van
gemeentes, OCMW’s, de DG Personen met een handicap en ziekenfondsen uit uw regio kunnen de
aanvraag voor u doen. Ontdek alle contactpunten op de website van de FOD:
http://handicap.belgium.be/docs/fr/points‐contact‐communes‐fr.pdf
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

B. en diende een aanvraag in bij mijn zorgkas in Vlaanderen die nog niet werd
goedgekeurd
Uw aanvraag zal verder behandeld worden door uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of de
Vlaamse Zorgkas.
Het administratieve onderzoek van uw gegevens (bijv. de hoogte van uw inkomen, spaargeld,…)
gebeurt via uw zorgkas (gelinkt aan uw ziekenfonds) of via de Vlaamse Zorgkas. De erkenning van uw
handicap en het opvragen van de medische informatie bij uw huisarts gebeurt nog door de FOD
Sociale Zekerheid. Uw zorgkas verwittigt ons van uw aanvraag, waarna wij contact opnemen met uw
huisarts. U wordt door de FOD op de hoogte gebracht als er bijkomende informatie nodig is of als u
eventueel wordt uitgenodigd voor een medisch onderzoek. We delen onze beslissing mee aan uw
zorgkas.
U ontvangt van uw zorgkas een brief om onze beslissing mee te delen.
Opgelet: Uw zorgkas verwittigt de FOD als u tijdens het behandelen van uw aanvraag verhuist naar
Brussel of Wallonië. U ontvangt een brief van de FOD met de vraag om uw dossier alvast over te
zetten naar de FOD (verplicht). U hoeft hiervoor niet te wachten tot uw zorgkas u de beslissing van
de FOD over de erkenning van uw handicap meedeelt.
U moet uw dossier overzetten naar de FOD binnen de 3 maanden na uw verhuizing naar Brussel of
Wallonië.
Enkel dan heeft u recht op een THAB in Brussel of Wallonië vanaf de eerste dag van de maand na
de maand waarin u verhuisde. De FOD behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk, zodat uw THAB zo
snel mogelijk wordt uitbetaald. U krijgt retroactief uw THAB uitbetaald tot op de 1e dag van de
maand na uw verhuizing naar Brussel of Wallonië.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Vlaanderen naar Brussel en heeft een aanvraag in behandeling bij
uw zorgkas. De Zorgkas neemt later een positieve beslissing over uw aanvraag en betaalt zelf nog uw
THAB retroactief terug voor de periode vanaf het begin van uw aanvraag bij uw zorgkas tot 31 januari.
U moet binnen de 3 maanden na uw verhuizing (dus vóór 15 april) uw dossier overzetten naar de FOD,
die bevoegd is voor Brussel en Wallonië. U krijgt de bedragen waarop u vanaf 1 februari recht zou
hebben gehad dan retroactief teruggestort via de FOD.

De zorgkas en de FOD geven prioriteit aan uw dossier zodat de behandeling van uw aanvraag en de
overzetting van uw THAB‐dossier zo min mogelijk vertraging oploopt. Het is van belang dat u meteen
na uw verhuizing actie onderneemt.
Reageert u niet binnen de 3 maanden? Dan krijgt u in Brussel of Wallonië pas recht op een THAB vanaf
de dag waarop u uw nieuwe aanvraag deed bij de FOD. U krijgt dan geen retroactieve betaling van de
bedragen tussen de stopzetting van uw THAB bij de Zorgkas en de start van uw aanvraag voor een
THAB bij de FOD in Wallonië of Brussel.
Bijv. U verhuist op 15 januari vanuit Vlaanderen naar Brussel terwijl u een lopende aanvraag hebt bij
uw zorgkas. De zorgkas neemt later een positieve beslissing over uw aanvraag en betaalt zelf nog uw
THAB retroactief terug voor de periode 15‐ 31 januari. U doet pas op 15 mei (4 maanden na verhuizing)
een nieuwe aanvraag THAB bij de FOD. U wordt dan zodra uw dossier is goedgekeurd door de FOD
opnieuw uitbetaald. U krijgt echter de bedragen waarop u vanaf 1 februari recht zou hebben gehad
niet uitbetaald. U zal pas uitbetaald worden voor de periode vanaf 1 juni, de eerste dag van de maand
na uw aanvraag bij de FOD. Het is dus van groot belang om binnen de 3 maanden na uw verhuizing te
reageren!
Heeft u een vraag over uw dossier?
U kan de DG Personen met een handicap bereiken op 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, van
8u30 tot 12u) of via het contactformulier op www.handicap.belgium.be

