
Fiscale 
Maatregel

Voorwaarde om recht te 
hebben

Wat? Hoe aanvragen?

Vermindering onroeren-
de voorheffing (*)

-  min 9 ptn op de schaal van 
zelfredzaamheid of min. 2/3 ver-
minderd verdienvermogen

-  min 4 ptn in pijler 1 of 6 ptn in 
totaal voor de BKB (tot max. 21 
jaar) -66%

Forfaitaire vermindering op 
basis van aantal kinderen ten 
laste. Een persoon of kind 
met een handicap wordt 
gelijkgesteld met 2 kinderen 
ten laste.

Automatisch en zo niet be-
zwaar aantekenen

Vermindering personen-
belasting (*)

-  Min 9 ptn op de schaal van 
zelfredzaamheid of min. 2/3 ver-
minderd verdienvermogen

-  min 4 ptn in pijler 1 voor de bij-
komende kinderbijslag - 66%

Verhoging van de belastings-
vrije som doordat de pmh als 
extra persoon ten laste telt

Aan te kruisen op belastings-
aangifte

Vermindering erf- en 
schenkbelasting (*)

-  Min 9 ptn op de schaal van 
zelfredzaamheid of min. 2/3 ver-
minderd verdienvermogen

-  66%

Een gedeelte van de belastba-
re grondslag wordt vrijgesteld

Automatisch voor wie in 
Vlaanderen woont, aan te 
kruisen op het aangifteformu-
lier nalatenschap

Belastingvermindering 
opvangkosten gehandi-
capt kind

15 ptn BKB of 80% Aftrek opvangkosten mogelijk 
tot 18 jaar ipv 12 jaar

Opvangkosten ingeven in 
belastingsaangifte

Vrijstelling belasting 
op in verkeerstelling en 
verkeersbelasting

minstens 50% OL, volledige 
verlamming of amputatie BL, 
volledige blindheid, sommige 
oorlogsinvaliden

gratis Zelf aanvragen

Verlaagd BTW tarief bij 
aankoop auto, teruggave 
verlaagd BTW tarief en 
verlaagd BTW tarief bij 
onderhoud en herstel-
lingskosten aan de wagen

Attest FOD SZ 50% OL, volledige 
verlamming of amputatie BL, 
volledige blindheid, sommige 
oorlogsinvaliden 

Lager BTW tarief Zelf aanvragen

(*) De handicap moet erkend zijn op 1 jan. van het aanslagjaar en vastgesteld zijn voor 65 jaar.

andere 
Maatregelen

Voorwaarde om recht te hebben Wat is dit? Hoe aanvragen?

Vrijstelling dragen 
autogordel

Doktersattest Dragen van autogordel 
niet verplicht op basis van 
medische tegenindicatie

Via aanvraagformulier FOD 
mobiliteit

Voorrang zitplaats Doktersattest voorrang op een zitplaats 
in de trein

Via aanvraagformulier NMBS 

Parkeerkaart - minstens 50% oorlogsinvalide
- 50% OL
- 80% algemeen
- 12ptn totaal
- 2ptn verplaatsing
-  volledige verlamming of amputatie BL
-  toelating RIZIV of VSB voor mobiliteits-

hulpmiddel

Onbeperkt in de tijd par-
keren waar de parkeertijd 
beperkt is, soms gratis 
parkeren, parkeren op 
voorbehouden plaatsen

Zelf aanvragen online via 
website FOD of via mutualiteit

MOBIB kaart of 
gratis abonnement 
De Lijn

-  Tegemoetkoming ontvangen van de FOD 
SZ

-  zorgbudget voor ouderen met een zorg-
nood van de VSB,

-  ingeschreven bij VAPH, recht op BTOM
-  sommige oorlogsinvaliden 

Gratis vervoer op voertui-
gen van De Lijn

Automatisch, zo niet aanvra-
gen via abonnementendienst 
van de Lijn

Sociale en fiScale voordelen
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Kaart kosteloze 
begeleider

12 ptn, 80%, 50% OL, amputatie of ver-
lamming BL, IT cat 3 of hoger

Uw begeleider rijdt gratis 
mee

Via NMBS

Nationale vermin-
deringskaart open-
baar vervoer

Blind of slechtziend met een blijvende 
invaliditeit 90%

Gratis vervoer met De Lijn 
of NMBS

Zelf online aanvragen via FOD 
SZ of aanvragen via mutuali-
teit, OCMW of gemeente

Vermindering kabel-
tarief

80%, 12 ptn Korting bij sommige ka-
belmaatschappijen 

Zelf aanvragen bij uw kabel-
maatschappij

European Disability 
Card

Erkend als pmh bij FOD, VAPH, Phare Mogelijk korting of 
voorrang bij bepaalde 
culturele activiteiten in 8 
landen

Zelf aanvragen bij de instantie 
waar u gekend bent als pmh

Dienstencheques Erkenning door FOD SZ of VAPH, BKB 
ontvangen

Recht op aankoop van 
2000 dienstencheques 
ipv 500. Let wel: slechts 
156 cheques per persoon 
kunnen fiscaal ingebracht 
worden

Zelf inschrijven online of op 
papier bij Sodexo

sociale
Maatregel
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Sociaal tarief gas en 
elektriciteit (=sociale 
maximumprijs )

-  min. 4 ptn in pijler 1 van de 
Bijkomende kinderbijslag

-  ontvangen van een tegemoet-
koming van de FOD SZ of zorg-
budget voor ouderen met een 
zorgnood van de VSB

Gunstig tarief voor gas en 
elektriciteit en geen huurprijs 
voor de meter. Is bij alle ener-
gieleveranciers hetzelfde.

Gebeurt automatisch (zo niet, 
zelf aanvragen bij elektrici-
teitsmaatschappij)

Sociaal tarief Waterfac-
tuur

ontvangen van een tegemoet-
koming van de FOD SZ of zorg-
budget voor ouderen met een 
zorgnood van de VSB 

Een korting van 80% op uw 
waterfactuur of een com-
pensatie voor wie geen eigen 
waterfactuur ontvangt

Gebeurt automatisch (zo niet, 
zelf aanvragen )

Verhoogde tegemoet-
koming in de ziektever-
zekering

-  min. 4 ptn in pijler 1 of 66% 
voor de BKB

-  Genieten van een TM van de 
FOD SZ of zorgbudget voor 
ouderen met een zorgnood van 
de VSB 

Lager remgeld, lager plafond-
bedrag voor de maximumfac-
tuur, lagere verblijfskost bij 
hospitalisatie, derdebetalers-
regeling bij huisarts

Gebeurt automatisch voor 
wie voldoet aan de voorwaar-
den. Zelf aanvragen in geval 
recht op basis van laag inko-
men of BKB

Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden (vroe-
ger mantelzorgpremie)

-  min. 15 ptn FOD SZ
-  min 18ptn BKB-min 35 ptn BEL 

schaal
-  Verblijfsattest residentiële zorg

130 euro/maand Automatisch indien juiste at-
test, anders zelf aanvragen bij 
VSB via zorgkas, mutualiteit 
of OCMW. Niet altijd mogelijk 
in combinatie met andere 
uitkeringen.

Sociaal telefoontarief 66% algemeen, gehoorverlies 
min 70dB, laryngectomie, mili-
taire oorlogsblinden

Korting op installatie en ge-
sprekskosten

Zelf aanvragen bij operator

Sociale maximumfactuur Recht op VT (behalve indien VT 
toegekend is op basis IT en de 
partner een inkomen heeft), BKB 
ontvangen

Lager plafondbedrag die de 
jaarlijkse medische kosten 
beperkt

Automatisch, doorgeven aan 
mutualiteit indien het BKB 
betreft
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Afkortingen

In de overzichtstabel nemen we afkortingen op die gebruikelijk 
zijn in de regelgeving rond personen met een handicap:

BKB = bijkomende kinderbijslag
TM = tegemoetkoming
IVT = inkomensvervangende tegemoetkoming
IT = integratietegemoetkoming
THAB = tegemoetkoming Hulp aan bejaarden
VT = verhoogde tegemoetkoming
Pmh = persoon met een handicap
VSB = Vlaamse Sociale Bescherming
BTOM = bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen
BL = bovenste ledematen
OL = onderste ledematen
RVP = Rijksdienst voor Pensioenen
FOD SZ = Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
VAPH = Vlaams Agentschap Personen met een handicap
RIZIV = Rijksdienst Ziekte en Invaliditeit
ptn = punten
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