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Parkeerkaart voor personen met een
handicap
De Lijn – gratis abonnement voor personen
met een beperking
Trein NMBS – Kortingskaart en biljet
‘verhoogde tegemoetkoming’
Trein NMBS – gegarandeerde zitplaats
Kaart gratis begeleider 
Gratis openbaar vervoer voor blinden en
slechtzienden 
Minder Mobielen Centrale
Fiscale voordelen voor aankoop en gebruik
voertuig
Tegemoetkoming in verplaatsingskosten voor
wie een arbeidsbeperking heeft
Vrijstelling verkeersbelasting
Vrijstelling van de belasting op
inverkeerstelling

mobiliteit

Financiële tussenkomsten door ziekenfondsen
Iedereen Verdient Vakantie 
Rap op Stap
Vrijetijdspas of UiTPAS
Sociale tarief voor telecom

vrije tijd

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte – Groeipakket
Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een
handicap – voor kinderen geboren voor 1/1/2019
Verhoging belastingvrije som voor personen met
een handicap
Vermindering onroerende voorheffing
Zorgforfait voor chronisch zieken
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Tegemoetkoming hulp van derden
Gemeentelijke mantelzorgpremie 
Inhaalpremie voor langdurige
arbeidsongeschiktheid 
Kankerfonds: individuele steun voor patiënten
Tussenkomst in de reiskosten voor
kankerpatiënten
Sociaal tarief telefonie 
Financiële en fiscale tegemoetkomingen 
Doventolk
Aanpassing arbeidsomgeving voor wie een
arbeidsbeperking heeft
Vrijstelling of vermindering van de erfbelasting
Vrijstelling of vermindering van de schenkrechten

financiële ondersteuning



Rechten uitputten

Naam: ........................................................................................................................................... Datum: ............................................

Ingevuld door: .........................................................................................................................................................................................
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JURIDISCHE BIJSTAND

Juridische eerstelijnsbijstand door de Commissie
voor Juridische Bijstand (gratis)
Juridisch advies via de Wetswinkel (betalend)

Sociaal tarief water
Sociaal tarief gas en elektriciteit
Gratis energiescan
Kortingsbon bij aankoop van een energiezuinige
wasmachine of koelkast
Voordelen en premies voor beschermde afnemers

energie

Tussenkomsten gezondheidskosten ziekenfonds
Globaal medisch dossier (huisarts)
Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Sociale derdebetalersregeling (huisarts)
Verhoogde tegemoetkoming gezondsheidszorg
Verminderde bijdrage aan de Vlaamse sociale
bescherming
Toiletpas voor patiënten met ziekte van Crohn
Tussenkomsten in verbandmiddelen voor
chronische wonden
Tegemoetkoming voor onbehandelbare urinaire
incontinentie
Tegemoetkoming voor incontinentie bij
afhankelijke personen
Tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers

gezondheid


