NIEUWSBRIEF Personen met een handicap
Oktober 2010

1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend
wordt door de Directie-generaal “Personen met een handicap” van de federale overheidsdienst
sociale zekerheid. Ze wordt toegekend aan mensen ouder dan 65 jaar die een verminderde
zelfredzaamheid hebben en daardoor bijkomende kosten hebben. Die vermindering van de
zelfredzaamheid wordt gemeten in functie van de moeilijkheden die men heeft bij dagdagelijkse
taken:
-

zich verplaatsen
eten en eten klaar maken
zich verzorgen en aankleden
de woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
spreken en contacten onderhouden
gevaar inschatten en vermijden.

Op basis van een beoordeling worden punten toegekend, tussen 0 (als men geen moeilijkheden
heeft) en 3 (als men zeer grote moeilijkheden heeft). Om een THAB te kunnen krijgen moet men
minstens 7 punten hebben; de hoogste score is 18 punten. Het bedrag van de THAB verschilt
naargelang van de categorie waartoe men behoort.
Categorie waartoe men
behoort
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4
Categorie 5

Bedragen
(vanaf 01.09.2010)
925,06 €
3.531,18 €
4.293,35 €
5.055,29 €
6.209,71 €

De THAB maakt deel uit van het stelsel van de sociale bijstand (zoals het leefloon en de
Inkomensgarantie voor Ouderen) en kan maar toegekend worden nadat eerst een onderzoek
gebeurde naar de bestaansmiddelen. Daarop worden wel vrijstellingen toegepast.
Om de THAB te krijgen, moet men werkelijk in België verblijven. Men dient een aanvraag in bij het
gemeentebestuur van zijn woonplaats.
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2. Parkeerkaart
De parkeerkaart is een speciale kaart die uitgereikt wordt door de Directie-generaal Personen met
een handicap, aan mensen die minder mobiel zijn. Met de kaart
-

kan men parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen
onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeerduur beperkt is
in sommige gemeentes gratis parkeren.

Om de parkeerkaart te kunnen krijgen, moet men aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
-

-

men heeft een blijvende invaliditeit van 50% of meer aan de onderste ledematen
men heeft een blijvende invaliditeit van ten minste 80 %
men is oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van ten minste 50 %
men is volledig verlamd aan de armen of beide armen werden geamputeerd
men heeft een verminderde mobiliteit (ten minste 12 punten verlies aan zelfredzaamheid
algemeen of ten minste 2 punten op het criterium “mobiliteit”).

De parkeerkaart moet aangevraagd worden via het gemeentehuis en er volgt dan een medisch
onderzoek.

3. Fiscale en sociale voordelen
Wie een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet, kan aanspraak maken
-

-

op het sociaal energietarief
op de vrijstelling van de bovengemeentelijke saneringsbijdragen en van de heffing op de
waterverontreiniging

Mensen ouder dan 65 jaar kunnen het sociaal telefoontarief krijgen op voorwaarde dat hun inkomen
niet hoger is dan 15.364,99 € (vermeerderd met 2.844,47 € per persoon ten laste - bedrag geldig op
1 september 2010).
Sommige kabelmaatschappijen kennen ook kortingen toe voor de kabeltelevisie en het internet.
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