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Tegemoetkoming
hulp aan bejaarden

Ben je ouder dan 65 jaar en heb je omwille van je
handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren
van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je
wassen, poetsen, …), dan heb je misschien recht
op de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
(THAB).

Voorwaarden









Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan je ten vroegste op de dag
van je 65ste verjaardag aanvragen.
Je handicap moet erkend worden door de
artsen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Je moet minstens 7 punten
behalen op de schaal van zelfredzaamheid,
m.a.w. de invloed van je handicap op je dagelijkse leven.
Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Je kan ook een tegemoetkoming
krijgen als je als vreemdeling bent ingeschreven in de bevolkingsregister. In bepaalde uitzonderingen heb je ook recht op
de tegemoetkoming.
Je moet gedomicilieerd zijn in België en er
werkelijk verblijven.
Om recht te hebben op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden mag je (en
die van je huishouden) inkomen bepaalde
grenzen niet overschrijden.

Inkomen
Als het totale inkomen van je huishouden een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van
je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.

Zelfredzaamheid

Aanvraag indienen

Om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed
je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten.
Specifiek zal de arts van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten en wordt punten gegeven per criterium:

Wil je een aanvraag indienen? Neem dan eerst
contact op met u behandelend arts. Hij/zij zal nakijken of er voldoende en recente informatie is
over je medische toestand. Neem daarna contact
op met je ziekenfonds of gemeente.








Je verplaatsen
Eten bereiden en eten nuttigen
Je verzorgen en aankleden
Je woning onderhouden en huishoudelijk activiteiten doen
Gevaar inschatten en vermijden
Contacten onderhouden ,et andere personen

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot
welke categorie je behoort. Je moet minstens 7
punten hebben om recht te hebben op een tegemoetkoming.

Uitzonderingen
Als je niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of
register van de bevoorrecht buitenlanders; dan kan
je een tegemoetkoming krijgen als je permanent
en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet
aan een van de bepaalde voorwaarde.
Voor je een aanvraag indient voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, controleer eerste of
je in aanmerking komt voor de volgende zaken:



rustpensioen of een overlevingspensioen
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan
een aanvulling zijn op dat pensioen en/of de IGO.

