
INKOMENSVERVANGENDE  & 

INTEGRATIETEGEMOETKOMING 

De inkomensvervangende & integratietegemoetkoming zijn een financiële tegemoetkomingen voor 

volwassenen die een verminderde zelfredzaamheid hebben of die hun inkomen zien verminderen 

omwille van medische redenen. Deze wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale 

Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel. 

Algemene voorwaarden 

De tegemoetkoming kan, behoudens een aantal uitzonderingen, pas vanaf 21 jaar (tot de dag 

voorafgaand aan de 65
ste

 verjaardag) worden aangevraagd en je moet voldoen aan bepaalde 

nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. In principe moet je de Belgische nationaliteit hebben 

maar er wordt een uitzondering gemaakt voor vluchtelingen of staatlozen, Europese 

staatsburgers, onderdanen van landen waarmee België een overeenkomst heeft inzake sociale 

zekerheid en personen die tot de leeftijd van 21 jaar de verhoogde kinderbijslag hebben 

genoten. 

Medische voorwaarden 

Bij het bepalen of er recht is op een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt nagegaan 

of het verdienvermogen tot één derde of minder is verminderd. 

Essentieel bij het aanvragen van een integratietegemoetkoming is dat de aanvrager een 

verminderde zelfredzaamheid heeft, m.a.w. moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van de 

dagelijkse activiteiten. De zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van zes rubrieken : 

1. Verplaatsingsmogelijkheden 

2. Mogelijkheden om zijn/haar voedsel te nuttigen of te bereiden 

3. Mogelijkheid om in te staan voor zijn/haar persoonlijke hygiëne en zich te kleden 

4. Mogelijkheid om zijn/haar woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten 

5. Mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar 

kunnen vermijden 

6. Mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact 

Per onderdeel worden punten toegekend :  

Geen moeilijkheden 0 punten Grote moeilijkheden 2 punten 

Kleine moeilijkheden 1 punt Onmogelijk zonder hulp 3 punten 

1 

De bedragen 

De inkomensvervangende tegemoetkoming hangt af van de gezinssituatie en de hoogte van het 

inkomen en kan maximaal € 14.767,85/jaar bedragen of € 1.230,65/maand. 

Naargelang het aantal punten dat je scoort, kom je terecht in een categorie. Deze categorie 

bepaalt je maximale integratietegemoetkoming. 

 Maximum per jaar Maximum per maand 

Categorie 1 (7 – 8 punten) € 1.246,96 € 103,91 

Categorie 2 (9 – 11 punten) € 4.124,44 € 343,70 

Categorie 3 (12 – 14 punten) € 6.559,38 € 556,62 

Categorie 4 (15 – 16 punten) € 9.532,52 € 794,38 

Categorie 5 (17 – 18 punten) € 10.807,08 € 900,59 

 



Waarmee wordt rekening gehouden bij het toekennen van de tegemoetkoming? 

In principe wordt rekening gehouden met alle beroepsinkomsten en/of vervangingsinkomen 

van de aanvrager en de persoon waarmee hij/zij een huishouden vormt.   

Een aanvraag doen? 

Een aanvraag kan je zelf doen via de website van de FOD via je identiteitskaart. Hiervoor heb 

je een kaartlezer en PIN-code van je identiteitskaart nodig. 

Hulp nodig? 

Dan kan je terecht bij:  

• jouw ziekenfonds,  

• de dienst welzijn, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge (zitdag van maandag tot vrijdag, van 

9u tot 12u) of 

• de DG Personen met een handicap (zitdag iedere 4e woensdag van de maand van 10u tot 

12u in het Sociaal Huis, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge) 

 

Breng bij je bezoek steeds je identiteitskaart, je pincode van je identiteitskaart en desgevallend ook 

het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing, bankuittreksels met de vermelding van je pensioen 

(binnen- en buitenlands) en het laatste aanslagbiljet personenbelasting mee. Indien je al een dossier 

hebt bij de FOD, breng dan je laatste berekeningsdocumenten van je tegemoetkoming mee. 

 

Om je registratie wat vlotter te laten verlopen, vragen wij u de vragenlijst, die je kan bekomen in 

de welzijnsdienst of terug kan vinden op http://www.poperinge.be/NL/pagina/2579/integratie--en-

-inkomensvervangende-tegemoetkoming, zo goed mogelijk in te vullen en mee te nemen. 

http://www.poperinge.be/NL/pagina/2579/integratie--en--inkomensvervangende-tegemoetkoming
http://www.poperinge.be/NL/pagina/2579/integratie--en--inkomensvervangende-tegemoetkoming

