INFOAVOND

Tegemoetkomingen

voor personen met een handicap
Als ouder van een kind met een handicap heb je ongetwijfeld veel vragen
over het inkomen van je zoon/dochter nu en in de toekomst. Recht op een
inkomen is in ons land een basisrecht. Wie het moeilijk heeft om zelf geld te
verdienen omwille van een handicap of ernstige beperkingen, kan misschien
een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming krijgen.
Inhoud

Wie heeft er recht op een tegemoetkoming?
Wat is het verschil tussen een inkomensvervangende en een
integratietegemoetkoming?
Hoe wordt het bedrag van de tegemoetkoming bepaald?
•
Hoe wordt de handicap geëvalueerd voor de inkomensvervangende en
•
de integratietegemoetkoming?
Hoe en wanneer moet je een tegemoetkoming aanvragen?
•
•	Hoe kan je je voorbereiden op de geneeskundige controle?
•
•

Gezin en Handicap is lid van Vijftact vzw

Praktisch
Van harte welkom op één van onze infomomenten:
- Woensdag 8 februari 2017 - KVG-secretariaat,
Sint Jorisstraat 1, Roeselare
- Dinsdag 14 maart 2017 - lokaal Joachim (MPC Sint
Franciscus), Weverstraat 119, Roosdaal
- Dinsdag 18 april 2017 - CM vergaderzaal De Boomgaard,
Papiermolenstraat, Dendermonde
- Dinsdag 16 mei 2017 - KVG-secretariaat,
Korte Begijnenstraat 18, Turnhout
- Donderdag 1 juni 2017 - Pastoraal Centrum,
Tulpinstraat 75, Hasselt
Telkens om 19.30 u.
Voor deze infomomenten kunnen wij rekenen op de provinciale
medewerkers van KVG Sociaal Dienstbetoon. We maken zeker ruimte
voor je vragen en ervaringen en geven concrete tips voor een goede
voorbereiding voor het geneeskundig onderzoek.

Kostprijs:

Kijk ook op www.
facebook.com/
gezinenhandicap

- 4 euro voor ouders en
familieleden die lid zijn van
Gezin en Handicap of KVG
- 10 euro voor ouders en familieleden die geen lid
zijn van Gezin en Handicap of KVG
- 30 euro voor professionelen (Vooraf betaling
na ontvangst factuur: bezorg bij inschrijving het
facturatieadres)
Inbegrepen: achtergrondteksten, koffie/thee/water
Inschrijven is verplicht.
Dit kan via www.gezinenhandicap.be of telefonisch
op 03 216 29 90 of per email op gezinenhandicap@
kvg.be
Gezin en Handicap behoort tot de KVG-groep

