
 
 
 
 

 
 

Een gids doorheen het web van 
financiële vragen, valkuilen  

en onzekerheden 

 
U heeft epilepsie 

 
Welke financiële gevolgen 
brengt dit met zich mee? 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 
Krijg ik als persoon met epilepsie automatisch een 
financiële tussenkomst? Nee, dit is niet het geval. 
 
Wanneer krijg ik dan wel een financiële tussen-
komst? Als  u naast het hebben van epilepsie in een an-
dere situatie verkeert waarvoor wel een tegemoetkoming 
voorzien is. Bijvoorbeeld: arbeidsongeschiktheid, invalidi-
teit, OMNIO-statuut, verhoogde kinderbijslag, e.d. 
 
Heb ik recht op een verminderd tarief bij het open-
baar vervoer? Per instelling van openbaar vervoer is dit 
anders geregeld. Vaak is het zo dat men in bezit van een 
geldige OMNIO-kaart korting krijgt. Als u epilepsie heeft, 
komt u hiervoor niet automatisch in aanmerking. 
 
Kan ik een invalidenparkeerkaart bekomen? Enkel als 
u officieel erkend wordt als invalide. (zie http://
handicap.fgov.be/docs/parkeerkaart_nl.pdf) 
 
Heb ik recht op sociale tarieven? Voor telefoon, kabel-
televisie, gas & elektriciteit, en een toeslag op de  
belastingvrije som bestaat dit onder voorwaarden zoals 
een bepaald percentage invaliditeit of arbeidsongeschikt-
heid. 
 
Kan het Vlaams Agentschap iets voor mij betekenen? 
Deze organisatie verstrekt bepaalde tussenkomsten. Zo 
is het bijv. mogelijk dat er iets voorzien wordt voor de 
aanpassing van je woning of vervoer. Hiervoor moet je 
wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Terug te vinden 
via de website http://www.vlafo.be, tel.: 02 225 84 11. 

OPGELET! 
Uw woon– en werksituatie (al dan niet samenwonen, ge-
zinshoofd of niet, één– of tweeverdienergezin enz.) kan 
invloed hebben op uw tegemoetkoming, indien u er één 
ontvangt. Deze kan namelijk stijgen, dalen of zelfs hele-
maal verdwijnen. Vooraleer u dus uw woon– of werksitua-
tie verandert, ga eerst na welke gevolgen dit met zich 
meebrengt! De VLE helpt u hierbij graag op weg. 
 
VERZEKERINGEN 
Een verzekering is geen recht, het is niet afdwingbaar. 
Een verzekeringsmaatschappij is vrij om te bepalen wie 
hij een verzekering aanbiedt en onder welke voorwaar-
den. Ze zijn wel verbonden aan enkele wettelijke verplich-
tingen. Ook als u vermoedt dat uw verzekeringsmaat-
schappij zich niet hieraan houdt, kan u contact opnemen 
met de Controledienst der Verzekeringen. De gegevens 
zijn terug te vinden via de website http://www.cbfa.be. 
Voor het voorbereiden van uw vraag naar een verzeke-
ring of het sterk maken van uw verdediging bij een weige-
ring, e.d., neem contact op met de VLE. 
 
Groepsverzekering ‘De vrienden’ 
Aanvullende verzekering voor burgerlijke aansprakelijk-
heid en lichamelijke ongevallen en ziekenvervoer.  
Informatie verkrijgbaar bij de VLE. 

U kan steeds terecht bij uw ziekenfonds of de Federale 
Overheidsdienst (http://handicap.fgov.be, tel.: 02 507 87 
99) om na te gaan of u recht hebt op deze tussenkom-
sten.  
De Vlaamse Liga tegen Epilepsie (VLE) helpt u hierbij 
graag op weg. 

Deze folder is een uitgave van de Vlaamse Liga tegen 
Epilepsie (VLE). U kan bij hen terecht voor informatie,  
individuele hulp, en enkele specifieke diensten. 
 
Eén van deze diensten is het Noodfonds, waarop u  
eenmalig beroep kan doen voor een financiële tegemoet-
koming, mits goedkeuring VLE.  
Medische kosten komen hiervoor niet in aanmerking. 

Kies het centrum van uw provincie: 
Antwerpen:  
  Kardinaal Mercierlei 15 | 2600 Berchem  
  liga-epilepsie@vagga.be | T: 032 30 73 75 
Limburg:  
  Groenplein 5 | 3500 Hasselt  
  epilepsie@vggz.be | T: 011 22 30 10 
Oost-Vlaanderen:  
  Bernard Spaelaan 141 | 9000 Gent  
  c.vandaele@cggeclips.be | T: 092 22 04 04 
Vlaams-Brabant: 
  Vital Decosterstraat 86 | 3000 Leuven  
  epilepsie@cgg-vbo.be | T: 016 32 97 00 
West-Vlaanderen: 
  Langestraat 113 | 8000 Brugge  
  epilepsie.wvl@gmail.com | T: 050 34 24 24 


