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24 februari 2022 

Grondwettelijk Hof 

PERSBERICHT 
ARREST 29/2022 

De persoon die vóór 65 jaar door een handicap is getroffen maar zijn eerste aanvraag om 
hulp indient na 65 jaar, moet in bepaalde gevallen individuele integratiehulp voor de 

aanschaf van hulpmiddelen kunnen genieten 

Personen die vóór 65 jaar door een handicap zijn getroffen, kunnen individuele integratiehulp 
genieten indien zij hun eerste aanvraag om hulp hebben ingediend vóór 65 jaar, maar niet 
indien zij ze indienen na 65 jaar (artikel 275 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en 
Gezondheid). Aan het Hof worden vragen gesteld over dat verschil in behandeling. 
Wanneer een persoon met een handicap een eerste aanvraag voor een tegemoetkoming 
indient na 65 jaar, wordt hij in beginsel niet uitgesloten van enige tegemoetkoming, aangezien 
hij dan onder het stelsel inzake hulp aan ouderen valt. De situatie is evenwel anders voor wat 
betreft de individuele integratiehulp voor de aanschaf van hulpmiddelen. In een dergelijk geval 
wordt de persoon uitgesloten van die hulp en kan hij geen andere hulp aanvragen om de 
noodzakelijke hulpmiddelen aan te schaffen, ook al wordt niet betwist dat de handicap zich 
heeft voorgedaan vóór 65 jaar en de kosten voor die hulpmiddelen rechtstreeks zijn verbonden 
met zijn handicap. In dat geval is het verschil in behandeling niet redelijk verantwoord. 

1. Context van de zaak 

In september 2019 dient een persoon met een handicap voor de aankoop van een traplift een 
aanvraag voor een tegemoetkoming in bij het « Agence wallonne de la santé, de la protection 
sociale, du handicap et des familles » (het AVIQ of het Waals Agentschap voor gezondheid, 
sociale bescherming, handicap en gezinnen). De aanvraag wordt geweigerd omdat de 
handicap van die persoon, die zich heeft voorgedaan vóór de leeftijd van 65 jaar, pas later door 
het AVIQ werd vastgesteld. De persoon betwist die weigering voor de Arbeidsrechtbank te 
Luik. Die stelt vast dat artikel 275 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid 
de personen die vóór 65 jaar door een handicap zijn getroffen maar die hun eerste aanvraag 
om hulp indienen na 65 jaar, uitsluit van het recht op individuele integratiehulp. Zij stelt het Hof 
vragen over de grondwettigheid van die bepaling. 

2. Onderzoek door het Hof 

Het Hof wordt ondervraagd over het verschil in behandeling binnen de categorie van de 
personen die vóór 65 jaar door een handicap zijn getroffen maar die een tegemoetkoming 
aanvragen na die leeftijd, naargelang die personen een eerste aanvraag om hulp al dan niet 
hebben ingediend vóór 65 jaar. Indien de persoon een eerste aanvraag voor een 
tegemoetkoming heeft ingediend vóór 65 jaar, komt hij ook na die leeftijd in aanmerking om 
individuele integratiehulp voor de aanschaf van hulpmiddelen (in de zin van de artikelen 784 en 
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volgende van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid) 
te genieten. Indien de persoon daarentegen geen eerste aanvraag voor een tegemoetkoming 
heeft ingediend vóór 65 jaar, komt hij niet in aanmerking om die individuele integratiehulp te 
genieten. 

Het Hof merkt op dat de wetgever, door te vereisen dat de eerste aanvraag voor een 
tegemoetkoming wordt ingediend vóór 65 jaar, het verlies aan zelfredzaamheid veroorzaakt 
door een handicap heeft willen onderscheiden van dat veroorzaakt door veroudering. Wanneer 
een persoon met een handicap een eerste aanvraag voor een tegemoetkoming indient na 
65 jaar, wordt hij in beginsel niet uitgesloten van enige tegemoetkoming, aangezien hij dan 
onder het stelsel inzake hulp aan ouderen valt. Het Hof stelt vast dat de situatie evenwel anders 
is voor wat betreft de individuele integratiehulp voor de aanschaf van hulpmiddelen. Wanneer 
de persoon met een handicap die ouder is dan 65 jaar, vóór die leeftijd geen eerste aanvraag 
voor een tegemoetkoming heeft ingediend, wordt hij uitgesloten van die individuele 
integratiehulp, zonder dat hij voor noodzakelijke hulpmiddelen een beroep kan doen op een 
andere tegemoetkoming, ook al wordt niet betwist dat de handicap zich heeft voorgedaan vóór 
de leeftijd van 65 jaar en de kosten voor die hulpmiddelen rechtstreeks zijn verbonden met zijn 
handicap. Het Hof is van oordeel dat het verschil in behandeling in een dergelijke situatie niet 
redelijk verantwoord is. 

3. Besluit 

Het Hof oordeelt dat artikel 275 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het een persoon die de leeftijd van 
65 jaar nog niet had bereikt toen hij door een handicap werd getroffen en vóór die leeftijd geen 
eerste aanvraag voor een tegemoetkoming had ingediend, uitsluit van individuele 
integratiehulp voor de aanschaf van hulpmiddelen, ook al wordt het bestaan van de handicap 
niet betwist en is de nood aan de hulpmiddelen rechtstreeks het gevolg van die handicap. 

Het Grondwettelijk Hof is het rechtscollege dat waakt over de inachtneming van de Grondwet door de 
verschillende wetgevers in België. Het Hof kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, 
ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van een fundamenteel grondrecht of een 
bevoegdheidverdelende regel. 

Dit persbericht, opgesteld door de cel « media » van het Hof, bindt het Grondwettelijk Hof niet. De tekst 
van het arrest is te vinden op de webstek van het Grondwettelijk Hof. 

Contactpersonen voor de pers : Sarah Lambrecht | 02/500.12.83 | Frank Meersschaut | 0475/325.218 | 
Tim Souverijns | 02/500.12.21 

Volg het Hof via Twitter @ConstCourtBE 
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