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Domicilie in het (ouder)project   

Iemands domicilie is het "officiële adres" dat geregistreerd staat in het rijksregisternummer, 

het adres waar men volgens de burgerlijke stand zijn hoofdverblijfplaats heeft. Dit kan verschillen 

van de feitelijke verblijfplaats.   

Een bewoner van een ouderproject kan er voor kiezen zijn domicilie wel of niet in het project te 

zetten. 

Belastingvoordeel: 

✓ Wanneer het domicilie bij de ouders blijft, kunnen deze bij de belastingsaangifte hun kind 

met een beperking fiscaal blijven aangeven als ten laste. Dit kan een groot verschil maken 

aangezien een kind dat ten minste vier punten haalt in pijler 1 van de toeslag voor kinderen 

met een bijzondere ondersteuningsnood of een  erkenning van 66 % ongeschiktheid heeft, 

als twee personen ten laste geteld kan worden. 

Andere sociale voordelen: 

✓ Wanneer het domicilie bij de ouders blijft, dan kunnen de ouders ook blijven genieten van 

het sociaal tarief voor gas en elektriciteit  

✓ En van een vermindering van de onroerende voorheffing voor het huis waar een kind 

met een handicap gedomicilieerd is.  Dit geldt voor een kind met minimaal 4 punten op 

pijler 1 van de bijkomende toeslag voor kinderen met een bijzondere ondersteuningsnood 

of 6 punten op de drie pijlers samen of voor volwassenen die recht hebben op een 

inkomensvervangende tegemoetkoming en die minimaal 9 punten scoren bij de 

berekening van de verminderde zelfredzaamheid. 

Berekening tegemoetkoming: 

✓ Een persoon die gaat wonen in een (ouder)project zal voor het bepalen van de hoogte van 

de inkomensvervangende tegemoetkoming gezien worden als een alleenstaande, 

wonend in een co-housingproject ook als het officieel domicilieadres bij de ouders blijft.  

 

Daardoor zal de tegemoetkoming verhoogd worden van categorie A naar categorie B.  

Per 1 januari 2021 zijn de maximumbedragen op jaarbasis : 

Categorie B     € 11.819,95                                  €  984,99        

Categorie A     €   7.879,96                                  €  656,66 

 

Om de verhoging te krijgen, moet de bewonersovereenkomst bezorgd worden aan het fod. 

De persoon kan als alleenstaande aanzien worden vanaf de eerste van de maand na de 

ingangsdatum van de overeenkomst,  

 

Opmerking; Als je in een voorziening verblijft moet je er minstens 4 nachten per week 

doorbrengen om aanspraak te maken op categorie B. 

Voor een kleinschalig woonproject is er geen vereiste van minimale aanwezigheid. 

 

✓ Integratietegmoetkoming. Wanneer je in een voorziening verblijft, krijg je ook categorie B 

voor de IVT maar wanneer je bij een Vergunde Zorgaanbieder verblijft, wordt er meestal 

28% van je  integratietegemoetkoming (IT) afgetrokken. Wanneer je in een ouderinitiatief 

verblijft wordt er geen 28% afgetrokken. Reden: de integratietegemoetkoming wordt 
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gezien als compensatie voor de bijkomende kosten die je hebt om als persoon met een 

handicap deel te nemen aan maatschappelijk leven. Volgens de FOD zorgt een voorziening 

er al voor dat je kunt integreren in de maatschappij dus wordt die tegemoetkoming 

verminderd met 28%.  

 

      Per 1 januari 2021 zijn de bedragen op jaarbasis :  

 

✓ Categorie I     € 1.297,28                         per maand   € 108,10 

✓ Categorie II    € 4.290,88                                                € 357,57 

✓ Categorie III   € 6.824,08                                                € 568,67 

✓ Categorie IV   € 9.917,21                                                € 826,43 

✓ Categorie  V   € 11.243,20                                              € 936,93 

 

Domicilie in het ouderproject geeft daar recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit en niet 

langer bij de ouders. 

 

TIP 

Het is voldoende om (bij de start) één iemand te domiciliëren in het project om ook daar voor alle 

bewoners van het huis recht te hebben op het sociaal tarief. De facturatie gebeurt dan op naam 

van deze persoon. 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en of aardgas wordt in de meeste gevallen automatisch 

toegepast. Je kunt online controleren of het wordt toegepast op je contra ct(en) en voor welke 

periode. Ga naar https://apps.digital.belgium.be/forms/show/economie/soctar/?lng=nl  

Log je in met je identiteitskaart of met een token. De applicatie geeft aan of je dossier in orde 

is om het sociaal tarief te krijgen. 
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