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Om optimaal te kunnen rekening houden met een beperking op de werkvloer 
werden de BTOM’s ingevoerd. 
De impact van de arbeidsbeperking minimaliseren, de werkgever die 
financieel bekrachtigd wordt voor het rendementsverlies van de werknemer, 
die op zijn/haar beurt vruchtgebruik krijgt van de premie (of hulpmiddelen).  
Steeds met oog op ziekteverzuim beperken en job behoud/creatie beogen. 
 
Geografische verschillen:    
Vlaanderen 
1. De VOP en APA/AG   
2. Tolk aanvragen en vervoerskosten  
3.  De maatregelen in het beschermd circuit in de sociale economie  
      Zie Collectief Maatwerk (Beschutte Werkplaats/Sociale Werkplaats) / Lokale Diensten Economie 

 

WAT IS EEN BTOM? 



• Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 

 
• Om de 3 maanden krijgt de werkgever een premie van het departement Werk en 

Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid. Rendementsverlies structureel 
te compenseren en afwezigheden op de werkvloer voorkomen, staan hierin 
centraal. 

 

• Er bestaan twee soorten VOP's:  

• tijdelijk: gedurende 2 jaren (2x20% van het referteloon) 

• onbepaalde duur een premie gedurende 5 jaar. (40-30-20-20-20) + evaluatie 

• De premie is een percentage van het referteloon.  

• De vervaltermijn wordt voorafgegaan door een evaluatie op de werkvloer waarin 
WG en WN, samen met dabp, de inschatting van het rendementsverlies bespreken 
en een nieuw percentage overeenkomen 

WAT IS EEN BTOM 

 



• Arbeidspost aanpassingen/ 
arbeidsgereedschap of kledij (APA/AG) 

 
• Verzamelnaam voor hulpmiddelen die werk kunnen verlichten . 

 

• Uitgebreid gamma aan toestellen of aanpassingen mogelijk  

• Plaatsgebonden: deur verbreden, lift instaleren ivf rolstoeltoegankelijkheid 

• Functiegebonden :  administratief medewerker typen/ joystick   

 

• Steeds vooraf een tussenkomst aanvragen via de online aanvraag  (offerte) 

• Uitbetaling systeem derde betaler wordt voorafgegaan door een bezoek op 
werkvloer 

 

WAT IS EEN BTOM 

 



 

Stap 1: formulier indienen 

Selecteer: statuut werkzoekenden via vdab bemiddeling / werknemers online 

Print aanvraag en vul in 

https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/arbeidsbeperking/aanvraag%20rechten%20wn%20e
n%20zelfstandige.docx 

 

Stap 2: motivering 

https://www.vdab.be/sites/web/files/publiek/arbeidshandicap/aanvraag_medische_gegevens.
doc 

- Beschikbare attesten van erkende instanties  (automatische rechten) 

- Diagnose door arts/specialist  (niet automatische rechten) 

Stap 3: indienen bij DABP van je provincie  

 

Wat kan je aanvragen en waar?  
Aanvragen  VOP 
https://www.vdab.be/arbeidshandicap/formulieren.shtml 
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Enkele veel gestelde vragen: 
  
Kan vdab mij een leverancier aanraden? 
VDAB hanteert het principe van maatwerk.  
Tip: leveranciers uittesten 
 
Waar vind ik informatie over de juiste invulling van de vop-premie: hoe inzetten/gebruiken? 
VDAB heeft op de DABP de deskundigheid en ervaring bij het inzetten van 
premie/hulpmiddelen.  Vragen: contact opnemen.  GOB’s op de werkvloer inzetten. 
 
Wat als ik in Brussel woon Nederlandstalig ben en beroep wil doen op de VOP. 
VDAB volgt de recent (januari 2019) gewijzigde wetgeving van de Vlaamse Overheid. Je kan 
geen gebruik maken van onze diensten. Hiervoor neem je contact op met het Brussels 
equivalent Actiris & Phare.  
 
Welke impact heeft mijn opstart/werkhervatting op mijn uitkering van FOD sociale 
zekerheid? 
Neem contact op met de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid   
https://www.cm.be/media/flyer-tegemoetkoming-werk_tcm47-24834.pdf 
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Vragen ?  

Alle info en documenten online:  

 

https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default.shtml 

 

Provinciale Dienst arbeidsbeperking Vlaams-Brabant 

DABP-vlaamsbrabant@vdab.be 

 
Tel. 016 29 86 81  

Adres: Diestsepoort 6/63, 3000 Leuven 

 
Administratief medewerkers  

Deskundigen 

Specialisten  

Elke werkdag van 8 tot 19 uur 

(vanuit het buitenland) 

32 2 508 38 11  
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