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OVERZICHT

• Wat is de rechtenverkenner

• Zoekmogelijkheden
– van A-Z / trefwoord
– doelgroep / thema
– persoonlijk profiel

• Handige tools
– algemene rechten verbergen
– pdf overzicht aanmaken

• En verder …
– contactformulier – rechtenverkenner.be
– dienstenfiches
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WAAROM?
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ONLINE OVERZICHT: 

VAN SOCIALE RECHTEN:
premies en andere voordelen op het vlak van wonen, 
onderwijs, arbeid, vervoer, welzijn, energie…

VOOR KWETSBARE GROEPEN:
werkzoekenden, ouderen, chronisch zieken, dak- en 
thuislozen, personen met een laag inkomen …

DOOR VERSCHILLENDE OVERHEDEN:
federale, Vlaamse, provinciale, lokale overheid
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WWW.RECHTENVERKENNER.BE
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BASISINFORMATIE PER RECHT

• Omschrijving
• Voorwaarden
• Aanvragen
• Meebrengen
• Contacteer
• Raadpleeg ook …



7

ZOEKMOGELIJKHEDEN

• Een specifiek recht opzoeken
– Van A-Z (totaaloverzicht) / Trefwoord

• Een overzicht opvragen 
– Doelgroepen / Thema’s

• Een gericht rechtenonderzoek uitvoeren
– Persoonlijk profiel
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VAN A-Z / TREFWOORD

2. van A-Z: alle rechten

3. trefwoorden 

1. postcode / gemeente
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VAN A-Z / TREFWOORD
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HERKOMST VAN HET RECHT

rechten op FEDERAAL niveau

rechten op VLAAMS niveau

rechten op PROVINCIAAL niveau

rechten op GEMEENTELIJK niveau
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VAN A-Z / TREFWOORD
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TOEGANG TOT HET RECHT

rechten waar je onder BEPAALDE 
VOORWAARDEN recht op hebt

rechten waar IEDEREEN recht op 
heeft (vet)
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TOTAALOVERZICHT VAN A-Z:
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VAN A-Z / TREFWOORD
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ZOEKMOGELIJKHEDEN

• Een specifiek recht opzoeken
– Van A-Z (totaaloverzicht) / Trefwoord

• Een overzicht opvragen 
– Doelgroepen / Thema’s

• Een gericht rechtenonderzoek uitvoeren
– Persoonlijk profiel
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DOELGROEPEN / THEMA’S

2. doelgroep
3. thema

1. postcode / gemeente
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DOELGROEPEN

• gezinnen, kinderen en jongeren
• werkzoekenden
• ouderen
• chronisch zieken
• personen met een handicap
• dak- en thuislozen
• personen met een laag inkomen
• personen met een beroepsinkomen

OPGELET: één persoon - meerdere doelgroepen
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DOELGROEPEN
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THEMA

* algemene basisrechten

* belastingen en fiscale voordelen

* elektriciteit, gas, water en energie

* telefoon en (tele)communicatie

* justitie en juridische bijstand

* welzijn en gezondheid

* inkomen en uitkeringen

* gezin

* vervoer en mobiliteit

* arbeid

* onderwijs en vorming

* wonen

* cultuur, sport en vrije tijd

* leefmilieu
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THEMA
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• Een specifiek recht opzoeken
– Van A-Z (totaaloverzicht) / Trefwoord

• Een overzicht opvragen 
– Doelgroepen / Thema’s

• Een gericht rechtenonderzoek uitvoeren
– Persoonlijk profiel

ZOEKMOGELIJKHEDEN
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PERSOONLIJK PROFIEL

2. Persoonlijk profiel
1. postcode / gemeente
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PERSOONLIJK PROFIEL

Gedetailleerde informatie over

• Uw woonsituatie 
• Uw gezinssituatie 
• Uw kinderen 
• Uw opleidingssituatie 
• Uw werksituatie 
• Uw inkomenssituatie 
• Uw gezondheidssituatie 
• Diverse 

GERICHT RECHTENONDERZOEK
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PERSOONLIJK PROFIEL
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PERSOONLIJK PROFIEL
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bijkomende informatie

Gericht overzicht van verder 
te onderzoeken rechten

geordend op thema

PERSOONLIJK PROFIEL



27

• Een specifiek recht opzoeken
– Van A-Z (totaaloverzicht) / Trefwoord

• Een overzicht opvragen 
– Doelgroepen / Thema’s

• Een gericht rechtenonderzoek uitvoeren
– Persoonlijk profiel

ZOEKMOGELIJKHEDEN
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HANDIGE TOOLS

Algemene rechten verbergen
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HANDIGE TOOLS

Algemene rechten verbergen
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HANDIGE TOOLS

Algemene rechten verbergen



31

HANDIGE TOOLS

PDF Overzicht opvragen
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HANDIGE TOOLS

PDF Overzicht opvragen
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EN VERDER … contactformulier

Vanuit elk recht
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EN VERDER … links
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EN VERDER … rechtenverkenner.be
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EN VERDER … dienstenfiches

Voorzieningen zoeken per thema/doelgroep

I.s.m. de interprovinciale sociale kaart:
www.desocialekaart.be
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EN VERDER … dienstenfiches

Voorzieningen zoeken per thema/doelgroep

I.s.m. de interprovinciale sociale kaart:
www.desocialekaart.be
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Vlaamse overheid - Departement WVG
Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning AlbertII-laan 35 bus 30
1030 Brussel 

T 02 553 39 95 – M info@rechtenverkenner.be

www.rechtenverkenner.be

MEER WETEN:


