Handleiding My Handicap voor burgers
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1. Hoe gebruik je My Handicap?
A. Algemene informatie
Voortaan gebeuren alle aanvragen bij de DG Personen met een handicap online via My
Handicap. Je hoeft dus geen papieren formulieren meer op te halen op je gemeentehuis
om een aanvraag in te dienen.
Op www.myhandicap.belgium.be kan je inloggen met je e-ID en pincode.
Je kan er nagaan op welke maatregelen (parkeerkaart, verminderingskaart openbaar
vervoer,…) of tegemoetkomingen (integratietegemoetkoming, tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden,…) je mogelijk recht hebt.
Je kan er ook zelf je aanvraag indienen door de vragenlijst te beantwoorden. Vermeld zeker
de naam van je behandelend arts (bij voorkeur de huisarts die toegang heeft tot je Globaal
Medisch Dossier), dan vragen we zelf de medische informatie op. We bekijken alle
administratieve en medische informatie en nodigen je eventueel uit voor een medisch
onderzoek bij onze artsen. Onze beslissing ontvang je per post.
Opgelet: Wil je liever geholpen worden bij het indienen van je aanvraag? In deel 4. Hulp
nodig? van deze handleiding leggen we uit waar je terechtkan.

B. Hoe inloggen?
Open www.myhandicap.belgium.be in je browser. De applicatie werkt het beste in Google
Chrome of Firefox. Internet Explorer wordt afgeraden.
‐

Taalkeuze
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‐

Log in als burger (Opgelet: je kan niet inloggen als onderneming of als professional!)

‐

In MyHandicap kan je enkel inloggen met je e-ID. (Opgelet: niet klikken op ‘token’ of
‘eenmalige code’).

Opgelet: Je moet hiervoor je pincode ingeven. Ben je je pincode vergeten?
o

Dan kan je een nieuwe code aanvragen op het gemeentehuis of online. Na
uiterlijk 3 weken kan je in het gemeentehuis dan je nieuwe code ophalen en laten
activeren.

o

Om niet op de nieuwe pincode te hoeven wachten kan je:

- afhankelijk van de gemeente waar je woont hulp vragen bij je gemeente of OCMW.
De adressen waar je in jouw buurt terecht kan vind je op www.handicap.belgium.be
De medewerkers van deze instanties kunnen voor jou de aanvraag doen, ook als je
je pincode niet kent.
- Ook de sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap helpen je
graag. Een lijst van zitdagen in jouw buurt vind je op www.handicap.belgium.be Via
het contactformulier kan je ook een afspraak maken. Onze medewerkers kunnen
voor jou de aanvraag doen, ook als je je pincode niet kent.
- Ook de meeste ziekenfondsen kunnen je verder helpen.
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‐ Je komt op het beginscherm van de applicatie. Op onderstaande afbeelding zie je waar alle
knoppen voor dienen.



Klik hier om terug te gaan naar het beginscherm en een nieuwe aanvraag of screening in te
dienen
Als je op je naam of de Startpagina toets klikt krijg je een overzicht van de eventueel nietafgewerkte aanvragen
Log-out dient om de applicatie My Handicap af te sluiten



Hier maak je je taalkeuze. De vragen in het online-formulier worden in deze taal getoond. Je
kan enkel kiezen uit de 3 officiële landstalen.



Screening starten



Aanvraag indienen
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C. Hoe een screening uitvoeren?
Om de screening te beginnen, klik je in het beginscherm op ‘kom ik aanmerking?’ 
Doorloop alle vragen.
Is een bepaalde vraag niet duidelijk? Klik dan op ‘help’ naast de vraag en je krijgt wat extra
informatie.
Op het einde van de screening, krijg je een overzicht van maatregelen waar je mogelijk
voor in aanmerking komt.
Opgelet: deze screening geldt als eerste kennismaking voor wie de wetgeving niet kent en
wil weten welke maatregelen hij kan aanvragen.
Of de aangevraagde maatregelen ook effectief worden toegekend hangt af van enerzijds de
medische evaluatie uitgevoerd door onze artsen en anderzijds de administratieve gegevens
(bijv. naast de medische evaluatie speelt ook de samenstelling van het gezin en het
inkomen een belangrijke rol bij het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming).
De gegevens van de screening worden niet bewaard en niet doorgestuurd naar de DG
Personen met een handicap. Enkel de effectieve aanvraag telt dus.

De resultaten van de screening zijn niet beperkend: behalve de maatregelen die
leeftijdsgebonden zijn, kan iemand toch vragen om een aanvraag in te dienen voor iets
waar hij volgens de screening wellicht geen recht op zal hebben.
Het eindoordeel wordt pas na analyse van de effectieve aanvraag en een administratief en
eventueel medisch onderzoek gegeven.
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Screening verwijderen
Om een screening te verwijderen klik je op het huisicoontje of op je naam . Je gaat dan
naar de lijst van ‘lopende screenings’.

Klik naast de screening in je lijst op ‘verwijderen’.

Verdwijnt deze niet meteen? Druk dan op F5 of op de refreshknop van je browser.
Een nieuwe screening kan je starten met de blauwe knop ‘start een nieuwe screening’ . Of
je kan via het logo linksboven teruggaan naar de homepage en een nieuwe screening
starten.
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C. Hoe raadpleeg ik mijn dossier?
De informatie over je dossier (ingediende aanvragen, toegekende producten,
beslissingen,…) kan je voorlopig in Handiweb
(https://socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/myhandicap/index.htm) raadplegen en
nog niet in MyHandicap.
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D. Hoe een nieuwe aanvraag indienen in My Handicap?
Parkeerkaart of Verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen als je
al erkend bent als persoon met een handicap
Wil je enkel een parkeerkaart aanvragen of een verminderingskaart voor het openbaar
vervoer en ben je al erkend door de DG Personen met een handicap? Dan hoeft
hiervoor niet de online vragenlijst doorlopen te worden. Je kan de parkeerkaart en de
verminderingskaart dan het beste aanvragen via andere kanalen:
‐ bij voorkeur via het contactformulier op onze website.
‐ via het telefoonnummer 0800 987 99 (enkel te gebruiken voor dringende
gevallen)
‐ per post:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

Vermeld zeker dat je al door ons erkend bent en/of stuur ons een kopie van je
erkenning op.
Hoe een aanvraag indienen in My Handicap?
Klik op ‘een aanvraag indienen’ op de homepage (logo linksboven ) of op ‘nieuwe
aanvraag’ in je lijst van lopende aanvragen (door op je naam of op het huisicoontje te
klikken ).
Vink de maatregel(en) aan waarvoor je een aanvraag wil indienen. Wil je meer
informatie? Klik dan op de link onder het product om terecht te komen in de juiste
rubriek op www.handicap.belgium.be
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Scroll naar beneden door de lijst van maatregelen en klik op ‘volgende’. Het systeem
stelt zelf andere maatregelen voor die vaak samen met de geselecteerde maatregel
worden aangevraagd.
Je kan eventueel zaken afvinken maar we raden ten stelligste aan om alle producten
die worden voorgesteld ook effectief aan te vragen, zodat hiervoor later geen nieuwe
aanvraag moet ingediend worden.
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Identificatie van de persoon – over jou
Dankzij je e-ID worden de gegevens uit het rijksregister worden automatisch opgehaald
uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Soms duurt het een aantal seconden voor
deze gegevens zichtbaar worden.
Bij een aanvraag om een tegemoetkoming te bekomen worden niet enkel de gegevens
van de aanvrager opgehaald, maar ook gegevens m.b.t. de samenstelling van het
gezin waar de aanvrager deel van uitmaakt.
Invullen van contactgegevens:
Bij het invullen van de contactgegevens zijn enkel de velden met een sterretje (*)
ernaast verplicht in te vullen.
Als je ervoor kiest om telefonisch gecontacteerd te worden, is het uiteraard nodig om
het telefoonnummer in te vullen, het e-mailadres is dan optioneel in te vullen.
Let er zeker op dat je het telefoonnummer wel op de juiste manier invult, ook voor gsmnummers moet je iets invullen in het veld ‘zone:
Landcode
032
032

/ zone /
09
0472

rest telefoonnummer
0000000
000000

Als je kiest om per e-mail gecontacteerd te worden, is het e-mailadres uiteraard wel
verplicht in te vullen, het telefoonnummer is dan optioneel in te vullen.
Let er bij het invullen van het e-mailadres zeker op dat het volledige adres wordt
ingevuld, ook bijv. de ‘.com’ of ‘.be’ Zo is bijv. ‘myhandicap@minsoc.fed.be’ een geldig
mailadres, maar ‘myhandicap@minsoc’ niet omdat het laatste deel ontbreekt.
Invullen van een bankrekeningnummer:
Het invullen van een bankrekeningnummer is geen verplicht veld.
Toch raden we sterk aan om toch een bankrekeningnummer mee te delen. Een
betaling via een overschrijving is veiliger en sneller dan een betaling via een
postassignatie. Via een postassignatie kan het gebeuren dat de betaling via de post
pas 3 werkdagen na de effectieve betaaldatum gebeurt (dit is een wettelijk voorziene
termijn zodat de postbode niet te veel cash geld per ronde hoeft mee te nemen).
Bij het invullen van het rekeningnummer wordt gecontroleerd of het formaat in orde is
(16 posities te beginnen met BE) en of het controlegetal overeenstemt met de rest van
het nummer. Dit vermijdt foutief ingevulde rekeningnummers.
Van zodra de aanvraag bij de dienst DG Personen met een handicap wordt ontvangen,
controleren we via een elektronische uitwisseling of de persoon met een handicap wel
degelijk de rekeninghouder of mede-rekeninghouder is van de opgegeven
bankrekening. De bankrekening moet bovendien een zichtrekening zijn en geen
spaarrekening.
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Deze controle kan niet gebeuren tijdens het invullen van het online formulier, omdat dit
het proces zou vertragen. Daarom gebeurt dit achteraf door de DG Personen met een
handicap.
Het rekeningnummer wordt pas op ‘actief’ gezet voor de uitvoering van
overschrijvingen van de toegekende tegemoetkoming nadat deze controle succesvol is
verlopen. Zelfs bij een foutief rekeningnummer (bewust of onbewust zo meegedeeld of
ingevuld), is er dus geen enkel risico dat de tegemoetkoming op een foutief
rekeningnummer zal worden gestort.
Invullen van de naam van de behandelende arts:
Het is verplicht om de naam van de behandelende arts op te geven. Dit is bij voorkeur
de huisarts die toegang heeft tot het Globaal Medisch Dossier. De DG Personen met
een handicap neemt namelijk zelf contact op met de behandelende arts om de
medische informatie op te vragen.
Heb je geen behandelende arts of beschikt deze niet over recente medische
informatie? Dan kan je het beste een afspraak maken met een dokter zodat de DG
Personen met een handicap deze recente gegevens kan opvragen bij de arts.
Invullen van situaties om een dossier prioritair te behandelen:
Op een bepaald ogenblik vragen we naar situaties waarin een dossier als prioritair
behandeld kan worden.

Of een dossier ook effectief als prioritair zal worden behandeld, beslist de evaluerende
arts van de DG Personen met een handicap pas nadat hij gecontroleerd heeft of de
doorgegeven situatie klopt.
Gelieve dus enkel ‘ja’ aan te duiden als dit echt het geval is. Ook niet-prioritaire
dossiers zullen zo snel mogelijk behandeld worden.
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Vlot behandelen van dossier:
Om de aanvraag vlot te kunnen behandelen, neemt de DG Personen met een
handicap zelf contact op met de behandelende arts om de medische informatie op te
vragen.
Het is belangrijk om hiervoor je toestemming te geven. Dit kan je aanvinken in het
laatste scherm van je aanvraag.

Help-functie:
Is een vraag niet duidelijk? Klik dan naast de vraag op ‘help’ om meer info te krijgen bij
die welbepaalde vraag.
Heb je een fout gemaakt? :
Als je een fout maakt, gebruik dan niet de backspace_toets of klik niet op ‘Programma
Selectie’ om terug te gaan. Klik dan altijd op ‘afsluiten’. Volg verder de procedure in
deel D van deze handleiding om de niet afgewerkte aanvraag te verwijderen uit My
Handicap.
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D. Hoe een onvolledige niet ingediende aanvraag verder aanvullen in My
Handicap?
Onvolledige nog niet ingediende aanvraag verder aanvullen
Je kan een onvolledige, nog niet ingediende aanvraag verder aanvullen door op het
huisicoontje of je naam  te klikken. Klik naast de onvolledige aanvraag op “Ga verder met
aanvraag”.

E. Hoe een onvolledige niet ingediende aanvraag verwijderen uit My
Handicap?
Onvolledige aanvraag verwijderen
Klik op het huisicoontje of op je naam . Je ziet je lijst van lopende aanvragen. Klik
naast de onvolledige aanvraag op ‘verwijderen …’.

Een pop-up scherm verschijnt waar je op ‘Ja’ moet klikken om de aanvraag effectief te
verwijderen.

Mocht je zien dat de aanvraag niet meteen verdwijnt, klik dan op de refresh-knop in je
browser of op de toets ‘F5’ op je toetsenbord.
Het kan gebeuren dat je nogmaals op ‘verwijderen …’ kunt klikken ook al is de
aanvraag al verwijderd. Je krijgt dan de volgende pop-up te zien. Je moet dan gewoon
op ‘Ja’ klikken.
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F. Bevestiging van de registratie van de aanvraag.
Na het invullen van de aanvraag krijg je een bevestiging.
Als je klikt op ‘als je een overzicht wil van je antwoorden, kan je hier klikken’, download
je het pdf-document met alle ingevulde informatie.

Opgelet:
Het is op elk moment mogelijk om een afdruk te maken van de info die je ziet op je pcscherm door op het printericoon rechtsboven in de applicatie te klikken. Dit heeft niet
zoveel zin.
Het volledig pdf-document kan je enkel op het einde afdrukken.
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2. Belangrijke gekende foutberichten
Je krijgt een foutbericht als je:
 de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvraagt als je nog geen 65 jaar oud
bent

 de integratie- en de inkomensvervangende tegemoetkoming aanvraagt als je ouder
bent dan 65

 een aanvraag indient maar niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister

 een aanvraag indient voor een Tegemoetkoming voor Hulp een Bejaarden voor
iemand die in Vlaanderen woont. Sinds 1/1/2017 is Vlaanderen hiervoor bevoegd en
moet de aanvraag ingediend worden bij de zorgkas. Meer info:
www.vlaamsesocialebescherming.be.
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Je volgt de volgende werkwijze als je deze situaties tegenkomt:
1)

Je moet op de knop “Afsluiten” klikken

Klik dus niet meteen op “Volgende”, want dan krijg je het onderstaande scherm te zien.

2) Nadat je op “Afsluiten” hebt geklikt, verschijnt het volgend scherm om de applicatie te
verlaten. Hier klik je wel op “Volgende”.

3) Je komt nu terecht op de startpagina, waar je de lopende aanvraag moet verwijderen. Als je
die niet verwijdert kan je geen nieuwe aanvraag indienen. Je klikt dus op ‘Verwijderen …’

Een pop-up scherm verschijnt. Klik op ‘Ja’ om de aanvraag effectief te verwijderen.

Mocht je zien dat de aanvraag niet meteen verdwijnt, klik dan op de refresh-knop in je
browser of op de toets ‘F5’ op je toetsenbord. Het kan gebeuren dat je nogmaals op
‘verwijderen …’ kunt klikken ook al is de aanvraag al verwijderd. Je krijgt dan de volgende
pop-up te zien. Je moet dan gewoon op ‘Ja’ klikken.
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3. Tips voor een vlot gebruik
‐

Je kan de applicatie doorlopend gebruiken. Als je echter 30 minuten inactief bent, krijg je
een time-out en moet je opnieuw inloggen.

‐

Begon je aan een aanvraag en kreeg je de melding dat je die wegens van het
leeftijdscriterium niet kon indienen (bijv. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor
iemand jonger dan 65)? Verwijder dan deze lopende aanvraag manueel uit je lijst van
openstaande aanvragen.

‐

Als je niet op alle vragen kan antwoorden, kan je sinds 23 januari 2017 de onafgewerkte
aanvraag opslaan in je dossier. Je kan ze zelf verder afwerken of aan een kennis of aan
een professional vragen om de begonnen aanvraag voor jou te voltooien (zie deel 4).
Voortaan is het dus af te raden om onvolledige aanvragen door te sturen naar de FOD
Sociale Zekerheid en de ontbrekende informatie later via het contactformulier op de
website te bezorgen.

‐

De aanvraagdatum is de datum van het indienen van de aanvraag. De aanvraagdatum
bepaalt de datum waarop het recht kan toegekend worden. Als er op het einde van de
maand begonnen wordt met het invullen van het aanvraagformulier en het pas aan het
begin van de daarop volgende maand effectief kan afgewerkt en doorgestuurd worden,
kan je dit melden via het contactformulier op onze website.
De DG Personen met een handicap zal dan de aanvraagdatum wijzigen (datum nemen
waarop het aanvraagformulier is begonnen en niet de effectieve verzenddatum) zodat de
aanvrager geen extra maand aan tegemoetkomingen verliest bij het toekennen van het
product dat wordt aangevraagd.
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4. Hulp nodig?
‐

Wil je graag geholpen worden bij je aanvraag ?
Dat kan op verschillende manieren:
o Ken je je pincode? Dan kan een familielid of kennis met jouw e-ID en pincode de
aanvraag helpen indienen.
Het is voorlopig niet mogelijk om een volmacht te geven aan iemand anders om
met zijn/haar eigen eID een aanvraag voor jou in te dienen via MyHandicap.
o Je kan ook terecht bij je gemeente of OCMW. De adressen waar je in jouw buurt
terecht kan vind je op www.handicap.belgium.be De medewerkers van deze
instanties kunnen voor jou de aanvraag doen, ook als je je pincode niet kent.
o Ook de sociaal assistenten van de DG Personen met een handicap helpen je
graag. Een lijst van zitdagen in jouw buurt vind je op www.handicap.belgium.be
Via het contactformulier kan je ook een afspraak maken. Onze medewerkers
kunnen voor jou de aanvraag doen, ook als je je pincode niet kent. Ook de
meeste ziekenfondsen kunnen je verder helpen.

‐

Wil je de status kennen van jouw dossier?
Je kan dit zelf opvolgen door met je e-ID in te loggen op Handiweb:
https://socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/myhandicap/index.htm.

o
o

‐

Heb je een inhoudelijke vraag over een dossier?
o
o

‐

Bel ons gratis nummer 0800 987 99 (van maandag t/m vrijdag, van 8u30 tot
12u00)
Mail ons via de website van de DG Personen met een handicap door hier te
klikken.

Bel ons gratis nummer 0800 987 99 (van maandag t/m vrijdag, van 8u30 tot 12u00)
Mail ons via de website van de DG Personen met een handicap door hier te klikken.

Heb je problemen om in te loggen met je e-ID?
Gelieve het Contact Center Eranova te contacteren indien dit probleem zich meermaals
voordoet.
Het Contact Center Eranova is het centrale aanspreekpunt voor al wie vragen heeft over
het e-government van de Sociale Zekerheid. Je kan er terecht voor algemene informatie
over de nieuwe elektronische diensten.
Eranova kan je bereiken via:
o

o

telefoonnummer 02 511 51 51 (van maandag t/m vrijdag, van 07u00 tot 20u00).
Buiten deze uren kan je een boodschap inspreken en vragen om te worden
teruggebeld.
het contactformulier dat je opent door hier te klikken.
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