
 
 

MyHandicap of contactformulier? 
In onderstaande tabel vind je een overzicht van wat je via de links in MyHandicap kan aanvragen. 

Opgelet: 

• De mogelijkheden worden aangeboden rekening houdend met je situatie. Je zal misschien 
dus niet alle keuzes krijgen. 

• Als je meerdere producten wilt aanvragen, dan vraag je die best aan in de volgorde waarin 
ze hieronder staan. Bijvoorbeeld: je wilt een tegemoetkoming met evaluatie van de 
handicap aanvragen en ook een parkeerkaart, vraag dan eerst de tegemoetkoming aan. Op 
die manier kun je vermijden dat je extra formulieren moet invullen. 

• Als je denkt dat bepaalde mogelijkheden ten onrechte niet aangeboden worden, laat ons dit 
weten via het contactformulier. Je vindt de link onderaan dit document. 

 

Tekst link van de soort aanvraag Wat kan je ermee doen? 

 

Tegemoetkoming aanvragen + 
handicap vaststellen (kan pas 
vanaf 17 jaar, tenzij je vroeger al 
gehuwd bent of een kind hebt) 
(link is beschikbaar in dossiers tot de dag 
voorafgaand aan de leeftijd van 20 jaar) 

 

 
• Hiermee vraag je voor de eerste keer een tegemoetkoming aan 

Hierbij evalueren we ook je handicap. 

• Enkel te gebruiken als je minstens 17 jaar bent of, indien je nog geen 17 
jaar bent, als je gehuwd bent of een kind hebt. 

 
 

Tegemoetkoming aanvragen + 
handicap vaststellen 
(link is beschikbaar in dossiers vanaf 
de leeftijd van 20 jaar) 

 
• Hiermee vraag je voor de eerste keer een tegemoetkoming aan. 

Hierbij evalueren we ook je handicap. 

• Hiermee vraag je tevens een herziening van de tegemoetkoming aan als 
je gezondheidstoestand verslechterd is. 
We evalueren dan je handicap opnieuw. 

 
 

Tegemoetkoming aanvragen met 
behoud huidige erkenning handicap 
(link is enkel beschikbaar in dossiers 
waarbij al een erkenning van de handicap 
is vastgesteld) 

 

• Hiermee vraag je een tegemoetkoming of een herziening van je 
tegemoetkoming aan met behoud van de erkenning van de handicap 

• We evalueren je handicap dus niet opnieuw. 

• Te gebruiken voor een melding van een wijziging van je gezinssituatie 
• Te gebruiken voor een melding van een wijziging van je inkomsten 



Tekst link van de soort aanvraag Wat kan je ermee doen? 

 
 
 
 

ENKEL handicap vaststellen, ZONDER 
tegemoetkoming 

(niet te gebruiken in dossiers waarbij al een 
tegemoetkoming is toegekend) 

 
• Hiermee vraag je voor de eerste keer een erkenning als persoon met een 

handicap aan. We evalueren hierbij je handicap. 

• Hiermee vraag je tevens een herziening van je erkenning als persoon 
met een handicap aan: we evalueren opnieuw je handicap. 
Te gebruiken als je gezondheidstoestand verslechterd is. 

• Je recht op een mogelijke financiële tegemoetkoming wordt NIET 
onderzocht. 

• Advies: enkel aan te raden als je absoluut geen berekening van de 
tegemoetkoming wilt laten uitvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parkeerkaart aanvragen 

(Opletten indien al een parkeerkaart is 
afgeleverd dat nog geldig is. 
Advies: bij twijfel stel je best de vraag via het 
contactformulier in plaats van deze link te 
gebruiken) 

 
• Hiermee vraag je een parkeerkaart aan. 

Er zijn er verschillende mogelijkheden: 

• Een evaluatie van de handicap moet nog gebeuren omdat je nog niet 
voldoet aan de voorwaarden om een parkeerkaart te bekomen. 

• Een evaluatie van de handicap is niet nodig omdat je al voldoet aan de 
voorwaarden om een parkeerkaart te bekomen. 
In de rubriek “Wat ik heb” zie je onmiddellijk na de aanvraag dat je 
parkeerkaart effectief is toegekend. 

• Een evaluatie van de handicap is niet nodig als je ziekenfonds een attest 
“goedkeuring mobiliteitshulpmiddel” kan opladen. 
In de rubriek “Wat ik heb” zie je onmiddellijk na de aanvraag dat je 
parkeerkaart effectief is toegekend. 

• Belangrijke opmerking: 

• Indien je al een parkeerkaart hebt die nog langer dan 6 maanden 
geldig is, zal deze aanvraag tot gevolg hebben dat een duplicaat van 
de parkeerkaart zal worden afgeleverd. 

• Indien je parkeerkaart nog minder dan 6 maanden geldig is, zal deze 
aanvraag tot gevolg hebben dat we je handicap opnieuw evalueren. 
Als je dan verder voldoet aan de voorwaarden, zal je een verlenging van 
je parkeerkaart bekomen. 

• Als je een duplicaat wenst van een parkeerkaart die nog minder dan 
6 maanden geldig is, moet je dit melden via het contactformulier. 

 
 

Verminderingskaart voor het 
openbaar vervoer (voor 
slechtzienden) aanvragen 
(Opletten indien al een verminderingskaart is 
afgeleverd dat nog geldig is. 
Advies: bij twijfel stel je best de vraag via 
het contactformulier in plaats van deze link 
te gebruiken) 

 

• Hiermee vraag je een verminderingskaart voor het openbaar vervoer aan. 
Er zijn verschillende mogelijkheden: 

• We moeten nog nagaan of je voldoet aan de voorwaarden (minstens 
90% blindheid).Het is dan mogelijk dat we een verslag van je oogarts 
opvragen om deze beoordeling te kunnen uitvoeren. 

• Je huidige erkenning van de handicap geeft je al recht op de 
verminderingskaart. In dat geval zal je verminderingskaart toegekend 
worden zonder een nieuwe beoordeling. 



Tekst link van de soort aanvraag Wat kan je ermee doen? 

 
 
 
 
 

Handicap vaststellen ENKEL voor BTW 
voertuig en vrijstelling 
verkeersbelasting 

• Hiermee vraag je belastingvoordeel aan voor je eigen voertuig. De volgende 
voordelen zijn mogelijk: 

• BTW vermindering 
• Vrijstelling verkeersbelasting 
• Vrijstelling van de belasting op de in verkeerstelling 

• Om deze voordelen te bekomen moet je voldoen aan minstens 1 van de 
volgende specifieke handicaps (we evalueren hiervoor je handicap): 

• Minstens 50% rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen 
• Volledige blindheid 
• Verlamming aan de bovenste ledematen 
• Amputatie van de bovenste ledematen 

 
European Disability Card (EDC) 
(link is enkel beschikbaar in dossiers 
waarbij al een erkenning van de handicap 
is vastgesteld of een parkeerkaart is 
toegekend) 

 
Deze mogelijkheid wordt enkel aangeboden aan de personen die recht 
hebben op deze kaart. Om in aanmerking te komen moet je bij ons een 
erkenning van je handicap hebben en/of andere voordelen genieten zoals 
een tegemoetkoming, een parkeerkaart,… 
Je kunt deze kaart dus niet apart aanvragen. 

 
 
 
 
 
 

Persoonlijke gegevens melden of 
wijzigen 

• Met dit formulier meld je of wijzig je de volgende persoonlijke gegevens: 
• nieuw verblijfadres 
• nieuw e‐mail adres 
• nieuw telefoonnummer of GSM nummer 
• wijzigen van de voorkeurtaal 
• een nieuwe contactpersoon 
• doorgeven dat er geen contactpersoon meer is 
• wijziging van het nummer van de zichtrekening doorgeven 
• nummer van de zichtrekening doorgeven 
• uitstel vragen van 30 dagen om de gevraagde inlichtingen te bezorgen 
• opname in een instelling of een zorginrichting 
• verandering van instelling of een zorginrichting 
• ontslag uit een instelling of een zorginrichting 

In de rubriek 
“Wat ik nog moet vervolledigen” 
staat al een aanvraagformulier klaar 
om in te vullen 
“Voor de erkenning van mijn kind 
met een aandoening moet ik het 
formulier nog invullen” 

 
Dit is enkel nog van toepassing voor kinderen die NIET in het Vlaams Gewest 
gedomicilieerd zijn. 

Het aanvraagformulier in de rubriek “Wat ik nog moet vervolledigen” 
is enkel beschikbaar als de ouders al een aanvraag hebben ingediend bij het 
kinderbijslagfonds en de ouders bovendien een brief hebben ontvangen van 
DG Personen met een handicap waarin gevraagd wordt de vragenlijst in 
MyHandicap in te vullen. 

Voor andere vragen kan je terecht op het contactformulier: 

https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier  
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