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U hebt bij ons een tegemoetkoming, een parkeerkaart 
of een attest aangevraagd. Uw aanvraag werd goed 
ontvangen. 

Vooraleer we één van deze voordelen kunnen toekennen, 
moeten we eerst de impact van uw handicap op uw 
dagelijks leven evalueren. 

Hiervoor nodigt onze arts u uit voor een gesprek en 
eventueel een onderzoek, gericht op uw moeilijkheden.

Wilt u meer weten over de verschillende stappen 
tussen uw aanvraag en onze beslissing? 

We leggen het stap voor stap uit op onze website:

Hebt u toch nog vragen? 
Wilt u zo snel mogelijk een correct antwoord? Neem bij 
voorkeur contact met ons op via het contactformulier.

U kan onze sociaal assistenten spreken op één van 
onze maandelijkse zitdagen in uw buurt. U kan hier 
zonder afspraak terecht. 

Indien u ons toch telefonisch wenst te bereiken, kan 
dit op het nummer 0800 / 987 99 op werkdagen van 
8u30 tot 12u30, behalve op woensdag.  

Hebt u een vraag over uw afspraak? 
Contacteer dan het regionaal centrum op 050/37 39 29.

EVALUATIE VAN DE HANDICAP 

Hoe verloopt de evaluatie van de handicap?

Tijdens de evaluatie van de handicap bekijkt de arts wat de 
invloed van uw handicap is op uw dagelijkse activiteiten 
(zelfredzaamheid) en op uw mogelijkheid om te werken 
(verdienvermogen). 

De evaluatie van de handicap bestaat uit een kort gesprek 
en/of een onderzoek, gericht op uw moeilijkheden. 
Tijdens het gesprek zal onze arts u vragen om zelf de 
gevolgen van uw handicap uit te leggen.

Hierbij zal de arts vragen stellen over uw beroepsverleden 
en over deze 6 domeinen:

• Uzelf verplaatsen
• Boodschappen doen, koken en eten 
• Uzelf wassen en aankleden 
• Uw woning onderhouden en huishoudelijke taken  
 uitvoeren 
• Leven zonder toezicht en gevaar inschatten en  
 vermijden 
• Contacten onderhouden met andere personen 

Onze arts heeft voor de evaluatie uw ingevulde vragenlijst 
en de medische verslagen van uw huisarts of specialist 
ontvangen.

De evaluatie van de handicap is dus geen onderzoek 
zoals u gewoon bent bij uw huisarts. Er wordt geen bloed 
afgenomen en er gebeuren geen specifieke onderzoeken 
zoals radiografieën of echografieën.

Bij een aanvraag voor een parkeerkaart kan het zijn dat 
onze arts enkel kijkt of u zich vlot kunt verplaatsen.

www.handicap.belgium.be

Ga naar de website en klik op 
‘Ik heb een vraag’.

Ga naar de website en klik op 
‘Contact’.

Aanvraag of Herziening

Evaluatie van de handicap 

Beslissing over 
uw parkeerkaart en/of 

uw tegemoetkoming



AANVRAAG 
OF HERZIENING

Aanvraag ingediend 
of herziening gestart.

We ontvingen de 
medische informatie 

van uw arts.

Uw dossier is 
succesvol geopend.

U wordt uitgenodigd 
bij onze arts. 

De arts evalueert de impact 
van uw handicap op 
uw dagelijks leven. 
Dit gebeurt via een 
gesprek en/of een

 onderzoek, gericht op 
uw moeilijkheden. 

 

Het gesprek 
met onze arts 

is noodzakelijk 
om uw aanvraag verder 

te kunnen opvolgen.

Na de evaluatie van de 
handicap ontvangt u 

de beslissing over de 
erkenning van 

uw handicap per post.

Als u hier recht op 
hebt, krijgt u deze 

kaart per post. 

Uw aanvraag 
is afgewerkt! 

De dossierbeheerder 
bekijkt uw 

gezinssamenstelling 
en inkomsten 
en beslist of u 

recht hebt op een 
tegemoetkoming. 

U moet hiervoor zelf 
niets doen. Als we 

extra informatie nodig 
hebben, contacteren 

wij u per brief.

Wanneer wij weten 
waarop u recht hebt, 
laten wij u dit weten 

per brief. 

Uw aanvraag 
is afgewerkt!

EVALUATIE 
VAN DE HANDICAP 

PARKEERKAART 
AANGEVRAAGD?

TEGEMOETKOMING 
AANGEVRAAGD?

HOE VERLOOPT UW AANVRAAG ?

STAP 1 STAP 2 STAP 3
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