My Handicap of contactformulier?
In onderstaande tabel vind je een overzicht van wat je via de links in My
Handicap 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

Wat kan je ermee doen?

Ik kan een tegemoetkoming vragen met
evaluatie van de handicap

•
•

Een eerste aanvraag om tegemoetkoming
Een aanvraag om herziening van de tegemoetkoming met nieuwe
evaluatie van de handicap

Ik kan een erkenning van mijn handicap
vragen

•

Aanvraag om erkend te worden als persoon met een handicap
(aanvraag attesten)
Aanvraag om de erkenning als persoon met een handicap te
herzien

•
Ik kan een parkeerkaart vragen

•
•

Aanvraag om een parkeerkaart waarbij het eventuele recht nog
niet vastgesteld is
Aanvraag om een parkeerkaart waarbij het recht van de
aanvrager al is vastgesteld maar waarvoor nog geen parkeerkaart
is afgeleverd

OPGELET: Een duplicaat of verlenging van een bestaande parkeerkaart
moet je aanvragen via het contactformulier.
Ik kan een verminderingskaart voor het
openbaar vervoer voor slechtzienden
vragen

•
•

Aanvraag om een verminderingskaart waarbij het recht nog niet
vastgesteld is
Aanvraag om een verminderingskaart waarbij het recht al is
vastgesteld maar waarvan nog geen kaart is afgeleverd

Ik kan een bewijs van mijn handicap voor
BTW voertuig en vrijstelling
verkeersbelasting vragen

•
•
•

Attest BTW voertuig
Attest vrijstelling verkeersbelasting
Attest vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling

Ik kan een tegemoetkoming vragen
zonder evaluatie van de handicap

•

Aanvraag om tegemoetkoming met behoud van de geldende
resultaten van de evaluatie van de handicap
Melding van een wijziging van de gezinssituatie
Melding van een wijziging van de inkomsten

•
•
Persoonlijke gegevens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nieuw verblijfadres meedelen
nieuw e‐mail adres meedelen
nieuw telefoonnummer meedelen
wijzigen van de voorkeurtaal
een andere contactpersoon/bewindvoerder opgeven
opgeven dat er geen contactpersoon meer is
nummer van de zichtrekening doorgeven
wijziging van het nummer van de zichtrekening doorgeven
uitstel van 30 dagen krijgen om de gevraagde inlichtingen terug te
sturen
opname in een instelling
verandering van instelling
ontslag uit een instelling

Voor de erkenning van mijn kind met een
aandoening moet ik het formulier nog
invullen.

Deze mogelijkheid is enkel beschikbaar als de ouders al een aanvraag
hebben ingediend bij het kinderbijslagfonds en ze al een brief hebben
ontvangen waarin hen gevraagd wordt de vragenlijst in My Handicap in
te vullen.

European Disability Card (EDC)

Deze mogelijkheid wordt enkel aangeboden aan de personen die al
recht hebben op deze kaart. Daarvoor 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.

Voor andere vragen kan je terecht op het contactformulier :
http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
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