Overzicht vragen van de aanvraag parkeerkaart
In dit overzicht vind je alle vragen uit de online vragenlijst in My Handicap. Afhankelijk van de gegeven
antwoorden zullen sommige vragen wel of niet zichtbaar zijn in My Handicap. Dit document dient als
hulp bij de voorbereiding van de intake maar kan niet gebruikt worden als aanvraagformulier. Enkel
aanvragen die online via My Handicap worden ingediend kunnen behandeld worden door de DG
Personen met een handicap.

1. Aanvraag
Product : Ik kan een parkeerkaart aanvragen
Transactienummer :
Datum van registratie :
Printdatum :
Vul onderstaande vragen zo volledig en nauwkeurig mogelijk in.

2. Persoonlijke gegevens
2.1. Identificatie en officieel adres
De gegevens die hier worden weergegeven, zijn afkomstig van je elektronische identiteitskaart.
Hieronder vind je je persoonlijke gegevens
Rijksregisternummer :
Voornaam :
Naam :
Hieronder vind je het adres waarop je officieel gedomicilieerd bent.
Postcode :
Gemeente :
Straat :
Nummer :
Busnummer :

3. Contactgegevens
3.1. Als je verblijfadres verschilt van je officieel adres (dat hierboven staat), gelieve
hieronder je verblijfadres in te vullen
Land
Postcode

Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer

3.2. Hoe kunnen we je contacteren?
Via welk kanaal wil je liefst door ons gecontacteerd worden?
E-mail
Telefoon vaste lijn
GSM

3.3. In welke taal wil je aangesproken worden?
3.4. Heb je een bewindvoerder?
Ja (Geef de contactgegevens op) Neen

3.5. Wil je een contactpersoon doorgeven?
Ja (Geef de contactgegevens op) Neen

3.6. Wie is je huisarts of specialist?
Voornaam (verplicht)
Naam (verplicht)
Postcode
Gemeente
Straat
Nummer
Busnummer

3.7. Ben je het slachtoffer van een door de Belgische staat erkende terreurdaad?
Ja (Specificeer) Neen

4. Informatie over je gezondheidstoestand
4.1. Situaties waarin we het dossier prioritair behandelen
In bepaalde zeer precaire situaties zullen wij het dossier versneld afhandelen en meestal "op stukken"
beslissen. "Op stukken" betekent dat wij een beslissing nemen op basis van de informatie die je ons hebt
doorgestuurd, en je niet meer moet langskomen voor een onderzoek in een van onze medische centra.

Krijg je in het ziekenhuis regelmatig radiotherapie of chemotherapie?
Ja Neen
Krijg je naar aanleiding van radiotherapie of chemotherapie dagelijks verzorging aan huis door verplegers
of verzorgenden?
Ja Neen
Lijd je aan een snel evoluerende ernstig degeneratieve neurologische aandoening?
Ja Neen

4.2. Je binnenshuis en buitenshuis verplaatsen
4.2.1. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig te
stappen zonder hulp van iemand en op vlak terrein, zonder te stoppen en op een normaal
tempo?

4.2.2. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om: een trap op te
gaan, een hindernis te vermijden of je evenwicht te bewaren?

4.2.3. Gedurende de laatste 30 dagen, welke moeilijkheden heb je gehad om zelfstandig de weg
te vinden, zonder hulp van iemand anders?

4.3 Meer informatie over de impact van je ziekte of beperking
Welke activiteiten kan je niet meer doen omwille van je gezondheidsproblemen en hebben een
negatieve invloed op je welzijn? Als deze nog niet in de vorige vragen aan bod zijn gekomen, kan je ze
hier beschrijven.
Beschrijf in je eigen woorden wat de gevolgen zijn van je ziekte of beperking op je dagdagelijkse
activiteiten, als die in de vorige vragen nog niet aan bod zijn gekomen

5. Hulp bij het indienen van deze aanvraag
Wie heeft je geholpen bij het indienen van deze aanvraag?

6. Toestemming
Duid aan of je akkoord gaat met onze voorwaarden. Als jij je toestemming geeft, zullen wij als we
bijkomende informatie nodig hebben, rechtstreeks contact opnemen met je arts, organisaties of
personen die te maken hebben met je aanvraag. Het kan gaan om financiële of medische informatie. Als
je geen toestemming geeft, kan het zijn dat we onvoldoende informatie hebben om je dossier te kunnen
behandelen
Indienen

7. Bedankt voor het invullen van dit formulier
Je kunt het online intakeformulier (My Handicap) bewaren als ontvangstbewijs van de aanvraag.
In geval dat je een tegemoetkoming hebt aangevraagd onderzoeken we ook je administratieve situatie
(gezinssamenstelling, inkomsten, ?).
Als het nodig is zullen we je oproepen voor een evaluatie van je handicap door één van onze artsen.
We brengen je op de hoogte van onze beslissing via een brief.
Heb je vragen, wil je extra informatie opsturen, neem dan contact met ons.
Onze contactgegevens vind je op onze website: www.handicap.belgium.be
E-mail via het contactformulier op deze website.
Per post
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Telefonisch: 0800 987 99 (van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u30)

