
 

De actualiteit van de DG Personen met een handicap rechtstreeks in uw mailbox.  

23 september 2010 

I N H O U D  

1. Handiweb… een revolutie op het vlak van de consulteerbaarheid van uw dossier !  

2. De nieuwe aanvraagformulieren zijn gearriveerd!  

3. Aanvraag van een tegemoetkoming aan personen met een handicap en verblijf in een instelling.  

4. Actualiteiten van 27/08/2010 - Nieuw model van algemeen attest voor erkenning van de handicap  

5. Actualiteiten van 01/09/2010 - De tegemoetkomingen worden geïndexeerd  

6. Actualiteiten van 20/09/2010 - Het engagement van onze evaluerende artsen  

1. Handiweb… een revolutie op het vlak van de consulteerbaarheid van uw dossier ! 

Wilt u 24 uur op 24 de stand van zaken van uw dossier kennen?  

Dankzij Handiweb behoort dat vanaf 13 september 2010 tot de mogelijkheden! Om toegang te krijgen tot uw dossier volstaat het dat u in het bezit 

bent van een computer die toegang heeft tot het internet, van uw elektronische identiteitskaart en van een kaartlezer. De Directie-generaal Personen 

met een handicap gaat, dankzij deze nieuwe informaticatoepassing, verder op het vlak van vernieuwing, door haar gebruikers de mogelijkheid te 

bieden om hun dossier te raadplegen wanneer zij dat wensen.  

Hoe werkt Handiweb nu eigenlijk?  

De wens van de Directie-generaal is om van Handiweb een eenvoudig, intuïtief en gebruiksvriendelijk instrument te maken. Om deze doelen te 

bereiken heeft de DG tijdens de ontwikkeling ervan zeer veel tests uitgevoerd bij personen met een handicap.  

Welke informatie kan Handiweb u bezorgen?  

In enkele “klikken” komt u te weten:  

 welke aanvragen nog in onderzoek zijn, wat de stand van zaken daarvan is, of er een document of een formulier ontbreekt dat u nog moet 

invullen en/of terugsturen;  

 wat de historiek is van de aan u meegedeelde beslissingen;  

 wat het bedrag is aan tegemoetkoming dat u werd uitbetaald of zal uitbetaald worden, en de betalingsdata;  

 wat de door de arts vastgestelde graad van uw handicap is, met het aantal aan u toegekende punten op het vlak van het verlies van uw 

zelfredzaamheid;  

 wat u moet doen in het geval van de wijziging van uw situatie;  

 wat u eventueel nog kan aanvragen, en hoe?  

U kunt zich ook laten helpen door een persoon van uw keuze (wat wij een mandataris noemen). Om uw persoonlijke en gevoelige gegevens te 

beschermen eisen wij wel dat u daarvoor een speciaal formulier (mandaat genaamd) volledig invult.  

Dit mandaat moet:  

• als het in papieren vorm is, voorzien zijn van uw gegevens en van de gegevens van de door u gekozen persoon (naam, adres, rijksregisternummer) 

en van uw handgeschreven handtekening;  

• als het in elektronische vorm is, voorzien zijn van dezelfde gegevens en met uw digitale handtekening er op die de authenticiteit van het document 

garandeert. (Opgelet! U stuurt het elektronisch mandaat op naar Handi59@minsoc.fed.be)  

In de nabije toekomst (waarschijnlijk 2011) zullen de gebruikers via Handiweb zelf rechtstreeks hun aanvra(a)g(en) kunnen indienen en beheren.  

Handiweb  

Mandaat Handiweb (.doc)  

Hebt u suggesties over de inhoud of de vorm van Handiweb? U mag ze tot 31 maart 2011 sturen naar het volgende adres handiweb@minsoc.fed.be.  

Als u vragen hebt, kunt u zich richten tot: 

CONTACT CENTER (van 8.30 tot 16.30 uur) 

E-mail: HandiN@minsoc.fed.be 

Tel: 0800 987 99 

Fax: 02 509 81 85 

Adres: 

mailto:Handi59@minsoc.fed.be
https://www.socialsecurity.be/site_nl/citizen/Applics/handiweb/index.htm
http://www.handicap.fgov.be/docs/handiweb_mandaat_n.doc
mailto:handiweb@minsoc.fed.be
mailto:HandiN@minsoc.fed.be


FOD Sociale Zekerheid 

Directie-generaal Personen met een handicap 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 150 

1000 Brussel 

 

 

2. De nieuwe aanvraagformulieren zijn gearriveerd! 

De aanvraagformulieren werden gewijzigd. 

De Directie-generaal Personen met een handicap ontvangt meer en meer informatie via elektronische uitwisseling van gegevens met andere 

instellingen (bijvoorbeeld in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming ontvangt ze van de FOD 

Financiën informatie over het belastbaar inkomen). 

De wens om te vereenvoudigen en de toegankelijkheid te verhogen heeft de Directie-generaal Personen met een handicap er toe aangezet om haar 

formulieren eens onder de loep te nemen. De Directie-generaal wil de formulieren aanpassen aan de nieuwe realiteit en wil voorkomen dat gebruikers 

gegevens bezorgen aan de Directie-generaal Personen met een handicap waarover deze al beschikt. 

De Directie-generaal Personen met een handicap heeft ook gekozen om het formulier aan te passen aan de soort van aanvraag. 

De oude formulieren 100 en 101 werden helemaal herschreven en veranderen van naam. 

Voortaan spreken we van:  

 De verklaring voor het verkrijgen van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming;  

 De verklaring voor het verkrijgen van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;  

 De verklaring voor het verkrijgen van het algemeen attest;  

 De verklaring voor het verkrijgen van de parkeerkaart;  

 De verklaring voor het verkrijgen van de nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden of slechtzienden;  

 De verklaring voor het verkrijgen van het BTW-attest.  

U kunt op de site www.handicap.fgov.be voorbeelden van verklaringen terugvinden (onder "Toolbox" en "Aanvraagformulieren"). 

Deze verklaringen zijn al voor ingevuld met een fictieve naam en worden op onze site gezet enkel en alleen om u te informeren (ze zijn dus slechts 

consulteerbaar in de “alleen lezen” vorm). 

Voorbeelden van verklaringen 

 Verklaring voor het verkrijgen van een Inkomensvervangende tegemoetkoming en Integratietegemoetkoming (IVT/IT) (.pdf)  

 Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) (.pdf)  

De Directie-generaal Personen met een handicap herinnert er u aan dat alleen nog maar rekening gehouden wordt met documenten waarop een 

barcode staat, die voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens en die, via Communit-e, door de gemeentelijke administratie ingediend worden. 

  

Bij het indienen van een aanvraag ontvangt u van de gemeentelijke administratie online de volgende documenten: 

1. in alle gevallen: 

 de verklaring voor de persoon met een handicap  

 het ontvangstbewijs van de aanvraag  

2. in bepaalde gevallen: 

 de medische formulieren (als een medisch onderzoek noodzakelijk is)  

 het document parkeerkaart (als de aanvrager van de parkeerkaart al medisch erkend werd door de Directie-generaal)  

Hebt u suggesties over de inhoud of de vorm van deze formulieren? U mag ze tot 31 maart 2011 sturen naar het volgende adres 

formulieren@minsoc.fed.be.  

Als u vragen hebt, kunt u zich richten tot:  

CONTACT CENTER (van 8.30 tot 16.30 uur) 

E-mail: HandiN@minsoc.fed.be 

Tel: 0800 987 99 

Fax: 02 509 81 85 

Adres: 

http://handicap.fgov.be/
http://www.handicap.fgov.be/docs/verklaring_ivtit.pdf
http://www.handicap.fgov.be/docs/verklaring_thab.pdf
mailto:formulieren@minsoc.fed.be
mailto:HandiN@minsoc.fed.be


FOD Sociale Zekerheid 

Directie-generaal Personen met een handicap 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 150 

1000 Brussel 

 

3. Aanvraag van een tegemoetkoming aan personen met een handicap en verblijf in 

een instelling 

Een persoon met een handicap vraagt een tegemoetkoming aan de Directie-generaal Personen met een handicap. Hij verblijft in een 

instelling. Hij moet dat meedelen. 

Hoe doet hij dat? 

Als de persoon met een handicap een aanvraag doet bij zijn gemeente, ontvangt hij een verklaring. 

Op deze verklaring staat een speciale rubriek (rubriek A3) waarmee hij zijn verblijf in de instelling kan meedelen aan de Directie-generaal Personen 

met een handicap. Als de persoon die rubriek correct invult, moet de instelling niets meer meedelen. 

Opgelet! 

Vroeger kreeg de persoon met een handicap bij zijn aanvraag van de tegemoetkoming een “formulier 102”. Dat oud formulier bestaat niet meer en 

mag dus niet meer gebruikt worden. 

Een persoon met een handicap ontvangt een tegemoetkoming van de Directie-generaal Personen met een handicap. Achteraf wordt hij 

opgenomen in een instelling. Hij moet dat meedelen aan de Directie-generaal (de instelling mag dat ook in de plaats van de persoon 

doen). 

Hoe doet hij dat? 

De persoon of de instelling kan:  

 aan de gemeente vragen om dat aan de Directie-generaal Personen met een handicap te melden door het sturen van een “mededeling” via 

Communit-e  

 het zelf meedelen door het sturen van een e-mail naar handin@minsoc.fed.be  

 het zelf meedelen door het sturen van een brief naar het volgende adres:  

FOD Sociale Zekerheid 

Directie-generaal Personen met een handicap 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 150 

1000 Brussel 

Opgelet ! 

Vroeger kon de instelling het “formulier 92” gebruiken om dat verblijf te melden aan de Directie-generaal Personen met een handicap. Dat formulier 

bestaat niet meer en mag niet meer gebruikt worden.  

 

4. Actualiteiten van 27/08/2010 - Nieuw model van algemeen attest voor erkenning 

van de handicap 

De officiële erkenning van een handicap en/of het recht hebben op een tegemoetkoming aan personen met een handicap is een 

toekenningsvoorwaarde voor een bepaald aantal sociale en fiscale maatregelen. 

Vaak vragen administraties of instellingen die maatregelen toekennen aan de aanvragers om een papieren attest, afgeleverd door de Directie-generaal 

Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, voor te leggen. Sinds 1 juni 2010 levert de Directie-generaal Personen met een handicap 

een nieuw model van attest af. 

Waarom? 

Moet de persoon met een handicap altijd een papieren attest voorleggen? 

Voor meer informatie, nieuw model van algemeen attest (.pdf) 

 

5. Actualiteiten van 01/09/2010 - De tegemoetkomingen worden geïndexeerd 

mailto:handin@minsoc.fed.be
http://www.handicap.fgov.be/docs/nieuw-algemeen-attest/nieuw-algemeen-attest-nl.pdf


In augustus 2010 werd de spilindex overschreden. De tegemoetkomingen aan personen met een handicap worden dus op 1 september 2010 

geïndexeerd.  

Bedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 

 

6. Actualiteiten van 20/09/2010 - Het engagement van onze evaluerende artsen 

Elk jaar wenden duizenden personen zich naar ons om een tegemoetkoming aan personen met een handicap aan te vragen, een parkeerkaart of een 

attest dat hun handicap erkent. 

Om hun handicap te kunnen evalueren en te erkennen moeten deze personen in de meeste gevallen een onderzoek ondergaan. 

Zo hebben onze 10 centra voor medische expertise in 2009 105.276 personen onthaald (86.318 volwassenen en 18.958 kinderen). 

Vaak stellen personen en/of hun familie zich vragen over de door onze evaluerende artsen uitgevoerde onderzoeken. Een aantal personen is zelfs vlak 

voor hun bezoek een beetje angstig. 

Daarom hebben we op onze website handicap.fgov.be (onder « Toolbox » en « Centra voor Medische Expertise ») twee documenten gezet met 

praktische informatie:  

 Informatiefolder met betrekking tot de medische expertise voor volwassen personen met een handicap (.doc)  

 Informatiefolder voor ouders van kinderen met een handicap (.doc)  

Deze documenten:  

 leggen hen uit hoe hun bezoek zal verlopen;  

 laten hen toe om zich zo goed mogelijk voor te bereiden, bijvoorbeeld door al de medische documenten mee te brengen die onze arts nodig 

kan hebben.  

Wij verbinden ons er toe om tijdens het onderzoek een serie van regels te volgen die garant staan voor een kwaliteitsbezoek. 

Wij hebben ons engagement (« medische standaarden ») opgehangen in al onze centra voor medische expertise. 

De tekst van ons engagement staat op onze website handicap.fgov.be (onder « Toolbox » en « Centra voor Medische Expertise »)  

 Uw medisch onderzoek (.pdf)  

Wenst u andere inlichtingen?  

CONTACT CENTER (van 8.30 tot 16.30 uur) 

E-mail: HandiN@minsoc.fed.be 

Tel: 0800 987 99 

Fax: 02 509 81 85 

Adres: 

FOD Sociale Zekerheid 

Directie-generaal Personen met een handicap 

Administratief Centrum Kruidtuin 

Finance Tower 

Kruidtuinlaan 50 bus 150 

1000 Brussel 

 

[Bedankt voor uw interesse] 

Uw opmerkingen en vragen over deze nieuwsbrief zijn welkom op handiflash@minsoc.fed.be. 

 

Uitschrijven | E-mailadres wijzigen 

Verantwoordelijke uitgever: André Gubbels  

Realisatie: Directie-generaal Personen met een handicap en dienst Communicatie  
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