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Goed geparkeerd…
Mensen met een handicap kunnen een speciale parkeerkaart krijgen waarmee ze op voorbehouden
plaatsen kunnen parkeren. Deze parkeerkaarten waren totnogtoe geldig voor tien jaar. Sommige
handicaps evolueren echter niet en dus was het voor deze mensen overbodig om telkens opnieuw de
administratieve mallemolen te doorlopen. Daarom zijn alle parkeerkaarten voor personen met een
handicap vanaf 1 oktober 2005 van onbepaalde duur. Er is één uitzondering: als het medisch dossier
of het attest aantoont dat de handicap of invaliditeit beperkt is in de tijd, dan geldt de parkeerkaart
enkel voor deze periode.
In heel wat steden en gemeentes moeten mensen die een parkeerkaart hebben geen parkeergeld
betalen. Op vraag van Greet heeft de bevoegde Staatssecretaris een onderzoek uitgevoerd bij de
verschillende gemeentes, om na te gaan waar wel en waar niet betaald moet worden. Het overzicht
kunt u krijgen op het secretariaat van Greet of via
http://socialsecurity.fgov.be/handicap/overzicht_gemeenten_nl.doc .
Een parkeerkaart hebben is één ding, een parkeerplaats vinden een andere.
Sinds de
inwerkingtreding van de nieuwe verkeerswet is het onrechtmatig parkeren op een voorbehouden
parkeerplaats een zware overtreding. Het aantal overtredingen is merkelijk gestegen: in 2003 20,
terwijl dit in 2004 oploopt tot 2453. Voorkomen is echter beter dan genezen, en Greet vraagt dan ook
aan minister Landuyt dat er maatregelen om maatregelen te nemen opdat de voorbehouden plaatsen
minder ingenomen zouden worden. Het antwoord van minister Landuyt wordt binnenkort verwacht.
We houden u op de hoogte!
Chronisch zieke kinderen beter beschermd
Rechthebbenden met een chronische ziekte krijgen van de ziekteverzekering bovenop de gewone
tegemoetkomingen een forfaitaire toelage. Die moet de hoge kosten van hun geneeskundige
verzorging helpen dragen.
Tot nu bepaalde de wet dat alleen de kinderen die de verhoogde kinderbijslag genieten omdat zij ten
minste 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt zijn, het statuut van chronisch zieke krijgen.
Voortaan krijgen alle kinderen die voldoen aan de medische voorwaarden om de verhoogde
kinderbijslag te genieten het statuut van chronisch zieke.
Om recht te hebben op de forfaitaire toelage mag het totaal van de persoonlijke aandelen die zij
daadwerkelijk ten laste hebben genomen voor verstrekkingen tijdens het betrokken kalenderjaar en
tijdens het kalenderjaar daarvoor zijn uitgevoerd, minimum 323 EUR per jaar zijn.
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Opvang zorgbehoevende kinderen moet gevaloriseerd worden
Een werkloze die samenwoont met zijn zorgbehoevende ouders of grootouders, ziet zijn
werkloosheidsuitkering niet verlaagd van het tarief ‘werknemer met gezinslast’ tot het tarief
‘samenwonende werknemer’, op voorwaarde dat de pensioenen van de ouders niet hoger zijn dan
1.024,09 euro bruto. Deze grens wordt nog verhoogd tot 1690,23 euro wanneer wordt vastgesteld dat
de zorgbehoevende volledig afhankelijk is van de zorg van anderen.
Een werkloze die zijn zorgbehoevend kind thuis opvangt, valt wel terug op het lagere
werkloosheidsbedrag. “Waarom een goede regeling voor de opvang van zorgbehoevende ouderen en
niet voor de opvang van zorgbehoevende kinderen”, vraagt Greet van Gool zich af. Dit terwijl de
maatschappelijke meerwaarde van de mantelzorg in beide gevallen identiek is. Greet diende een
wetsvoorstel waardoor de alleenstaande werklozen die hun zorgbehoevend kind opvangen, ook niet
financieel gestraft worden in zoverre de uitkeringen van de kinderen het bedrag van 1690,23 euro
overschrijden en de afhankelijkheid volledig is. Net zoals voor de opvang van de (groot-)ouders.
De volledige tekst van het voorstel kan opgevraagd worden via het secretariaat van Greet of terug
gevonden worden op volgend webadres:
http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/51/2004/51K2004001.pdf
Andere parlementaire acties van Greet…
Greet heeft nog verschillende andere vragen gesteld in het parlement. En binnenkort komen er nieuwe
wetgevende initiatieven : over de toegankelijkheid van assistentiehonden en over het gebruik van de
witte en de gele stok door mensen met een visuele handicap. Als u meer informatie wilt over Greet’s
acties in het parlement, kunt u contact opnemen met haar secretariaat of gaan kijken naar
www.greetvangool.be.

www.simpelwegsociaal.be
Greet startte in mei de actie “Simpelweg sociaal”. Daarmee wil ze voluit gaan voor een betere
sociale bescherming door vereenvoudiging van procedures, automatische toekenning van
uitkeringen, leesbaardere formulieren en minder formulieren. Op het nieuwe meldpunt kunt u
voorbeelden melden van moeilijke formulieren, van onnodige aanvragen of onderzoeken, van zaken
waarvan u denkt dat het automatisch moet kunnen, van gegevens waarvan u zich afvraagt waarom
u die nogmaals moet doorgeven aan de overheid enzovoort. Iedereen kan hier zijn tips en klachten
kwijt!
U kunt dit doen via de website www.simpelwegsociaal.be of via post naar Lambrechtshoekenlaan
209 bus B-10, 2170 Merksem, fax: 03/644 37 72.
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