NIEUWSBRIEF PERSONEN
MET EEN HANDICAP

18 juli 2006

SIMPELWEG SOCIAAL!
Iets meer dan een jaar geleden startte Greet haar actie Simpelweg Sociaal. Een betere sociale
bescherming door een eenvoudigere administratie, dat was de missie. Een meldpunt en veel
parlementaire actie, dat waren de middelen. Hierbij nog vier nieuwigheden op dit gebied. Een
totaaloverzicht vindt u op www.simpelwegsociaal.be.
1. Snellere verwerking van aanvragen
In oktober vorig jaar gaven minister Vanvelthoven en staatssecretaris Mandaila het startschot voor
communit-e, een systeem waarbij de aanvragen voor tegemoetkomingen aan personen met een
handicap in de gemeente elektronisch worden doorgestuurd aan de DG Personen met een Handicap –
beter bekend als de Zwarte Lieve Vrouwstraat. Dat brengt een belangrijke tijdswinst met zich mee
voor de behandeling van de dossiers. Sinds 1 juli jl. mag enkel nog deze elektronische procedure
gebruikt worden. Mensen met een handicap zullen er echter niet de dupe van worden dat de
gemeente waarin ze wonen die procedure nog niet volgen. Dat heeft de staatssecretaris bevestigd aan
Greet in antwoord op een vraag die zij haar daarover gesteld had.
2. Beoordeling voor tegemoetkoming ook zonder medisch onderzoek
Reeds meerdere malen heeft Greet de staatssecretaris ondervraagd of het niet mogelijk is om in een
aantal gevallen een tegemoetkoming toe te kennen zonder medisch onderzoek vanwege de overheid.
Bij chronische aandoeningen of ziektes zoals kanker bestaat er immers een uitgebreid medisch
dossier en een bijkomend onderzoek levert in die gevallen maar weinig nieuws op, maar neemt wel
tijd in beslag en vraagt bijkomende inspanningen van de betrokkene. De staatssecretaris is nu
eindelijk ingegaan op die vraag : vanaf 1 juli kunnen mensen met een vitale aandoening die
aanleiding geeft tot palliatieve zorgen en mensen die een autonomieverlies hebben die een zware
behandeling vereist, worden beoordeeld op basis van de medische stukken.
3. Uitwisseling van gegevens
Personen met een handicap moeten vaak zelf een hele hoop papieren invullen en vaak zelf attesten
gaan afleveren vooraleer ze bepaalde fiscale of sociale voordelen kunnen krijgen. Op voorstel van
Greet wordt er nu ook werk gemaakt van een betere uitwisseling van de gegevens tussen de
verschillende betrokken instellingen.
4. Nummering dossiers
Terwijl de DG Personen met een Handicap vroeger werkte met een eigen dossiernummer van twee
maal zes cijfers, is ze nu overgeschakeld op een registratie op basis van het nationaal nummer. Dit
vergemakkelijkt de behandeling van de dossiers, zowel voor de rechthebbende mensen (het nationaal
nummer is altijd terug te vinden op de identiteitskaart of SIS-kaart), als voor de administraties die met
de DG gegevens uitwisselen.
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MOBILITEIT
1. Parkeerplaatsen
Zoals al in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, is er sinds 1 oktober 2005 een nieuwe regeling
met betrekking tot de parkeerkaarten van kracht. Daardoor hebben ook kinderen met
verplaatsingsmoeilijkheden recht op een parkeerkaart. Verder kunnen de parkeerkaarten die worden
afgeleverd voor onbepaalde tijd geldig zijn (nu is de geldigheidsduur van de parkeerkaart nog beperkt
tot maximum 10 jaar). Wie nog een geldige parkeerkaart heeft, moet er echter nog geen nieuwe
aanvragen. Zij kunnen hun huidige kaart blijven gebruiken; de nieuwe regeling zal voor hen van
toepassing zijn wanneer ze bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart, een nieuwe
parkeerkaart aanvragen.
Wat het gebruik van de parkeerplaatsen betreft, heeft de minister van mobiliteit, Renaat Landuyt, in
antwoord op een vraag van Greet over het onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor
personen met een handicap, gesteld dat hij de misbruiken wil tegengaan
- door de politiezones te stimuleren hierin maatregelen te nemen
- door dit als een overtreding van de tweede graad te classificeren, waardoor er een
onmiddellijke inning van 100 euro gevraagd kan worden.
2. Iedereen aan boord!
Op 13 maart 2006 organiseerde Greet samen met haar Franstalige collega Jean-Marc Délizée een
studiemiddag over de toegankelijkheid van de NMBS. Verschillende sprekers en verenigingen,
waaronder de ombudsman van de NMBS, de representatieve gehandicaptenverenigingen en
staatssecretaris Bruno Tuybens, discussieerden met de aanwezigen over drie thema’s: de fysieke
toegankelijkheid van stations, de toegankelijkheid van informatie en de bereikbaarheid van stations.
De resultaten van de studiedag werden opgenomen in een resolutie, die terug te vinden is op de
website van de Kamer (www.dekamer.be), onder nummer 2626.
Naar aanleiding van deze studiedag maakte Bruno Tuybens de lijst van 24 stations bekend die ten
laatste in 2008 integraal toegankelijk zullen zijn. Het betreft de stations Brussel-Centraal, BrusselNoord, Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Leuven, Gent-Sint-Pieters, Brugge, Luik-Guillemins,
Charleroi, Bergen, Aalst, Brussel-Luxemburg, Oostende, Sint-Niklaas, Brussels-Airport, Louvain-laNeuve, Verviers, Etterbeek, Gent-Dampoort, Lokeren, Halle, Roeselare, Torhout en Namen.

TEWERKSTELLING
1. Algemeen
In de Commissie Sociale Zaken van de Kamer besprak Greet met staatssecretaris Mandaïla de
tewerkstellingsproblematiek van personen met een handicap. Greet betreurde dat er geen duidelijk
inzicht is in de tewerkstellingscijfers van deze groep. Dit is nodig om een krachtdadig beleid te
kunnen voeren. De staatssecretaris maakte wel bekend dat het tewerkstellingsquorum van
gehandicapten in openbare dienst zal worden opgetrokken van 2 % naar 3 %. Greet toonde zich
tevreden met deze verhoging, maar wees er wel op dat er dan bijkomende inspanningen zullen
moeten worden geleverd.
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Een belangrijke stap in deze richting stap was de eerdere beslissing dat de Federale Overheidsdienst
Personeel & Organisatie alle aanpassingen van de arbeidsposten terugbetaalt aan de overheidsdienst
die deze doorvoert. Voor wat betreft de tewerkstelling in de private sector, zullen de bevoegde
ministers, samen met de sociale partners, onderzoeken hoe de werkgelegenheid van personen met
een handicap kan worden aangemoedigd.
2. Het inzetten van mensen met een visuele handicap
Greet zet zich reeds geruime tijd in voor het inzetten van personen met een visuele handicap. Ze
verkreeg van minister Dewael dat hij inspanningen zal leveren om blinden en slechtzienden mee in te
zetten bij het beantwoorden van noodoproepen en voor het afluisteren van telefoons in gerechtelijk
onderzoek. Om dit laatste mogelijk te maken, ligt er een wetsontwerp klaar ter bespreking in het
Parlement. Greet zal deze bespreking nauwgezet opvolgen en u op de hoogte houden.
3. Nieuwe cumulatie inkomensvervangende tegemoetkoming en arbeidsinkomen
De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming worden toegekend aan
de personen die omwille van hun handicap niet (volledig) zelf voor hun eigen inkomen kunnen
instaan. Naast een nationaliteits- en een leeftijdsvoorwaarde, en de voorwaarden inzake medische
toestand, is er ook een inkomensvoorwaarde gebonden aan deze tegemoetkomingen. Deze zijn bij
Koninklijk Besluit gewijzigd voor de personen met een handicap die vanaf 1 juni 2006 een aanvraag
om een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming indienen. Zij zullen
voor de berekening van hun inkomensvervangende tegemoetkoming een vrijstelling van de inkomsten
uit werkelijk door henzelf gepresteerde arbeid krijgen die gelijk is aan:
50% voor de inkomensschijf van 0,00 tot 4.000,00 EUR
EN
25% voor de inkomensschijf van 4.000,01 tot 6.000,00 EUR.
Het gedeelte van het beroepsinkomen boven 6.000,00 EUR wordt niet vrijgesteld en wordt volledig in
mindering gebracht van het basisbedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming.
Deze nieuwe regeling vervangt de vrijstelling van 10% van het beroepsinkomen van de persoon met
een handicap.
Nieuw is ook dat, wanneer iemand met een handicap een beroepsactiviteit aanvat, die activiteit langer
duurt dan drie maanden tijdens het kalenderjaar én dat hij of zij geen belastbaar inkomen heeft
tijdens de jaren -2/-1, het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en op de
integratietegemoetkoming wordt herzien. De beslissing heeft uitwerking op de eerste dag van het
tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de beroepsactiviteit werd aangevat.

DE GELE STOK VERDWIJNT
VERDWIJNT, DE WITTE STOK TOEGANKELIJKER
TOEGANKELIJKER
Op 13 juli keurde de Kamer het wetsontwerp op de gele en de witte stok goed. Dit ontwerp schaft de
gele stok af en verruimt de voorwaarden voor de witte stok, zodat ook de vroegere gebruikers van de
gele stok de voordelen van de witte stok kunnen genieten.
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De witte stok wordt toegekend als de betrokkene ten minste 60 % visueel gehandicapt is of op
voorschrift van een geneesheer-specialist in de oogheelkunde. Dankzij deze laatste voorwaarde
kunnen ook slechtzienden die minder dan 60 % visueel gehandicapt zijn, aanspraak maken op de
witte stok. Het gaat hier bijvoorbeeld om personen die het moeilijk hebben zich te verplaatsen als het
donker is.
Bij de opmaak van het ontwerp pleegde het kabinet overleg met de betrokken verenigingen.
Desalniettemin vertolkte Greet in het parlement de vrees van de slechtzienden dat ze zullen worden
gelijkgeschakeld met blinden, en de vrees van de blinden om te worden gelijkgeschakeld met
slechtzienden (en dus minder beroep kunnen doen op hulp). Ze benadrukte dan ook de nood aan een
goede informatiecampagne.

KINDERBIJSLAG VOOR ZIEKE
ZIEKE KINDEREN EN KINDEREN
KINDEREN MET EEN HANDICAP
HANDICAP VERHOOGD
Voor zieke kinderen en kinderen met een handicap die een verhoogde kinderbijslag krijgen (en
geboren zijn na 1996), gelden met ingang van 1 mei 2006 volgende bedragen:
score tussen 6 en 8 punten ofwel 4 punten in pijler 1
met minder dan 6 punten in totaal

89,99

score tussen 9 en 11 punten

210,00

score tussen 12 en 14 punten

346,66

score minimum 4 punten in eerste pijler en minimum
6 punten en maximum 11 punten over de drie pijlers

346,66

score tussen 15 en 17 punten

394,17

score tussen 18 en 20 punten

422,33

score meer dan 20 punten

450,48

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@greetvangool.be, bel naar 03/644.55.07, of
schrijf een brief naar Lambrechtshoekenlaan 209/10 te 2170 Merksem
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