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D

e voorbije periode werden er weer een aantal wijzigingen en verbeteringen aangebracht in het
beleid voor mensen met een handicap. Daarover vindt u meer uitleg in deze nieuwsbrief.

Simpelweg sociaal

Ik ben blij u, in het kader van mijn actie “Simpelweg
Sociaal”, enkele nieuwe vereenvoudigingen te kunnen
aankondigen.
1. Beoordeling voor tegemoetkoming ook
zonder medisch onderzoek
In de vorige nieuwsbrief werd al verwezen naar het feit
dat de staatssecretaris ingegaan is op mijn herhaald
verzoek om in een aantal gevallen een tegemoetkoming
toe te kennen zonder medisch onderzoek vanwege de
overheid. Sinds 1 januari van dit jaar heeft de
administratie de procedure gerichter gemaakt :
• de toepassing van deze mogelijkheid moet
gezamenlijk gevraagd worden door de persoon met
een handicap en een door hem aangeduide arts;
• de formulieren voor het indienen van de aanvraag
(formulieren 3 & 4) werden aangepast; de
behandelende arts moet erop toezien dat de vakken
op het einde van het formulier ingevuld zijn en dat
de nodige documenten aan het formulier in kwestie
toegevoegd werden;
• recente
gespecialiseerde
en
gedetailleerde
medische verslagen van ten hoogste 6 maanden oud
moeten bij de aanvraag gevoegd worden.
2. Uitwisseling van gegevens
Personen met een handicap moeten vaak zelf een hele
hoop papieren invullen en vaak zelf attesten afleveren
in verband met hun tewerkstelling en de wijziging in hun
beroepsinkomsten. De Directie-generaal Personen met
een handicap zal voortaan de nodige gegevens
rechtstreeks kunnen ophalen uit de trimesteriële
elektronische aangifte die de werkgever doet inzake
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sociale zekerheid. De betrokkene moet dit dus niet meer
zelf melden. De meldingsplicht blijft wel nog bestaan
wanneer het om een beroepsactiviteit als zelfstandige
gaat.
3. Automatisch onderzoek van het recht
op tegemoetkoming
Kinderen die de verhoogde kinderbijslag krijgen omdat
ze een aandoening of een handicap hebben, verliezen
deze verhoogde kinderbijslag als ze 21 jaar worden.
Vanaf dan hebben ze immers recht op een
tegemoetkoming. Maar dan moeten ze daarvoor wel
eerst een aanvraag indienen. Omdat het met de
moderne informatietechnologieën mogelijk moet zijn
om een gegevensuitwisseling te maken tussen de
diensten voor kinderbijslag en de administratie voor de
tegemoetkomingen, zodat dat onderzoek automatisch
kan gebeuren, had ik eerder al een wetsvoorstel
ingediend om het recht op tegemoetkomingen
automatisch te laten onderzoeken voor kinderen die een
verhoogde kinderbijslag krijgen omdat ze een
aandoening of een handicap hebben. Dat wetsvoorstel
is nu als amendement goedgekeurd op een ander
wetsontwerp.
4. Nationale verminderingskaart op het
gemeenschappelijk vervoer voortaan
ook geldig voor onbepaalde duur
In een vorige nieuwsbrief deelde ik al mee dat de
parkeerkaarten voor mensen met een handicap
voortaan voor onbepaalde duur geldig zijn behalve
wanneer het officieel attest waarop de aflevering van de
kaart steun vindt, een andere duurtijd voor de erkenning
van de handicap voorziet. Voortaan geldt deze regeling
ook voor de nationale verminderingskaart op het
gemeenschappelijk vervoer voor personen met een
visuele handicap.
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5. Nieuw contactpunt
Omdat Handitel, het telefoonsysteem van de
administratie, als verouderd beschouwd werd, werd het
sinds 1 januari 2007 uit gebruik genomen. Wie vragen
heeft, kan voortaan terecht bij het Contact Center, tel.
02/507 87 99, Fax 02/509 81 85, mail
HandiN@minsoc.fde.be, adres FOD Sociale Zekerheid,
Directie-generaal personen met een handicap, Zwarte
Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel.

Tewerkstelling

1.

Slapende uitkering

Wanneer
iemand
met
een
handicap
een
beroepsbezigheid begint, verliest hij vaak zijn recht op
tegemoetkoming, omdat de inkomstengrenzen worden
overschreden. Wordt er een einde gemaakt aan die
tewerkstelling, dan moest hij vaak een lange periode
wachten vooraleer hij zijn uitkering weer terug kreeg.
Dat verandert nu : wanneer de beroepsactiviteit eindigt
en de betrokkene geen aanspraak kan maken op
werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen van het
ziekenfonds, kan hij een nieuwe aanvraag bij zijn
gemeentebestuur indienen; het gemeentebestuur zal
dan contact opnemen met de administratie zodat de
betrokkene snel opnieuw zijn inkomensvervangende
tegemoetkoming en / of integratietegemoetkoming kan
ontvangen.
2. Het inzetten van
visuele handicap

mensen

met
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Wijzigingen op vlak van de
tegemoetkomingen

1. Vergoedingen als vrijwilliger tellen niet
mee als inkomen
De vergoeding die een vrijwilliger ontvangt in
overeenstemming met artikel 10 van de wet van 3 juli
2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wordt niet
meer in aanmerking genomen voor de berekening van
het recht op de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden.
Voor
de
inkomensvervangende
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming is er
geen
bepaling
nodig,
omdat
voor
beide
tegemoetkomingen verwezen wordt naar het belastbaar
inkomen; tenzij ze bepaalde maximumbedragen
overschrijdt, is de vergoeding die aan vrijwilligers wordt
toegekend niet belastbaar en wordt ze dus niet in
aanmerking genomen.

een

Na herhaald aandringen is er nu eindelijk een regeling
waarbij mensen met een visuele handicap mee ingezet
kunnen
worden
bij het
beantwoorden
van
noodoproepen en voor het afluisteren van telefoons in
gerechtelijk onderzoek.
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