Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier bezorgt u aan het VAPH een overzicht van de verplaatsingskosten die u voor de uitvoering
van de expertiseopdracht hebt gemaakt. U moet dit formulier als bijlage bij het formulier Schuldvordering
voor het uitvoeren van een expertiseonderzoek voegen. U kunt een verplaatsingsvergoeding ontvangen voor
verplaatsingen met het openbaar vervoer of met een eigen vervoermiddel. Ook parkeerkosten kunnen
worden vergoed.
Hoeveel bedraagt de vergoeding?
De vergoeding stemt overeen met de terugbetalingsschalen die gelden voor het overheidspersoneel:
• Voor de terugbetaling van verplaatsingen met het openbaar vervoer moet u de vervoersbewijzen van het
openbaar vervoer bij uw aanvraag voegen. Voor treinreizen worden alleen kaartjes in tweede klasse
terugbetaald.
• Voor de terugbetaling van verplaatsingen met eigen voertuig moet u het aantal gereden kilometer
opgeven. De kilometers die het VAPH terugbetaalt, zijn de kilometers die de Viamichelin-routeplanner
berekent als voorkeursreisweg. De vergoeding voor verplaatsingskosten met eigen vervoer wordt op dit
ogenblik als volgt berekend:
- vergoeding voor de auto of motorfiets: 0,3707euro per kilometer
- fietsvergoeding: 0,21 euro per kilometer.

• Voor de terugbetaling van parkeerkosten moet u de parkeerbewijzen bij uw aanvraag voegen. Als u geen
parkeerbewijs bij uw aanvraag kunt voegen, voegt u een ondertekende verklaring op erewoord bij uw
aanvraag.

Voeg dit formulier bij het formulier ’Schuldvordering voor het uitvoeren van een expertiseonderzoek’.

Gegevens van de schuldvordering
1 Vul hieronder het volgnummer in van de schuldvordering waarbij u dit formulier voegt.
Dat volgnummer is het nummer dat u in vraag 2 van de Schuldvordering voor het uitvoeren van een
expertiseonderzoek hebt ingevuld.

Identificatiegegevens
2 Vul hieronder uw gegevens in.
officiële voornamen
achternaam
naam organisatie
erkenningsnummer

VAPH-F-2010-004-12

Gegevens expertiseonderzoek
3 Vul hieronder de datum in waarop u de verplaatsing in het kader van de expertise hebt gemaakt.
dag

maand

jaar

4 Vul hieronder het traject in dat u hebt afgelegd.
plaats van vertrek

plaats van aankomst

5 Noteer hieronder de uitgaven die u voor uw verplaatsing hebt gedaan.
bedrag
uitgaven voor treinreizen

euro

uitgaven voor reizen met auto, tram of schip

euro

uitgaven voor parkeren

euro

totaal

euro

6 Bereken hieronder de kilometervergoedingen waarop u recht hebt.
bedrag
fietsvergoeding

kilometer

x 0,21 euro/km =

euro

autovergoeding

kilometer

x 0,3707 euro/km =

euro

totaal

euro

7 Vermeld hieronder het totale bedrag van de verplaatsingskosten die u in het kader van het
expertiseonderzoek hebt betaald.
Dat totale bedrag is de som van de totalen die u in vraag 5 en 6 hebt ingevuld.
euro

Bij te voegen documenten
8 Kruis hieronder aan welke bewijsstukken u bij dit formulier voegt en vul op de stippellijn telkens het
aantal bewijzen in.
treinkaartjes
vervoersbewijzen van autobussen, trams of schepen
parkeerbewijzen
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Ondertekening
9 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat ik alle vragen volledig en naar waarheid heb ingevuld en dat ik het totale bedrag dat ik in
vraag 7 heb ingevuld, ook effectief betaald heb voor de verplaatsingen in het kader van mijn
expertiseopdracht.
datum dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
Druk in het vak hiernaast
uw stempel af.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
10 Bezorg dit formulier aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.
VAPH – Provinciaal kantoor Antwerpen
Potvlietlaan 5, 2600 Berchem
T 02 249 30 00
antwerpen@vaph.be

VAPH – Provinciaal kantoor Hasselt
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 2, 3500 Hasselt
T 02 249 30 00
hasselt@vaph.be

VAPH – Provinciaal kantoor Gent
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51, 9000 Gent
T 02 249 30 00
gent@vaph.be

VAPH – Provinciaal kantoor Leuven
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus 57, 3000 Leuven
T 02 249 30 00
leuven@vaph.be

VAPH – Provinciaal kantoor Brugge
Jacob Van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 bus 55, 8200 Brugge
T 02 249 30 00
brugge@vaph.be
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