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INLEIDING

• Advisering
• Ondersteuning Kenniscentrum Hulpmiddelen
• Inschakelen van een expert
• Hulpmiddelendatabank
• Aanpassingen aan de refertelijst
• Zelf rijden
• Homologatie
• BTW
• Vereenvoudigde aanvraag
• Herstelkosten autoaanpassingen
• Leeftijd van de auto
• Brommobiel
• Automatische transmissie



ADVISERING 



Vooraleer we specifiek ingaan op de autoaanpassingen nog eens kort stilstaan bij het 
basisconcept van de methode voor persoonlijke adviesverlening.
We vertrekken  van het probleem dat de persoon met zijn mogelijkheden en 
beperkingen ondervindt in zijn specifieke omgeving met het uitvoeren van een 
bepaalde activiteit. 
Belangrijk om tot een adequate oplossing te komen is een samenwerking tussen de 
verschillende actoren:

- de gebruiker met zijn mogelijkheden, beperkingen en situatie en welke 
verplaatsingen deze juist wil doen

- de adviseur die dit alles in kaart probeert te brengen

- de autoverkoper en de autoaanpasser: welke auto is geschikt, denk maar aan 
de hoogte, de ruimte, … wat is er standaard of via optie verkrijgbaar van het 
fabriek en wat zijn de technische mogelijkheden...

ADVISEREN
BASISCONCEPT

Oplossing

Persoon

Situatie/OmgevingActiviteiten

Samen met de betrokkene én met de volle erkenning van zijn 
ervaringsdeskundigheid



PROBLEEMSTELLING

Basisconcept
Persoon met een handicap of zijn omgeving vraagt een oplossing om een activiteit uit te voeren in 
een bepaalde situatie/omgeving

• Persoon analyseren

• iedereen is uniek

• Activiteit analyseren

• iedereen voert activiteiten op zijn manier uit

• Situatie en omgeving analyseren

• iedereen voert activiteiten uit in andere omgevingen

Analyse leidt tot functionele, technische en financiële eisen die je stelt aan de 
oplossing: eisenlijstje

Er zijn heel wat elementen die in kaart moeten gebracht worden:

- wat zijn de beperkingen en vooral de mogelijkheden van betrokkene

- daarnaast zijn de fysieke kenmerken van de gebruiker belangrijk namelijk de 
lengte, de lichaamshouding of de beweeglijkheid van bepaalde lichaamsdelen 
en hoeveel ruimte iemand nodig heeft

- is het een stabiele of een progressieve situatie: aanpassingen hebben een 
refertetermijn van 7 jaar, daarnaast koopt ook niet iedereen een nieuwe auto 
na 7 jaar, een aantal aanpassingen gaan langer mee dan 7 jaar, daarom hoe zit 
de evolutie van de aandoening, daarnaast kan de leeftijd en,  voor een aantal 
gebruikers, de vele jaren langdurige belasting van de spieren en gewrichten 
door de beperkingen een invloed hebben op de mogelijkheden

Daarnaast zijn er de opgelegde voorwaarden, namelijk voor het zelf rijden de eisen 
die door CARA worden gesteld (we komen hier verder op terug)
De situatie en de omgeving van de gebruiker:

- het aantal personen die behoren tot het gezin

- de noodzakelijke aanwezigheid van ondersteuning

- ruimte voor het uitvoeren van een (veilige) transfer

- mogelijkheden voor parking (soms met een beperkte inrijhoogte)
Andere:

- het budget, soms heeft de keuze van een voertuig te maken met de financiële 
mogelijkheden van de persoon



- persoonlijke voorkeuren voor een bepaald merk

- soms is er reeds een auto aanwezig

- het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen, rekening houdend met de 
autonomie op de plaats van bestemming



Het globaal beeld dient enkel aangepast te worden wanneer er wijzigingen zijn die 
relevant zijn voor de aanvraag.

Alle activiteiten inventariseren en daaruit de probleemactiviteit(en) selecteren: dwz 
zeggen we bekijken het geheel en daarna focussen we op één probleem.
Bij het zoeken naar een oplossing bij autoaanpassingen is het belangrijk om tot op het 
product te gaan, zeker bij complexe aanpassingen.  
Daarom is  het ook belangrijk om alles duidelijk in kaart te  brengen.
De activiteit kunnen we pas bepalen wanneer we het probleem duidelijk in kaart 
hebben kunnen brengen: namelijk hoe gaan we de verplaatsing op langere termijn 
oplossen misschien is er een alternatieve oplossing, dan alleen het gebruik van een 
persoonlijke auto.
Daarbij moeten we bekijken, gaat het om zelf te rijden, of beperkt de activiteit zich 
tot meerijden
Concreet voor autoaanpassingen gaat het niet enkel om de aanpassingen voor het 
rijden, maar ook de aanpassingen voor de toegang tot de auto en ook het meenemen 
van de andere mobiliteitshulpmiddelen.

● Stappenplan adviseren

● Probleemanalyse
● Stap 1: Globaal beeld
● Stap 2: Alle activiteiten inventariseren en daaruit de probleemactiviteit(en) selecteren
● Stap 3: Per probleemactiviteit: analyse activiteit, persoon en situatie/omgeving

● Eisenlijstje

● Zoeken naar oplossingen
● Stap 4: Soort hulpmiddel/aanpassing kiezen
● Stap 5: Type hulpmiddel/aanpassing kiezen

STAPPENPLAN



IN KAART BRENGEN VAN DE PROBLEEMACTIVITEIT

Overzicht van de verplaatsingen
● Afstanden die doorgaans te voet worden afgelegd, omschrijven we als: ‘verplaatsingen op korte afstand’. 

Deze verplaatsingen gebeuren binnenshuis of in de directe woon- en leefomgeving.
              Hoe verplaatst betrokkene zich binnenshuis: zonder hulpmiddelen? met loophulpmiddelen, met rolstoel: manueel of     
              elektrisch? Ondervindt betrokkene hierbij problemen? Zo ja, Welke?

● Afstanden die doorgaans met de fiets worden afgelegd, omschrijven we als: ‘verplaatsingen op middellange afstand’. Dit zijn o.a. 
de verplaatsingen naar het werk, naar de winkel, naar school, …
Hoe verplaatst betrokkene zich op vandaag over deze afstanden?
Beschikt betrokkene reeds over hulpmiddelen (elektrische rolstoel, scooter, aankoppelwiel met handtrappers al dan niet 
elektrisch aangedreven, elektrische hoepelondersteuning, elektrisch aankoppel- / trekeenheid, hulpmotor voor begeleider, 
andere…?) Zo ja, welke, voldoen deze nog aan de eisen? Graag toelichting.

● Afstanden die doorgaans met de auto, het openbaar vervoer, … worden afgelegd, omschrijven we als ‘verplaatsingen op lange 
afstand’.
Hoe verplaatst betrokkene zich voor deze afstanden?
Bij gebruik van de auto: rijdt betrokkene zelf of wordt deze vervoerd met de auto?
Welke hulpmiddelen worden meegenomen en op welke wijze? Ondervindt betrokkene hierbij problemen? Zo ja, welke?

Bij alle verplaatsingshulpmiddelen is het steeds belangrijk om alle verplaatsingen 
(binnen, korte afstand, 
middellange en lange afstand) in kaart te brengen. Daarom staat dit ook bij elke 
hulpmiddelenfiche genoteerd in de toelichting. Wat baat het dat de persoon een 
scooter heeft maar als hij naar de zee gaat deze niet kan meenemen en dan ofwel 
maar een korte wandeling kan maken of toch weer afhankelijk wordt van derden



VERPLAATSINGEN OP LANGE AFSTAND 

• Zelf rijden met de wagen.
• Besturen van de wagen van op een autostoel.
• Besturen van een wagen vanuit de rolstoel.

• Meerijden met de wagen.
• Meerijden van op een autostoel.
• Meerijden in de wagen vanuit de rolstoel.

ZICH VERPLAATSEN MET DE AUTO

Voor de verplaatsingen met de auto doen zich 4 verschillende scenario's voor:

• Zelf rijden met de wagen.
• Besturen van de wagen van op een autostoel.
• Besturen van een wagen vanuit de rolstoel.

• Meerijden met de wagen.
• Meerijden van op een autostoel.
• Meerijden in de wagen vanuit de rolstoel.



ADVISERING

• Adviseren in het kader van een tegemoetkoming bij het VAPH
• Volgens “ de methode voor persoonlijke adviesverlening”

• VAPH kan enkel bijstand toekennen als de noodzaak, de gebruiksfrequentie, de 
werkzaamheid en de doelmatigheid van de bijstand in functie zijn van de handicap, en 
in verhouding staan tot het bedrag van de gevraagde bijstand

• Betrokkene stelt soms bijzondere wensen qua mogelijkheden van de hulpmiddelen of 
uitvoering van aanpassingen

• Wensen van de betrokkene kunnen meegenomen worden, maar niet altijd kan de meest 
geavanceerde optie of kunnen alle ideeën van betrokkene als meest adequate oplossing 
geadviseerd worden 

• Betrokkene heeft de vrijheid te kiezen voor een oplossing met ‘nice to haves‘. De extra 
kosten hiervoor moet hij zelf dragen

Bij de advisering voor het VAPH dienen nog een aantal andere elementen te worden 
meegenomen.
namelijk: 
De noodzaak
bv wanneer de persoon die zelf wenst te rijden steeds begeleid wordt door een 
persoon die ook met de auto kan rijden, is er geen noodzaak aan zelf te rijden. Het 
kan dat een persoon dat wenst te doen, maar dan is er geen noodzaak en is dit een 
persoonlijke keuze.
Anderzijds kan het gebeuren dat de persoon steeds begeleid wordt maar de 
begeleider niet kan rijden met de auto (bv de echtgenote heeft geen rijbewijs).
De doelmatigheid: 
Is het de meest adequate oplossing? Kan de oplossing op langere termijn gebruikt 
worden? Kan betrokkene indien hij/zij zich zelfstandig wenst te verplaatsen alles 
hanteren?
De gebruiksfrequentie: hoe dikwijls zal de auto door of voor de pmh gebruikt worden 
en welke zijn de verplaatsingen die zullen worden afgelegd?

Belangrijk is dat het VAPH tussenkomt voor de noodzakelijke aanpassingen. 
Betrokkene kan steeds een aantal aanpassingen die niet noodzakelijk zijn, bv zorgen 
voor meer comfort, voor eigen rekening laten installeren.



ADVISERING

Taak van MDT:
• het geven van een goed advies
• het opmaken van de module D 

Opmerking:
In bepaalde aanvragen merken we toch dat de aanvraag van de oplossing niet 
steeds voldoet aan de voorwaarden volgens het VAPH
Mogelijke oorzaken:
• de persoon komt bij het MDT nadat hij/ zij al de auto hebben aangekocht
• de persoon komt bij het MDT nadat deze al naar een autoaanpasser geweest is 

en daar gekozen heeft voor een bepaalde oplossing
• de persoon komt bij het MDT en de aanpassingen zijn al uitgevoerd

De taak van het MDT is het geven van een goed advies volgens de methode van 
persoonlijke adviesverlening.
Na het advies dient een module D en een adviesrapport ingediend te worden bij het 
VAPH.

Toch merken we dat in een aantal dossiers niet volgens deze methode is gewerkt.
Dat komt door verschillende oorzaken/ zie slide.
Echter wanneer we dan contact opnemen met het MDT, dan stellen we vast dat ze 
zich meestal bewust zijn dat de aangevraagde oplossing inderdaad niet voldoet aan 
de voorwaarden voor de goedkoopst adequate oplossing. Het MDT heeft echter 
aangevraagd wat de persoon gevraagd heeft en in bepaalde gevallen reeds heeft 
laten installeren.



ADVISERING

In veel dossiers is het MDT is zich ervan bewust dat de aangevraagde oplossing niet 
de goedkoopst adequate oplossing is en staan zij ook niet achter de aanvraag, maar 
dit wordt meestal niet in het adviesrapport genoteerd.

In een aantal modules D/ adviesrapporten wordt de indeling niet gevolgd
• er is geen onderscheid tussen de probleemstelling, de mogelijke oplossing en 

de alternatieven
• er staat soms veel proza waardoor de essentie verloren gaat en er geen 

duidelijke neerslag is van het advies

Wanneer een pmh wil dat een MDT een bepaalde oplossing wil aanvragen, is het aan 
het MDT om via de methode van advisering te proberen met de persoon tot een 
akkoord te komen voor de goedkoopst adequate oplossing. Indien dit niet het geval is, 
dan is het aan het MDT om de goedkoopst adequate oplossing te motiveren en de 
gewenste oplossing van de betrokkene te noteren bij de niet weerhouden 
alternatieven.

Daarnaast wordt in de module D veel info opgenomen die niet relevant is voor de 
vraag. Heel dikwijls wordt dezelfde info genoteerd (cop in de probleemstelling, 
oplossing en de alternatieven.
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen deze rubrieken:

- probleemstelling

- oplossing

- alternatieven
Daarbij is het belangrijk om duidelijk en gestructureerd te noteren. Daarom kan het 
werken met bullets soms een duidelijker beeld geven dan een prozaverhaal.



ADVISERING

Het huidige autoformulier wordt vervangen door een nieuw document waarbij het 
accent ligt op de advisering.

Korte toelichting: ontstaan van document

Vanaf nu dient het autoformulier (website) niet meer ingediend te worden bij een 
aanvraag autoaanpassingen.

Een taak van het koc is de MDT’s ondersteunen in de adviesverlening.
Voor autoaanpassingen is er op vandaag een autoformulier wat echter niet meer 
100% geactualiseerd is.
We proberen een nieuw document in voege te brengen waarbij meerdere 
oplossingen kunnen in kaart worden gebracht.
Bij het evalueren van de dossiers hebben we opgemerkt dat er inderdaad 2 offertes in 
een dossier aanwezig zijn, dit louter en alleen op basis van kostprijs. In bepaalde 
gevallen voldoen bepaalde offertes zelfs niet als adequate oplossing. Van daaruit is 
eerst gestart met een document om de offertes te vergelijken en geleidelijk aan is dit 
meer uitgebouwd als werkinstrument voor de advisering.
Dit biedt een overzicht van de verschillende elementen die bij een oplossing 
noodzakelijk zijn. Dit helpt bij de keuze die moet gemaakt worden voor de 
goedkoopst adequate oplossing.
Het is niet de bedoeling om 2 offertes op te vragen maar om verschillende 
oplossingen te bekijken.
Om oplossingen te vergelijken dient men te zorgen voor volledige oplossingen.
bv de goedkoopst adequate oplossing is een rolstoelplateaulift. Wanneer de persoon 
echter een onderbouwlift wenst  en dit een persoonlijke keuze is, dient gekeken te 
worden wat is de totale oplossing voor de onderbouwlift (in veel gevallen geen 
aanpassingen aan de vloer, geen extra zitplaatsen (de originele kunnen behouden 
worden)…) is en wat voor de rolstoelplateaulift waarbij minstens steeds een 
verstevigde vloer nodig is en afhankelijk van de gezinssituatie eventueel een M1 
gekeurde vloer met extra zitplaatsen



Doel van het formulier:
● Het formulier ondersteunt multidisciplinaire teams in de advisering en 

aanvraag van auto aanpassingen door de mogelijkheid te bieden om een 
overzichtelijke vergelijking te maken tussen de verschillende oplossingen en 
zo te komen tot de goedkoopst adequate oplossing.

● Het uitschrijven van het adviesrapport beperken door zoveel mogelijk 
informatie vanuit de hulpmiddelenfiches op te nemen in het formulier.

● De PK medewerkers ondersteunen door een duidelijk overzicht te geven van 
de gevraagde oplossing en hoe de adviseur tot de goedkoopst adequate 
oplossing is gekomen.

● De PK ondersteunen bij het uitbetalen van de factuur door een link te maken 
tussen de offerte en de factuur. ik weet niet of we dat er bij moeten zetten



ADVISERING

Het document bestaat uit 2 delen:

1e deel: algemene informatie

2e deel: de verschillende aanpassingen, o.a. aan de hand van de refertelijst

Doel:

dit document voor elke aanvraag gebruiken, ook voor een aanvraag via de referte

Voordeel:

- minder uit te schrijven in het adviesrapport
- een beter overzicht van de mogelijke oplossingen

Op vandaag is het document nog in ontwikkeling. We proberen bij zoveel mogelijk 
actoren (medewerkers MDT, PF, focusgroep,...)feedback te krijgen om er een vlot een 
bruikbaar instrument van te maken.
Waarbij we proberen de notities in module D en adviesrapport te vermijden of toch 
zeker te beperken tot het minimum.
Een korte toelichting van het huidige document.



ADVISERING

Overlopen van het document:
1e pagina:
Idem vorige document daar komen algemene gegevens

Belangrijk: we spreken van een 1e en een 2e oplossing en niet van een 1e en 
een 2e offerte

Voor betrokkene kan een overzicht belangrijk zijn

De 1e pagina komt gedeeltelijk overeen met de 1e pagina van het huidige document.
Aangevuld met extra algemene informatie met een link naar de elementen uit de 
HMfiche.

De 2e pagina bevat de elementen van de aanpassing, gekoppeld aan de refertelijst.

We spreken niet van offertes maar wel van “oplossingen”.

Het document lijkt zeer complex omdat alle referterubrieken zijn opgenomen. 
Wanneer de rubrieken na het invullen van het formulier niet relevant zijn dan kunnen 
deze rijen verborgen worden via “rijen verbergen”. Dan blijven alleen de rubrieken die 
van toepassing zijn zichtbaar.

Doordat de bedragen worden opgeteld en het duidelijk is wat kan worden uitbetaald 
via de referte of eventueel via de bbc (wanneer er een duidelijke motivatie in functie 
van handicap is) kan de betrokkene ook zien wat eventueel zijn eigen bijdrage kan 
zijn.Deze kan verschillen afhankelijk van de gekozen oplossing.



ADVISERING

Het werkblad ‘algemeen’ bevat de basisgegevens over de aanvraag, de probleem 
activiteit, de betrokkene, de auto, de CARA codes, de oplossingen en het MDT. 

Onder het veld probleem activiteit maakt u een gedetailleerde omschrijving van: 

Gebruik van een mobiliteitshulpmiddel (MOHM):

Hier vult u de gegevens in gerelateerd aan het gebruik van een MOHM. Dit doet u 
door antwoord te geven op de verschillende vragen.

Gebruik van de auto:

Hier vult u de gegevens in gerelateerd aan het gebruik van de te aan te passen auto. 
Dit doet u door een antwoord te geven op de vragen.

Welke mobiliteitshulpmiddel(en) wilt u meenemen met de auto?

Hier duidt u door middel van een keuzelijst het MOHM aan welke de betrokkene dient 

mee te nemen met de auto.

Let op!
Rekening houden met:

● Aanpassingen voor het rijden
● Aanpassingen voor de toegang tot de auto/ toegang tot de bestuurdersplaats
● Meenemen van noodzakelijke MOHM
● Hoe betrokkene autonoom kan functioneren op de plaats van bestemming



Gegevens auto:

Hier vult u de gegevens gerelateerd aan auto in. Dit doet u door een antwoord te 
geven op de vragen.
 

Gegevens attest CARA fiche voor de klant (detail model XII)

Hier vult u de gegevens in welke vermeld worden op het CARA-attest. Dit doet u door 
een antwoord te geven op de vragen:

Let op!
Bij iedere aanvraag dient een geldig CARA attest toegevoegd te worden. 
Voor attesten die onbeperkt geldig maar die afgeleverd werden voor 2017 zijn, is het 
belangrijk dat de betrokkene een recent CARA attest opvraagt. Dit is belangrijk om te 
beschikken over de huidige codes CARA ikv homologatie. 

Gegevens autoaanpassingen:

Hier vult u de informatie gerelateerd aan de autoaanpasser / leverancier in. U heeft 
hier de mogelijkheid tot 3 oplossingen toe te voegen. 
Let op! Er kunnen twee oplossingen bij dezelfde aanpasser vergeleken worden. Dan 
dient u toch de gegevens van de aanpasser  tweemaal in te vullen.

Deze gegevens dienen voor iedere oplossing ingevuld te worden. Als deze correct 
ingevuld zijn zal u op het tweede werkblad boven iedere oplossing ook de naam 
terugvinden van de autoaanpasser.

U moet op het werkblad “Algemeen”  aanduiden welke de “gekozen oplossing” en 
welke de “alternatieve oplossing” is. Dit kan u pas invullen als u werkblad “Zelf rijden 
met de auto” volledig en correct heeft ingevuld.



ADVISERING

Het werkblad ‘zelf rijden met de auto’ bevat de detailgegevens van de aanvraag. Op 
dit werkblad vind u de refertelijst, codes CARA, refertebedragen, voorwaarden en de 
bekeken oplossingen terug. 

Let op! 
Om een vergelijking te maken en zo te komen tot het goedkoopste, adequate 
oplossing dienen er minstens 2 oplossingen toegevoegd te worden in het document. 
Hiermee wordt niet per se bedoeld twee keer dezelfde oplossing bij een andere 
leverancier MAAR twee alternatieve oplossingen voor het gestelde probleem.

In kolom D krijgt u een overzicht van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden 
om in aanmerking te komen voor het hulpmiddel. Dit geeft de mogelijkheid om na te 
kijken als aan alle voorwaarden voldaan is.

Pas als aan de juiste voorwaarde voldaan is zal het refertebedrag zichtbaar worden 
als de andere kolommen ook juist ingevuld worden.

In kolom “Motivatie” kan u dan dmv een keuzelijst een “X” zetten achter de 
voorwaarden waaraan voldaan zijn. De X moet ingegeven worden via het keuzelijst 
en niet getypt worden.

De kolommen die hierop volgen bieden de mogelijkheid om een vergelijking te treffen 
tussen de gekozen oplossing en de alternatieven. De invulvelden dienen voor iedere 
oplossing ingevuld te worden. 



Bij iedere kolom werd een nota toegevoegd zodat u tijdens het invullen kan nagaan 
welke informatie verwacht wordt in de desbetreffende kolom.

Het document berekend indien alle kolommen correct zijn ingevuld automatisch het 
totaalbedrag, de tussenkomst,  ZUZ en eigen bijdrage. Hiermee kan er een duidelijke 
vergelijking gemaakt worden tussen de verschillende oplossingen.



AANVULLENDE REFERTERUBRIEKEN

Aangezien op de factuur van de autoaanpassingen soms referterubrieken

• opgesplitst zijn, bv de autoaanpasser formuleert 2 kostenposten

bv aangepaste parkeerrem

• samengevoegd zijn, bv de autoaanpasser formuleer 1 kostenpost

bv aangepaste bestuurdersstoel en zeswegslede

bv handbediende rem en handmatig gasgeven : betrokkene kiest voor een 
gecombineerd systeem

Er zijn een aantal elementen die belangrijk zijn om te nemen:

- de autoaanpasser gebruikt 2 kostenposten voor 1 referterubriek (deze kunnen 
worden samengeteld en onder 1 referterubriek worden genoteerd)

- de autoaanpasser gebruikt 1 kostenpost voor meerdere referterubrieken



MODULE D - ADVIESRAPPORT

Wat nog te noteren in de module D (beknopt):

● Globaal beeld: Indien nodig (wijziging toestand of toekenning doelgroep).

● Probleemstelling: Indien voldoende gemotiveerd kan worden in het formulier 

noteer hier dan enkel “zie autoaanpassingsformulier zelfrijder”. 

● Aangevraagde oplossing:  Indien voldoende gemotiveerd kan worden in het 

formulier noteer hier dan enkel “zie autoaanpassingsformulier zelfrijder”. 

Wat nog moet genoteerd worden in de module D wordt verder bekeken.
Aan de hand van de opmerkingen hebben we reeds een aantal elementen 
opgenomen in de 1e pagina bij de algemene informatie.



MODULE D - ADVIESRAPPORT

Wat nog te noteren in de module D (beknopt):

● Aangevraagd hulpmiddel of aanpassing: De gevraagde hulpmiddelen / aanpassingen en 

noodzaak ZUZ dienen nog steeds aangeduid te worden.

● Andere alternatieven:  Indien voldoende  gemotiveerd in het formulier noteer hier dan 

enkel “zie autoaanpassingsformulier zelfrijder”. 

● ZUZ: Indien voldoende  gemotiveerd in het formulier noteer hier dan enkel “zie 

autoaanpassingsformulier zelfrijder”. 

● Bijlagen: U dient het formulier te uploaden als een excel document!



ADVISERING

• inschakelen in de advisering

• wordt in de opleiding aan de MDT’s toegelicht 

• het document wordt als excell doorgestuurd naar de deelnemers

• kan bijgestuurd en aangepast worden

• eindversie wordt gepubliceerd op de website VAPH 

Omdat het belangrijk is dat het document correct kan ingevuld worden, wordt het 
momenteel uitgetest en aangepast



ONDERSTEUNING KOC



Wanneer vragen via de persoonlijke mailbox van een consulent gesteld worden, kunnen deze 
niet worden opgevolgd bij afwezigheid van een consulent.

Correcte wijze van aanvraag expert:

Hulp vragen bij advisering

U kunt het KOC contacteren door:

1)  in het vragenformulier eerst het onderwerp ‘tegemoetkoming hulpmiddelen of 
aanpassingen: informatie, aanvraag, terugbetaling factuur’ te kiezen;

2) vervolgens de optie ‘informatie en advies over hulpmiddelen en aanpassingen’ 
aan te vinken.

3) bezorg ons de nodige informatie:
a) persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap
b) omschrijving van de bijstandsvraag en de reeds verzamelde informatie
c) omschrijving van de probleemactiviteit(en)
d) omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen

https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/hulp-vragen-bij-advisering 

• Ondersteuning hulpmiddelenadvies multidisciplinaire teams (MDT’s)
• MDT kan hulp vragen aan KOC indien ze het zelf niet kunnen oplossen

Hulp vragen bij advisering

We vragen om de vragen via koc@vaph.be te stellen.

EXPERT AUTOAANPASSINGEN

https://www.vaph.be/vragenformulier
https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/hulp-vragen-bij-advisering
https://www.vaph.be/professionelen/mdt/mdv/modules/hulp-vragen-bij-advisering
mailto:koc@vaph.be


We verwachten van het MDT dat deze reeds een eerste beeld van de problematiek en 
de mogelijke oplossing in kaart brengt.

Graag hebben we dat een MDT op tijd ondersteuning vraag aan het koc. Indien een 
module en een adviesrapport niet duidelijk zijn, wordt het door de PKmedewerker 
doorgestuurd naar het koc. Dan dient een traject worden afgelegd om te komen tot 
de goedkoopst adequate oplossing.
Indien het MDT vooraf reeds ondersteuning van het koc heeft gekregen kan een 
aanvraag duidelijker zijn.

EXPERT AUTOAANPASSINGEN

• MDT dient duidelijk aan te geven waarmee ze  problemen hebben.

• MDT dient op tijd ondersteuning vragen aan het KOC.



INSCHAKELEN VAN EEN EXPERT



EXPERT AUTOAANPASSINGEN

Voor alle complexe domeinen kan beroep gedaan worden op experten:

• voor situaties waarbij de persoon zelf rijdt, kan vanaf nu beroep gedaan 
worden op de diensten van CARA

• tot nu toe was de hoofdtaak van CARA de aanpassingen om te rijden
• bijkomende elementen(zie hieronder) werden door CARA niet opgenomen

• de toegang tot de auto en meer bepaald de bestuurderszetel
• het meenemen van de noodzakelijke mobiliteitshulpmiddelen

• ..

Correcte wijze van aanvraag expert:

Hulp vragen bij advisering

U kunt het KOC contacteren door:

1)  in het vragenformulier eerst het onderwerp ‘tegemoetkoming hulpmiddelen of 
aanpassingen: informatie, aanvraag, terugbetaling factuur’ te kiezen;

2) vervolgens de optie ‘informatie en advies over hulpmiddelen en aanpassingen’ 
aan te vinken.

3) bezorg ons de nodige informatie:
a) persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap
b) omschrijving van de bijstandsvraag en de reeds verzamelde informatie
c) omschrijving van de probleemactiviteit(en)
d) omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen

https://www.vaph.be/vragenformulier


EXPERT AUTOAANPASSINGEN

• als expert zullen zij het totale plaatje in kaart brengen

• voordelen
• persoon komt eerst bij CARA terecht, namelijk voor de bepaling van de 

rijgeschiktheid
• zo kan onmiddellijk de correct informatie gegeven worden over soort auto, 

aanpassing, homologatie, BTW,...

Als het KOC u verwijst naar een expert, dan bezorgt het KOC u de volgende 
documenten:

1) een doorverwijzingsformulier in drievoud: een exemplaar voor de persoon met 
een handicap, een exemplaar voor het team en een exemplaar voor de expert

2) de handleiding voor een vlotte samenwerking met de expert
3) de lijst van de gemachtigde experts

U kiest samen met de persoon met een handicap een expert uit de lijst en neemt er 
contact mee op. Gaat de expert in op de vraag, dan bezorgt u hem het 
doorverwijzingsformulier en de reeds verzamelde informatie.

De expert engageert zich om een persoonlijk advies te geven binnen een 
aanvaardbare termijn. De expert stelt een planning voor aan de persoon met een 
handicap en bespreekt tijdens het hele proces van de adviesverlening alle stappen 
met hem. De expert verwittigt het KOC dat de organisatie ingeschakeld is in het 
advies.

De expert bezorgt zijn expertiserapport aan de persoon met een handicap, aan het 
team, aan het provinciaal kantoor en aan het KOC. Het MDT voegt het rapport van de 
expert integraal aan het dossier toe. Dat wil zeggen dat het MDT niets verandert aan 
het rapport. Als het MDT bedenkingen of opmerkingen hebt bij het rapport, mag het 
die wel toevoegen, maar het MDT schrijft niets op het rapport zelf.



De procedure verloopt zoals andere aanvragen expert.
De consulent van het KOC die de  doorverwijzing opmaakt, stelt een aantal vragen in 
kader van die aanvraag.
Gezien het voor CARA nieuwe materie is om adviezen te geven in het kader van het 
VAPH is de afspraak dat het rapport eerst wordt doorgestuurd naar het koc en pas na 
goedkeuring naar het MDT. Dit alles gebeurt in overleg.

Gegevens MDT

• Vraagsteller organisatie

• Vraagsteller organisatienummer

• Vraagsteller naam

• Vraagsteller adres

• Vraagsteller telefoonnummer

Gegevens betrokkene

• naam betrokkkene

• nummer betrokkene

• Adres betrokkene

• Telefoonnummer betrokkene

EXPERT AUTOAANPASSINGEN



EXPERT AUTOAANPASSINGEN

Het MDT:

• dient de vraag in via de module D
• echter zonder uitgebreide motivering
• het expertrapport en de bijhorende documenten (attest CARA, offertes,...) worden als 

pdf integraal toegevoegd aan de vraag
• het formulier “autoaanpassingen zelfrijder” wordt als excel toegevoegd aan de vraag
• het MDT kan geen schuldvordering indienen, ze krijgen voor deze vraag geen 

vergoeding

De expert bezorgt aan het Provinciaal Kantoor van de provincie van betrokkene 

• het expertrapport
• de doorverwijzingsbrief
• de schuldvordering, de expert krijgt wel een vergoeding

Wanneer het MDT het expertrapport en de bijhorende documenten van de expert 
(dus voor autoaanpassingen CARA) ontvangt dan dient het MDT de vragen in via de 
module D.
Hierbij dient alleen de aangevraagde referterubrieken en eventueel de zuz of de 
niet-referte hulpmiddelen aangeduid te worden.
Er dient enkel verwezen te worden naar het expertrapport en alle bijlagen die 
toegevoegd worden als pdf.



Dit is een schematische weergave:
keuze van expert is voor autoaanpassingen eenvoudig. op vandaag is alleen CARA 
erkend.
De contactgegevens van de experten kunnen teruggevonden worden via de website 
van het vaph: Adressen gemachtigde experts.

EXPERT AUTOAANPASSINGEN

KOC verwijst door:

- e-mail

- verwijzingsformulier

- contactgegevens  van 
experts

PMH-MDT neemt contact op met expert:
- vermelden voor welke zorgvraag ze een verwijzing
  gekregen hebben
- formuleren duidelijke vraag
- bezorgen verwijzingsformulier aan expert
- stellen alle nodige informatie ter beschikking van de expert

MDT:
- laat het KOC weten dat er een expert aangesteld is
- volgt het verloop van het dossier op

Expert: - licht planning toe aan PMH
- zoekt samen met PMH naar een oplossing
- maakt verslag op
- stuurt verslag aan KOC

          - na goedkeuring doorsturen naar MDT
          - MDT dient via Helios de vraag in het dossier

https://www.vaph.be/organisaties/adressen?combine=&province=All&tid%5b%5d=74


HULPMIDDELENDATABANK



HULPMIDDELENDATABANK

• Wat is de hulpmiddelendatabank?
• Databank van hulpmiddelen en aanpassingen die door personen met een handicap en hun 

begeleiders of verzorgers gebruikt worden voor de sociale integratie

• hulpmiddelen in België verkocht

• hulpmiddelen uit het buitenland indien geen gelijkaardige of gelijkwaardige producten 
in België

• Doel hulpmiddelendatabank

• Informeren over het marktaanbod aan hulpmiddelen

• Forum bieden aan gebruikers van hulpmiddelen



De ervaringsdatabank waar gebruikers feedback kunnen geven, wordt maar zeer 
beperkt gebruikt.

HULPMIDDELENDATABANK

• Voor de autoaanpassingen:
• niet eenvoudig de oplossingen in de hulpmiddelendatabank te bekijken

• dit zijn losstaande producten

• de aanpassingen zijn steeds gekoppeld aan een auto

• de auto moet voldoen aan de voorwaarden om de aanpassingen te kunnen en te 
mogen installeren

• voor autoaanpassers, leveranciers is de info bezorgen geen prioritaire actie



HULPMIDDELENDATABANK

• Hulpmiddelendatabank

• https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank


HULPMIDDELENDATABANK

• Hulpmiddelendatabank
• Zoeken op naam

• Op activiteit



HULPMIDDELENDATABANK



HULPMIDDELENDATABANK

We proberen algemene informatie op te nemen in de hulpmiddelendatabank.

- overzicht van de autoaanpassers

- een aangepaste auto huren

- ...



HULPMIDDELENDATABANK



Algemene informatie die soms als artikel is verschenen in een nieuwsbrief wordt 
opgenomen zodat het beschikbaar blijft:
bv homologatie, de keuze van de auto, de fiscale voordelen voor pmh

HULPMIDDELENDATABANK

• Meer info



Als u gaat kijken op een specifiek product vond u hieronder eveneens informatie 
terug over het product:

● eventueel vermelde kostprijzen

● flyers

● leveranciers en producenten

● productsoort: Hier kan u soortgelijke producten op zoeken. De productsoort 
verwijst eveneens ook vaak naar dezelfde terminologie als de refertelijst. Dus 
indien er twijfel is over de productsoort van een product kan hier ook gekeken 
worden.

HULPMIDDELENDATABANK



REFERTELIJST



DE REFERTELIJST

De aanpassingen van de refertelijst gebeuren ongeveer 2 maal per jaar.
De refertelijst die geldig was op de datum van aanvraag, is de refertelijst die 
gehanteerd wordt bij de beslissing.
Dit kan inderdaad een invloed hebben, zowel positief als negatief. Namelijk een 
refertebedrag kan omhoog zijn gegaan of een referterubriek is geschrapt.
De nieuwe voorstellen en aanpassingen kunnen aangeleverd worden uit verschillende 
bronnen:

- vragen die veelvuldig worden voorgelegd aan de Bijzondere 
Bijstandscommissie

- via het werkveld

- vanuit concrete vragen

- …..
Een nieuw voorstel wordt gemaakt door KOC in samenwerking met de cluster, de 
medewerkers PK. Dan wordt dit voorstel besproken met de focusgroep. Wanneer dit 
klaar is, wordt een voorstel voorgelegd op de Permanente Werkgroep  IMB. Wanneer 
het daar een positief advies krijgt, wordt de verdere procedure afgewerkt, namelijk 
Raadgevend Comité, Inspecteur van Financiën en als dat alles met een positief advies 
is verlopen dan kan het worden voorgelegd aan de minister. Na publicatie in het 
Staatsblad kan de nieuwe refertelijst in voege gaan. Dit kan gemakkelijk 6 maanden 
duren.

De aanvraagdatum is de datum waarop voor dit bepaald domein een eerste vraag 



werd gesteld. Dit kan de betrokkene zelf doen via een aanvraagformulier (te 
downloaden van onze website). Zelfs met een algemene omschrijving bv 
“autoaanpassingen”.
Belang van deze datum: vanaf deze datum kan betrokkene al de hulpmiddelen/ 
aanpassingen aankopen. Indien de hulpmiddelen/aanpassingen aangekocht worden 
voor de datum van aanvraag (uitzondering hierop is een eerste aanvraag) kan er geen 
tussenkomst worden gegeven.
Let wel het is niet omdat de persoon het hulpmiddel/aanpassing reeds heeft 
aangekocht dat er automatisch een tussenkomst is. Alle elementen in het 
adviesrapport moeten aangetoond worden.



DE REFERTELIJST



DE REFERTELIJST: nieuwe indeling

Op vandaag is de indeling van de refertelijst niet zo overzichtelijk. Er wordt gewerkt 
aan een meer gestructureerde indeling.



DE REFERTELIJST: nieuwe indeling

• https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst


DE REFERTELIJST

• https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst

Algemeen:

• gebruiksfrequentie is voor zelfrijders en meerijders gezet op “vrijwel wekelijks”
• indienen van homologatie attest bij factuur
• wanneer bij een referterubriek “aanvullingen” zijn dan kunnen deze 

refertebedragen samengeteld worden

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst


HULPMIDDELENFICHES
INDELING

• Indeling hulpmiddelenfiches
• Beschrijving van het hulpmiddel

• Voor wie is het hulpmiddel bestemd (doelgroep)

• Refertebedrag – refertetermijn – herstellingskosten

• Waarmee kan u het hulpmiddel niet combineren?

• Forfaitair gebruik

• Welke attesten en verslagen voegt u toe bij een aanvraag?

• Toelichting



DE REFERTELIJST

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst

Overlopen van de verschillende rubrieken aan de hand van de refertelijst

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst


Andere noodzakelijke aanpassingen wordt frequent gebruikt om bij een bepaalde 
aanpassing van de refertelijst een tussenkomst te bekomen voor de bijkomende 
kleine aanpassingen. Deze zijn volgens de fiche inbegrepen. Het gaat dan veelal over 
de installatie. bv het aanpassen van de koffer bij een kofferbaklift

DE REFERTELIJST: andere noodzakelijke aanpassingen auto

Bij deze rubrieken is duidelijk genoteerd dat deze niet kunnen worden 
toegekend wanneer voor de aanpassing een aparte referterubriek is.
In de specifieke hulpmiddelenfiche:

inbegrepen materiaal en installatie



Doordat de rubrieken “andere…” nog bestaan dienen alle aanpassingen aangevraagd 
te worden via deze rubriek en kunnen er geen aanpassingen aangevraagd worden als 
niet referte.

DE REFERTELIJST: andere noodzakelijke aanpassingen

Hulpmiddelen die niet op de refertelijst staan, dienen te worden aangevraagd via 
andere noodzakelijke aanpassingen, al dan niet met een zuz.

• joystickbesturing kan niet buiten referte bij handmatig gasgeven,...
• Carony kan niet buiten referte bij de draaistoel voor passagiersplaats
• …..



De aanpassingen die in het verleden onder deze rubrieken vielen, hebben nu een 
aparte referterubriek.
Een aantal aanpassingen hebben nog geen aparte rubriek.
Er wordt door het koc gewerkt om de refertelijst nog uit te bereiden.
Om een beter beeld te krijgen van wat nog ontbreekt en gemakkelijker info te kunnen 
verzamelen zou het gemakkelijker zijn deze aanpassingen aan te vragen via “niet 
referte”.
Een komend voorstel (dat nog moet besproken worden) omvat het schrappen van de 
rubrieken “andere noodzakelijke aanpassingen”.

DE REFERTELIJST: andere noodzakelijke aanpassingen

De bedoeling is deze rubrieken te schrappen:

• een duidelijker overzicht van welke rubrieken nog ontbreken in de refertelijst
• MDT vraagt deze rubrieken toch aan en dan krijgt de pmh een voornemen



DE REFERTELIJST: handmatig gas geven en handbediende rem

Wanneer de persoon een goedkeuring gekregen heeft voor de verschillende aanpassingen 

(gas geven, remmen en maatregel voor het blokkering) kan via aanvullende fiches  het 

totaalbedrag voor het geheel van de aanpassingen worden uitbetaald.

Wanneer de betrokkene beschikt over de codes:

20.06     Handbediende rem

25.04     Handmatig gas geven

en 1 of meerdere van onderstaande codes:

20.12     Maatregel om blokkering of activering van het rempedaal te voorkomen

25.09     Maatregel om blokkering of activering van gaspedaal te voorkomen

31.03     Maatregel om blokkering of bediening van gas- en rempedalen te voorkomen als 

de pedalen niet met de voet worden bediend



DE REFERTELIJST: handmatig gas geven en handbediende rem

Dan kan betrokkene kiezen voor een gecombineerd systeem handmatig gas geven en de 

handbediende rem in 1 systeem.

Maar daarom behoort hij niet tot de doelgroep die beschikt over onderstaande codes:

32.01     Gecombineerd, met één hand bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

32.02     Gecombineerd, met externe kracht bediend bedrijfsrem- en acceleratiesysteem

Op de factuur zal inderdaad maar 1 bedrag staan voor het gas geven en de handbediende 

rem. Dit bedrag kan verdeeld worden over de 2 refertebrieken.

De maatregel om blokkering of activering van de pedalen te voorkomen staat normaal altijd 

afzonderlijk op de factuur.



DE REFERTELIJST: stuurbol  

Code CARA:
● 35.02 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur los te laten
● 35.03 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de linkerhand los 

te laten
● 35.04 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur met de rechterhand 

los te laten
● 35.05 Bedieningsorganen bedienbaar zonder het stuur en de acceleratie- en 

remmechanismen los te laten

Op vandaag in de referte enkel:
“Stuurbol met elektrische bedieningen”
geen cumul met  “Afneembare stuurbol zonder bedieningsfuncties”



DE REFERTELIJST: kofferbaklift / opbergsysteem voor elektrische 
rolstoel

Het meenemen van een manuele rolstoel met een hulpmotor in de wielen 

- de pmh rijdt mee en een derde persoon plaatst de rolstoel in de koffer: er is 
een mogelijkheid om de batterijen los te koppelen en de rolstoel afzonderlijk 
in de koffer te leggen

- de pmh rijdt zelf  (bv persoon met een hemiplegie) kan de onderdelen niet 
loskoppelen en daardoor krijgt de rolstoel een hoger gewicht. Daardoor kan 
een opbergsysteem voor elektrische rolstoel/ scooter aangevraagd worden



DE REFERTELIJST: automatisatie toegang tot de auto

Deze fiche is voor personen die zelf rijden met de auto en met hun rolstoel in de 
auto rijden.
Deze fiche kan niet gebruikt worden voor het openen van de koffer, sinds 
1/11/2021 is daarvoor een nieuwe fiche “automatische kofferklepopener”.



DE REFERTELIJST: bodemverlaging

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste 

ledematen:

○ die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik 

maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;

○ die meerijden vanuit een manuele rolstoel, een elektronische rolstoel of een 

orthopedische zitschaal met onderstel;

○ die geen transfers in de auto kunnen maken van hun mobiliteitshulpmiddel naar 

een autozetel;

○ die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen.



DE REFERTELIJST: bodemverlaging

Bodemverlaging voor zelfrijder:

○ behoort niet tot de doelgroep

○ uitgetest? transfers naar de autostoel? rijden vanuit elektronische rolstoel?

○ alternatieven? 

○ goedkoopst adequate oplossing?



DE REFERTELIJST: verstevigde vloer

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in beide onderste ledematen:

○ personen die zelf rijden vanuit een elektronische rolstoel of vanuit de rolstoel de transfer maken 

op de bestuurderszetel;

○ die zich vrijwel wekelijks zelfstandig met de auto verplaatsen;

○ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;

○ voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een aluminium vloer met aangepaste 

rails.

2. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:

○ die vrijwel wekelijks vanuit de rolstoel meerijden met de auto;

○ die in de auto plaatsnemen via een rolstoelplateaulift;

○ voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een aluminium vloer met aangepaste 

rails.



DE REFERTELIJST: verstevigde vloer

Voor wie de auto niet standaard of als optie beschikt over een aluminium vloer 

met aangepaste rails.

○ verwijderen van de originele autostoelen / bank

○ aankoop mogelijk zonder autostoelen / bank

○ openingen in de vloer waar de originele stoelen zouden geplaatst 

worden

○ standaard kunstvloer in om de gaten te verbergen, voldoet niet voor een 

elektronische rolstoel



DE REFERTELIJST

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst

Wat ontbreekt nog:
• stuurbol met elektrische bedieningen, komt niet overeen met de omschrijving 

en de codes van CARA
• hulpmiddelen en aanpassingen voor “Aangepaste hulpmiddelen voor zicht 

naar achteren/opzij”
• transferhulpmiddelen
• ....

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/refertelijst


DOSSIERS BIJZONDERE BIJSTANDSCOMMISSIE

• Zeer Uitzonderlijke Zorgvraag (ZUZ): duidelijke motivatie
• soms een persoonlijke keuze (bv onderbouwlift tov van een 

rolstoelplateaulift)
• soms te maken met de persoonlijke keuze van de auto (bv het overbruggen 

van de hoogte voor het instappen bij een Jeep)

• Buiten referte
• op vandaag niet mogelijk: zie vorige dia’s “andere noodzakelijke 

aanpassingen”





Aandachtspunten:

• de periode dat de persoon moet wachten op de auto / aanpassing

• zoeken naar alternatieven

• de termijn dat de aanpassingen bruikbaar zullen zijn

AUTOAANPASSINGEN: SNEL DEGENERATIEVE AANDOENINGEN



Een beslissing heeft een beperkte geldigheidstermijn:

• Autoaanpassingen: 2 jaar

Na verstrijken van de geldigheidstermijn: kan dezelfde vraag opnieuw gesteld 
worden via een vereenvoudigde aanvraag
• wachttijd op de auto, wachttijd voor het uitvoeren van de aanpassingen

BESLISSING



ZELF RIJDEN



Het leren rijden met de auto: autorijlessen zijn geen meerkost

Om te leren rijden met de auto beschikken de autorijscholen over aangepaste 
auto’s met eenvoudige aanpassingen bv gas en rem aan het stuur

RIJBEWIJS?



Echter wanneer het gaat over complexe aanpassingen is een dergelijke wagen niet 
altijd beschikbaar om te leren rijden.

Aanvraag autoaanpassingen en beslissing voordat betrokkene beschikt over een 
geldig rijbewijs:

- het gaat over personen die nog geen rijbewijs hebben behaald
- al een theoretisch examen hebben afgelegd
- evaluatie van de rijschool waarbij aangegeven wordt waarom betrokkene niet 

kan leren rijden met een beschikbare aangepaste auto
- de codes van CARA zijn al toegekend
- betrokkene heeft een voorlopig rijbewijs

RIJBEWIJS?



DE REFERTELIJST: gewenningslessen

● Naamswijziging van de rubriek:
Aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden zijn 
'Gewenningslessen voor Personen Met een Handicap voor het bepalen van 
de rijgeschiktheid'. 

● Gewenningslessen dienen om de medische en fysieke geschiktheid tot het 
besturen van een aangepaste wagen, te beoordelen.

Wanneer de persoon nog geen rijbewijs heeft gehaald dan is het volgen van rijlessen 
een standaard verloop van het halen van een rijbewijs. Wanneer CARA echter 
bedenkingen heeft of de persoon inderdaad in staat zal zijn om zich veilig met de auto 
te verplaatsen of dat de voorgestelde aanpassingen de meest adequate zullen zijn, 
dan kunnen lessen voorgeschreven worden.
De rijschool is een school die beschikt over aangepaste auto’s of die beroep kan doen 
(meestal via huur, vandaar ook het hogere prijskaartje voor de rijlessen) op een 
aangepaste auto van een autoaanpasser (bv voor joystick besturing).
Het volgen van de rijlessen toont ook de motivatie die de persoon met een handicap 
heeft om met de auto te rijden. Wanneer deze te laat komt, of weinig interesse toont 
in de rijlessen dan kan men zich de vraag stellen of de persoon zich al dan niet 
frequent met de auto zal verplaatsen.
De rijschool maakt eveneens een verslag en bezorgt dit aan CARA voor de opmaak 
van  het rijgeschiktheidsattest.



DE REFERTELIJST: gewenningslessen

● Die gewenningslessen kunnen enkel door de diensten van CARA 
voorgeschreven worden en kunnen enkel door een erkende rijschool gegeven 
worden. De rijschool maakt een verslag op voor CARA. Na het volgen van de 
lessen dient de persoon opnieuw een test af te leggen bij CARA

● De gewenningslessen dienen gevolgd te worden voordat het attest van CARA 
is opgemaakt. 



DE REFERTELIJST: gewenningslessen

● Bij de aanvraag van de gewenningslessen zijn de codes van CARA en dus de 
noodzakelijke aanpassingen nog niet gekend. Deze kunnen dus ook nog niet 
aangevraagd worden.

● Voor de aanvraag van de effectieve autoaanpassingen is een attest van CARA 
nodig dat bevestigt dat na de gewenningslessen de persoon rijgeschikt is met 
de volgende aanpassingen.



HOMOLOGATIE



Homologatie betekent hetzelfde als goedkeuring of certificaat.

Voor elke verbouwing van een voertuig dient een goedkeuring te worden aangevraagd en na de 

verbouwing dient het voertuig technisch gekeurd te worden. Dit geldt ook voor de aanpassingen voor 

personen met een handicap.

Homologatie is verplicht bij aanpassingen die een invloed hebben op de constructie van de auto en een 

invloed hebben tijdens het rijden.

Bij een individuele goedkeuring, dient de aanpasser de coc bij te houden en krijgt de gebruiker een 

nieuw 2e fase attest. Bij punt 52 staat genoteerd welke aanpassingen werden uitgevoerd en 

gehomologeerd.

Dit is ook belangrijk voor het verkrijgen van het  gelijkvormigheidsattest(coc).

HOMOLOGATIE

https://drive.google.com/drive/folders/1kfZQ28LNhhgdw2gE8hYhKObNVLlQGX4P


HOMOLOGATIE



HOMOLOGATIE



HOMOLOGATIE



Vraag: kan er een tussenkomst gegeven worden voor aanpassingen die buiten België werden 
uitgevoerd:

• ja, wanneer deze in België gehomologeerd werden of de buitenlandse homologatie aanvaard 
wordt (ook hier is een homologatieattest af te leveren)
Dit is een Europese goedkeuring. De klant moet hierbij zijn origineel COC bijhouden samen met de 
Europese goedkeuring.
Bij de inschrijving van het voertuig kan men zien wat de aard van de aanpassing is 
(rolstoeltoegankelijk) en het WVTA nummer van de Europese goedkeuring wordt overgenomen.

Bij een nieuwe auto gebeurt de administratie door de autoaanpasser en bij een reeds ingeschreven auto 
dient de gebruiker dit zelf in orde te brengen.

 

 
 

HOMOLOGATIE

https://drive.google.com/drive/folders/1kfZQ28LNhhgdw2gE8hYhKObNVLlQGX4P


Indien aanpassingen geen grote invloed hebben op de constructie van de auto maar 
wel een significante verandering (toename) in gewicht van de auto met zich 
meebrengen moeten ook gehomologeerd worden.
Veiligheidsgordels voor passagiers dienen niet gehomologeerd te worden omwille van 
onderstaande reden:

● met reden dat de 3 puntsgordel verplicht is en hierdoor de 4-puntsgordel ten 

allen tijden samen met de 3 puntsgordel gedragen moet worden.

Geen homologatieattest nodig bij
- aanpassingen die geen invloed hebben op de constructie van de auto en geen invloed hebben 

tijdens het rijden
- aanpassingen die standaard of als opties van uit de fabriek geleverd werden (bv aangepaste 

parkeerrem)

 
 

HOMOLOGATIE



Meer informatie over de homologatie van de aanpassingen en de auto:

Departement Mobiliteit en Openbare werken

Afdeling Beleid Mobiliteit en verkeersveiligheid

Cel Homologatie en Technische keuring

e-mail : homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be(link stuurt een e-mail)

website : www.mobielvlaanderen.be(externe link)  

 www.departement-mow.vlaanderen.be(externe link)

contact : www.mobielvlaanderen.be/contactpunt

https://www.vaph.be/autoaanpassingen-en-homologatie 

HOMOLOGATIE

http://www.mobielvlaanderen.be/
http://www.departement-mow.vlaanderen.be/
http://www.mobielvlaanderen.be/contactpunt
https://www.vaph.be/autoaanpassingen-en-homologatie


Deze vind je terug op: www.homologatie.be 

COP-erkende aanpassers

ga naar de website www.homologatie.be

klik vervolgens op de link “bedrijven” in de linker kolom.

http://www.homologatie.be
http://www.homologatie.be


COP-erkende aanpassers

Duid bovenaan de pagina op het tabblad categorie  en vervolgens kies je het item 
“personenwagens”.

Onderaan de pagina ga je nu een lijst zien met COP-erkende bedrijven.



COP-erkende aanpassers

Duid bovenaan de pagina op het tabblad speciale doeleinden  en vervolgens kies je 
het item “”speciale groep (SG)”

Onderaan de pagina ga je nu een lijst zien met COP-erkende bedrijven.



BTW



Alleen auto's voor personenvervoer langs de weg leveren belastingvoordelen op. Dit wil 
zeggen: personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (type stationcar), minibussen en 
trage voertuigen (wagens van het merk Aixam, Ligier…).

In uitzonderlijke situaties heeft u als invalide of gehandicapte ook recht op 
belastingvoordelen voor een lichte vrachtauto. Dat is het geval als het gebruik van een 
lichte vrachtauto wordt gerechtvaardigd door de noden van uw persoonlijke vervoer. Een 
attest van uw geneesheer moet dat bevestigen. Bijvoorbeeld, uw gezondheidstoestand 
laat niet toe dat u uw rolstoel verlaat bij verplaatsingen.

Opmerking

Als u aanspraak maakt op het fiscale gunstregime voor een auto voor dubbel gebruik, een 
minibus of een lichte vrachtauto moet u er zich bovendien schriftelijk toe verbinden de 
auto nooit te zullen gebruiken voor

● goederenvervoer (uitgezonderd uw eigen bagage)
● bezoldigd personenvervoer

Bron FOD Financiën

De belastingvoordelen op het vlak van btw, belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelasting worden toegekend aan de volgende personen:

● personen die volledig blind zijn

● personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen

● personen van wie de bovenste ledematen geamputeerd zijn

● personen met een blijvende invaliditeit van ten minste 50 % die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen

● militaire of burgerlijke oorlogsinvaliden met een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % (voor de btw) of 60 % (voor de belasting op de 

inverkeerstelling en de verkeersbelasting)

Alleen auto’s voor personenvervoer: personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik(type stationcar), minibussen en trage voertuigen(wagens van het merk Aixam, 

Ligier,...).

Er is een uitzondering mogelijk voor lichte vracht.

Om de voordelige btw-regeling te kunnen genieten, moet het voertuig ingeschreven zijn:

● op naam van de invalide of gehandicapte zelf

of

● op naam van de wettelijk vertegenwoordiger als de invalide of gehandicapte minderjarig is of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid is 

geplaatst

Bron: FOD Financiën

BTW: doelgroep

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/gehandicapte_autogebruikers/voor_wie#q1


Meer info zie artikel nieuwsbrief / info hulpmiddelendatabank

Personen die niet in aanmerking komen voor de teruggave kunnen de vraag indienen bij 

VAPH

• geen teruggave uit handicap

• rekening houden met de toegekende tegemoetkomingen (refertebedrag)

BTW: teruggave

https://www.vaph.be/nieuws/belastingvoordelen-voor-personen-met-een-handicap-bij-de-aankoop-en-het-gebruik-van-een-auto#:~:text=Verlaagd%20tarief%20van%206%20%25&text=Personen%20met%20een%20handicap%20kunnen,jaar%20als%20persoonlijk%20vervoermiddel%20gebruiken.
https://www.vaph.be/nieuws/belastingvoordelen-voor-personen-met-een-handicap-bij-de-aankoop-en-het-gebruik-van-een-auto#:~:text=Verlaagd%20tarief%20van%206%20%25&text=Personen%20met%20een%20handicap%20kunnen,jaar%20als%20persoonlijk%20vervoermiddel%20gebruiken.


VEREENVOUDIGDE AANVRAAG



VEREENVOUDIGDE AANVRAAG

Beperkte referterubrieken autoaanpassingen zijn genoteerd als vereenvoudigde 
aanvraag.

Bedenking: zou kunnen via de codes CARA

• deze aanpassingen kader in een geheel, namelijk rijden, de bestuurdersplaats kunnen 
bereiken, het meenemen van het mobiliteitshulpmiddel

• in bepaalde situaties “de automatische versnelling”: te complex 



Een hernieuwing kan via een vereenvoudigde aanvraag. Hier is het echter belangrijk 
dat de persoon rekening houdt met eventuele wijzigingen in de situatie, de aankoop 
van een andere auto of andere mogelijkheden die intussen op de markt zijn 
gekomen.
Daardoor kan het zijn dat de vroegere oplossing niet de goedkoopst adequate 
oplossing niet meer is en er een nieuw advies moet gegeven worden.

VEREENVOUDIGDE AANVRAAG: HERNIEUWING

• Geen nieuwe motivatie van de functionele noodzaak nodig bij hernieuwing 
binnen refertetermijn

• als de oude motivatie nog geldig is

• als het hulpmiddel voldeed

• Wel
• verwijzen naar de oude motivatie

• vermelden
• wanneer aangekocht

• waarom vervangen

• waarom niet hersteld



VEREENVOUDIGDE AANVRAAG: HERNIEUWING

• Aandacht:

• rekening houden met de evolutie
• CARA attest
• andere auto
• vroegere autoaanpassingen niet altijd meer de goedkoopst adequate oplossing
• aandacht voor toekennen van de referterubrieken (bv andere noodzakelijke 

aanpassingen



HERNIEUWEN: handmatig gas geven en handbediende rem

Hernieuwing van handmatig gas geven en de handbediende rem.

Voor 1/11/2021 was voor deze codes slechts 1 rubriek. Wanneer betrokkene een 

hernieuwing vraagt kunnen nu inderdaad de 3 rubrieken toegekend worden.

Wel rekening houden dat ondersteuning met externe kracht enkel kan toegediend 

worden wanneer de noodzakelijke code aanwezig is.



     HERSTELLINGEN
     OVERPLAATSINGEN 



HERSTELLINGEN

20 % van het refertebedrag met een maximum 1310,17 

• zijn voor alle autoaanpassingen herstellingskosten nodig?

bv de aanpassingen die van in het fabriek bij de auto zitten

• is er voor sommige aanpassingen geen onderhoud nodig?

bv de joystickbesturing



HERSTELLINGEN

Het herstelbudget volgens de referte voldoet niet:

• er kan een bijkomend budget worden toegekend

• wordt berekend volgens de restwaarde

• wordt rekening gehouden met de toegekende refertebedragen

• maar bij vele aanpassingen is een grote tussenkomst geweest via de BBC



HERSTELLINGEN

Op vandaag krijgt betrokkene de herstelling betaald met een opmerking in de 
brief dat gezien de beperkte restwaarde er in de toekomst geen tussenkomst 
meer zal zijn.

• te bekijken van de totale oplossing (ook de tussenkomst van de BBC)

• rekening houdend met bv joystick besturingen, waarbij de batterijen moeten 
vervangen worden



Indien er in een vorig advies vermeld werd dat de oplossing gekozen werd omwille van het 
feit dat deze overgeplaatst kan worden zal er in de toekomst rekening gehouden worden 
met deze bemerking:
Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid van de toekomstige oplossing deels bij het MDT en 
de PmH:

● Er dient in de toekomst rekening gehouden te worden met het feit dat de 
“overplaatsbare oplossing” ook wel degelijk in het nieuwe gekozen voertuig past.

● Er bij het oorspronkelijke advies rekening gehouden wordt met het gebruik op 
lange termijn (bvb rekening houdend met deterioratie van de toestand)

Indien er in de vraag gemotiveerd wordt dat de betrokkene deze oplossing kiest omdat 
deze vlot over te plaatsen is naar een andere wagen, wordt er uiteraard ook wel degelijk 
verwacht dat dit systeem overgeplaatst zal worden in de toekomst. Vaak zijn 
overplaatsbare systemen niet de meest adequate oplossing voor langere termijn.

OVERPLAATSEN VAN AANPASSINGEN

Aantal hulpmiddelen zouden kunnen overgeplaatst worden:

Echter een aantal factoren maken dat dit niet gebeurt

- Andere auto 

- de aanpassing  is niet compatibel  (bv gas en rem aan het stuur)

- de aanpassing past niet in de nieuwe auto (bv kofferbaklift, draaizetel)

- Evolutie van de persoon

- nood aan een andere oplossing (bv kinderautostoel)



LEEFTIJD VAN DE AUTO



LEEFTIJD VAN DE AUTO

Op vandaag is de leeftijd van de auto 5 jaar, dat wil zeggen bijna 6 jaar aangezien 
de 5 jaar loopt tot de dag voor auto 6 jaar wordt.



LEEFTIJD VAN DE AUTO

Er zijn verschillende situaties:

- auto’s waarbij het vaph al aanpassingen betaald heeft en die nu extra 
aanpassingen nodig hebben omdat deze verder optimaal zou kunnen gebruikt 
worden

- de persoon beschikt over een auto van voordat hij nood had aan een 
aangepaste auto (voldoet die auto om de goedkoopst adequate oplossing te 
voorzien)

- personen die kiezen om een tweedehandsauto te laten aanpassen



LEEFTIJD VAN DE AUTO

- het aantal km

- de toegang tot de LEZ

- op vandaag meerdere keuzes van auto’s (benzine, diesel, hybride, elektrische)

- voorwaarden stellen bij keuze van een oudere auto

- …



TWEEDEHANDS AANGEPASTE AUTO 

• Chassisnummer 

• Herstelbudget

https://mobly.be/nl/blog/chassisnummer-auto/


Brommobiel 



Brommobiel

Een brommobiel is een licht  al of niet elektrisch vierwielig voertuig met een maximumsnelheid tussen 

25 en 45 kilometer per uur.

Om een brommobiel te besturen moet men beschikken over een rijbewijs AM. Rijgeschiktheid gebeurt 

volgens dezelfde procedure als rijbewijs B.

De noodzakelijke aanpassingen om zelf te rijden met een brommobiel zijn vaak gelijkaardig aan de 

aanpassingen aan een auto en kunnen toegekend worden onder de rubrieken bestemd voor 

“autoaanpassingen”.

Ook hier dient de noodzaak, gebruiksfrequentie en doelmatigheid aangetoond te worden!

● de noodzakelijke aanpassingen om zelf te rijden met een brommobiel zijn 
gelijkaardig aan de aanpassingen aan een auto en daarom kunnen deze 
toegekend worden onder de referterubrieken autoaanpassingen.

● Indien er een MOMH moet meegenomen worden
In bepaalde gevallen dient de persoon een mobiliteitshulpmiddel mee te nemen. Ook 
daar kan wanneer de noodzaak, gebruiksfrequentie en doelmatigheid is aangetoond 
een tussenkomst worden voor gegeven op basis van de referterubrieken.
Er kan geen tussenkomst gegeven worden voor de aankoop van de brommobiel.
Alle modellen brommobiel zijn standaard voorzien van een automaat. Er kan dus 
geen tussenkomst gegeven worden voor de automaat.

Sommige personen worden door hun arts  doorverwezen naar CARA voor een 
rijgeschiktheidsonderzoek. Dit kan voor verschillende types van  rijbewijzen. Het valt 
voor dat Cara adviseert om te rijden met een brommobiel in de  plaats van met een 
auto.
Een brommobiel is een licht  al of niet elektrisch vierwielig voertuig met een 
maximumsnelheid tussen 25 en 45 kilometer per uur. Om een brommobiel te 
besturen moet men beschikken over een rijbewijs AM. 
Het vaststellen van rijgeschiktheid voor een rijbewijs AM werkt op dezelfde manier als 
voor het rijbewijs B.



Automatische Transmissie



Automatische transmissie

Hoe zie ik als een auto ook verkrijgbaar is in een handgeschakelde versie?

Er dient  altijd bewijs of bevestiging toegevoegd te worden dat de auto ook  in handgeschakelde 

versie verkrijgbaar is.

Er dient een vergelijking gemaakt te worden tussen de automatische transmissie en de 

handgeschakelde transmissie. Houd hierbij altijd rekening met:

- hetzelfde type auto

- dezelfde uitvoering

- hetzelfde brandstoftype

 Let op! Elektrische, Full Hybride en plug-in hybride auto’s zijn enkel verkrijgbaar in automatische 

transmissie en dit kan NIET gevraagd worden.

Wanneer het gaat over een aanvraag automatische transmissie is het vaak vanuit het 
dossier niet duidelijk als de wagen ook verkrijgbaar is in een handgeschakelde versie. 
Dit is belangrijk in de beslissing van de vraag of de uitbetaling van het hulpmiddel. 
Hierbij is het ook belangrijk dat bij de vergelijking rekening wordt gehouden met 
hetzelfde type voertuig en het brandstoftype.
Indien hier twijfel over bestaat kan u dit op verscheidene manieren achterhalen: 

1.  Via de offerte of factuur kan de meerkost van de automatische transmissie 
aangetoond worden.

2.  Door rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier via telefoon of 
e-mail

3.  Door de vraag te stellen via de chatfunctie op de website van de leverancier 
of merk: 
U kan via de chatfunctie bvb de vraag stellen: “Bestaat de Renault Traffic 
personenvervoer in Dieselversie ook handgeschakeld?”
Er zal dan steeds een antwoord geformuleerd worden door ofwel een medewerker of 
door een bot.
 
4.   Door de configurator te gebruiken op de website van de leverancier of merk: 



U kan ook zelf opzoeken als een wagen in benzine, diesel, hybride, LPG versie 
verkrijgbaar is met een handgeschakelde en/of automatische transmissie:

1. Hiervoor moet u eerst het correcte model zoeken en hierop klikken
2. klik dan op de knop “configurator” of “configureren” 
3. Kies het juiste model en versie en klik “verdergaan” of “kies deze afwerking”
4. Nu krijg je een overzicht in welke brandstoftypes de wagen verkrijgbaar is en 

welke transmissies.

 
Let op! Full Hybride en plug-in hybride wagens zijn enkel verkrijgbaar in automatische 
transmissie en kan NIET gevraagd worden.



Automatische transmissie

1.  Via de offerte of factuur kan de meerkost van de automatische transmissie aangetoond 

worden.

2.  Door rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier via telefoon of e-mail

3.  Door de vraag te stellen via de chatfunctie op de website van de leverancier of merk: 

U kan via de chatfunctie bvb de vraag stellen: “Bestaat de Renault Traffic personenvervoer in 

Dieselversie ook handgeschakeld?”

 

4.   Door de configurator te gebruiken op de website van de leverancier of merk: 

U kan ook zelf opzoeken als een wagen in benzine, diesel, hybride, LPG versie verkrijgbaar is met 

een handgeschakelde en/of automatische transmissie



VRAGEN?


