
 

 VAPH-F-2010-003-11 

 Schuldvordering voor het uitvoeren van 
een expertiseonderzoek 

Vak voor de administratie 
Vraag: 

 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u aan het VAPH om u te vergoeden voor het expertverslag dat u hebt opgesteld en 
voor de verplaatsingskosten die u voor de expertiseopdracht hebt gemaakt. 
 
Welke kosten worden er vergoed? 
Het VAPH vergoedt de kosten voor gespecialiseerd persoonlijk advies door een gemachtigd expert. U hebt 
alleen recht op die vergoeding als het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) de persoon met een handicap naar 
een expert heeft doorverwezen. 
 
De minister heeft een basisbedrag van 410 euro vastgesteld. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd (449,73 
euro vanaf 1 juli 2020). Ook de vervoerskosten kunnen door het VAPH terugbetaald worden.  
 
De gemachtigd expert mag een hogere kostprijs vragen aan zijn klant. Hij moet de klant en het VAPH 
daarvan op de hoogte brengen voor hij aan het advies begint. 
 
Welke documenten moet u bij deze schuldvordering voegen? 
Voeg de volgende documenten bij uw schuldvordering: 
- een kopie van de doorverwijzing door het KOC naar een expert 
- een of meer exemplaren van het formulier Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten 
- een kopie van het expertrapport. 
 
Wie moet dit formulier ondertekenen? 
Dit formulier moet ondertekend worden door de verantwoordelijke van de instantie die bevoegd is om 
expertverslagen af te leveren. 

 Identificatiegegevens 

1 Vul hieronder uw gegevens in. 

 officiële voornamen       

 achternaam       

 naam organisatie       

 erkenningsnummer       

 Gegevens van de schuldvordering 

2 Vul hieronder het volgnummer van deze schuldvordering in. 
Het volgnummer is een nummer dat u zelf toekent. 
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 Gegevens van de persoon met een handicap 

3 Vul hieronder de gegevens in van de persoon met een handicap voor wie u de expertise hebt uitgevoerd. 

 officiële voornamen       

 achternaam       

 dossiernummer       

 Bij te voegen documenten 

4 Kruis hieronder aan welke bijlagen u bij dit formulier voegt. 

  een kopie van de doorverwijzing naar een expert (verplicht) 

  een kopie van het expertrapport (verplicht) 

  een of meer exemplaren van de Aanvraag van een vergoeding voor verplaatsingskosten (facultatief) 
Hoeveel exemplaren voegt u bij deze schuldvordering? 

        exemplaren 

 Ondertekening 

5 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat deze vordering waar en echt is. 
 datum dag     maand     jaar         

 

 handtekening  

 voor- en achternaam       

 functie       

 Druk in het vak hiernaast  
uw stempel af. 
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 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

6 Bezorg dit formulier aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats. 

 VAPH – Provinciaal kantoor Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 48, 2018 Antwerpen 
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 
Dirk Boutsgebouw 
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 

 

 


