Nummer: INF/MDT/1309
Brussel, 19 april 2013
Aan
de
instanties
die
erkend
multidisciplinaire verslagen af te leveren

zijn

om

Aan de voorzitter en de leden van de permanente
werkgroep “Inschrijvingen en Evaluaties” en
“Individuele Materiële Bijstand en Universal Design”
Aan de voorzitter en de leden van de Bijzondere
Bijstandscommissie
Aan de organisaties die erkend zijn om de Personen
met
een
handicap
of
hun
gezinnen
te
vertegenwoordigen
Aan de voorzitter en de leden van de Provinciale
Evaluatiecommissies en de Adviescommissies
Aan de experts voor gespecialiseerde persoonlijke
adviesverlening.
Aan het Agentschap Inspectie

Vragen naar: Ivo De Raeymaeker, T 02 225 86 62, e-mail : ivo.deraeymaeker@vaph.be

Betreft: Aanvraag tegemoetkoming voor autoaanpassingen via de Bijzondere Bijstandscommissie,
vanaf 1 mei 2013, aan de hand van het aanvraagformulier autoaanpassingen (v 2.0) en
een motivatieverslag.
Geachte mevrouw
Geachte heer
Vanaf 1 mei 2013 voert het VAPH een herwerkte en vereenvoudigde versie van het formulier in voor
de aanvragen voor autoaanpassingen.
Het aanvraagformulier autoaanpassingen (v 2.0) is vanaf die datum enkel verplicht te gebruiken voor
aanvragen voor tegemoetkoming voor autoaanpassingen via de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC).
Voor aanvragen waarvoor de bedragen in de refertelijst volstaan, is het gebruik van het formulier
vrijwillig. U kan er in dat geval dus voor kiezen om een adviesrapport zonder het ingevulde formulier
te bezorgen.
Het aanvraagformulier autoaanpassingen geeft een volledig overzicht van alle producttechnische
elementen van de autoaanpassing. In het motivatieverslag moeten de functionele noodzaak en de
niet-gekozen alternatieven van de autoaanpassing gemotiveerd worden.
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De belangrijkste wijzigingen aan het formulier zijn:
Het formulier is beveiligd met een paswoord. Enkel de invulvelden kunnen bewerkt worden.
Bij de start zal er altijd bij de ‘status aanvraag’ een rode balk verschijnen op het
presentatieblad van het formulier. Afhankelijk van de ingevulde gegevens zal de rode balk
groen of oranje kleuren of rood blijven:
groene balk = aanvraag ok
rode balk = aanvraag niet ok. Het VAPH zal de aanvraag niet afhandelen en terugzenden
tot het aanvraagformulier in orde is.
oranje balk = waarschuwing. Er moet extra informatie aan het advies toegevoegd
worden.
De balk kleurt oranje wanneer een niet-veilig vervoerbare rolstoel (rolstoel die
niet voldoet aan ISO-code 7176-19) wordt voorgesteld voor de activiteiten ‘rijden
vanuit de rolstoel’ en ‘meerijden – vervoerd worden - in de rolstoel’
De balk kleurt oranje wanneer een autoaanpassing gevraagd wordt voor een auto
van meer dan 5 jaar oud en met meer dan het maximum aantal kilometers
volgens de gegevens op de Car-Pass.
Het tabblad ‘gegevens rolstoel’ werd vereenvoudigd.
Om voorgestelde oplossingen onder de juiste referteklasse te plaatsen, moet gebruik gemaakt
worden van de lijsten die gepubliceerd werden in het document ‘autoaanpassingen per
referteklasse’. Nieuwe, nog niet omschreven aanpassingen, moeten zelf onder een
referteklasse geplaatst worden en verduidelijkt worden in het adviesrapport. Die oplossingen
zullen, na controle, bij een volgende update in een lijst worden toegewezen.
Het gebruik van het formulier is uitvoerig beschreven in de handleiding die u als bijlage bij deze
infonota ontvangt.
Het volledig formulier moet in Griffoen als bijlage bij het motivatieverslag toegevoegd worden in
Excel (XLS)- of Openoffice (ODS)-formaat én in PDF-formaat. De gegevens in het Excel- of
OpenOfficeformulier zal het VAPH gebruiken voor verdere (statistische) verwerking. De vaste
gegevens van het volledige formulier in PDF-formaat kunnen niet gewijzigd worden. Die vaste
gegevens worden door het VAPH gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag.
Als het formulier in zijn geheel ontbreekt of onvolledig is zonder duidelijke en aannemelijke redenen,
zal het VAPH de aanvraag voor een tegemoetkoming voor een autoaanpassing niet verder verwerken.
Dan zal er gevraagd worden om het dossier te vervolledigen.
De recentste versie van het formulier en de handleiding zijn terug te vinden op
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/5451377-Aanvraag+autoaanpassing.html
Het document ‘ autoaanpassingen per referteklasse’ is terug te vinden op
http://www.hulpmiddeleninfo.be/hmf/autaanpassingenreferte/hmf_autoaanpassingen_per_refertekl
asse.pdf
Indien u vragen heeft dan kan u contact opnemen met Ivo De Raeymaeker (T 02 225 86 62, e-mail:
ivo.deraeymaeker@vaph.be).
Met vriendelijke groeten

Laurent Bursens
Administrateur-generaal
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