Gemotiveerde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen
bij een tweede of volgende vraag
Als persoon met een handicap of als wettelijk vertegenwoordiger van iemand met een handicap kan u
dit formulier gebruiken voor het zelfstandig aanvragen van bepaalde noodzakelijke hulpmiddelen. U
hoeft niet meer voor een aanvraag naar een gespecialiseerd multidisciplinair team in volgende
situaties:
1) Vervanging van een hulpmiddel
Wanneer u vroeger al een tegemoetkoming kreeg voor een hulpmiddel dat u nu opnieuw aanvraagt.
Voorwaarde is dat een bepaalde termijn al is verstreken sinds de vorige aankoop (refertetermijn).
2) Aanvraag van eenvoudige hulpmiddelen
Wanneer u in het verleden al een hulpmiddel heeft aangevraagd en nu een hulpmiddel wenst die
voorkomt in de lijst van ‘eenvoudige hulpmiddelen’.
In de refertelijst vindt u bij de hulpmiddelen telkens de refertetermijn terug, en staan ook de
eenvoudige hulpmiddelen aangeduid met een asterisk (*). De refertelijst is te vinden op de website
van het VAPH (www.vaph.be). Onder de rubriek ‘Hulpmiddelen’ kan u via ‘Welke hulpmiddelen wel?’
kiezen voor ‘Refertelijst’. U kan deze lijst of bijkomende informatie ook krijgen via uw
multidisciplinair team of de provinciale afdeling die uw dossier behandelt. Zij kunnen u ook zeggen of
de refertetermijn van het hulpmiddel al is verstreken.
Bezorg dit formulier uiterlijk één dag vóór de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing aan de
provinciale afdeling (de provincie waar de persoon met een handicap officieel woont). Als u het
formulier niet tijdig indient, is geen tegemoetkoming in de kostprijs mogelijk.

In te vullen door de administratie van het VAPH
Datum aanvraag Dag

maand

jaar

In te vullen door de aanvrager
Informatie over de persoon met een handicap
1 De aanvrager is de persoon met een handicap of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger
2 Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap in.
Voornamen (enkel officiële)
Familienaam (in drukletters)
Straat- en huisnummer
Postcode en gemeente
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Rijksregisternummer
Zonder het rijksregisternummer kan het VAPH de aanvraag niet
behandelen. U vindt het rijksregisternummer op de achterkant
van de identiteitskaart, op de belastingaangifte of op de
sociale identiteitskaart (SIS-kaart). De dienst bevolking van het
gemeentebestuur kan u ook het nummer meedelen.
Dossiernummer
Zonder het dossiernummer kan het VAPH de aanvraag niet
behandelen. U vindt het dossiernummer op de
beslissingsbrieven die u reeds werden toegestuurd. Uw
multidisciplinaire team of de provinciale afdeling die uw
dossier behandelt, kan u ook het dossiernummer meedelen.
Rekeningnummer

-

-

van
Op dit rekeningnummer mogen de betalingen gebeuren ten
gunste van de persoon met een handicap.
Informatie over de gevraagde hulpmiddelen en/of aanpassingen
3 Welk(e) hulpmiddel(en)/aanpassing(en) heeft u nodig?

4 Motiveer waarom het hulpmiddel / de aanpassing voor u noodzakelijk is.
Indien u verschillende hulpmiddelen /aanpassingen aanvraagt, geef dan duidelijk de noodzaak
aan per hulpmiddel.
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Ondertekening
5 Handtekening van de persoon met een handicap of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
Kunt u niet ondertekenen, zet dan een kruisje. De aanvraag moet dan ondertekend worden
door de burgemeester van de woonplaats of zijn gemachtigde.
Datum dag

maand

jaar

maand

jaar

Handtekening
Voornamen (enkel officiële)
Familienaam (in drukletters)
6 Enkel voor personen die in
Brussel (19 gemeenten) wonen
Handtekening en stempel van
een door het VAPH erkende
instantie of organisatie met
vestigingsplaats in Brusselhoofdstad
Datum dag
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Aan wie bezorgt u dit formulier?
7 Bezorg dit formulier uiterlijk één dag vóór de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing aan
de provinciale afdeling (de provincie waar de persoon met een handicap officieel woont).
VAPH – Provinciale Afdeling Antwerpen
Potvlietlaan 5
2600 Berchem
T 03 / 270 34 40

VAPH – Provinciale Afdeling Limburg
Ilgatlaan 7
3500 Hasselt
T 011 / 27 43 54

VAPH – Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen
Kortrijksesteenweg 788
9000 Gent
T 09 / 269 23 11

VAPH - Provinciale Afdeling Vlaams-Brabant
Brouwersstraat 3
3000 Leuven
T 016 / 31 12 11

VAPH – Provinciale Afdeling West-Vlaanderen
Magdalenastraat 20
8200 Brugge
T 050 / 40 67 11

Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
8 Het VAPH gaat op basis van uw gegevens na of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming
in de kostprijs van het (de) gevraagde hulpmiddel(en) of aanpassing(en). De provinciale afdeling
die uw dossier beheert, stuurt u een brief zodra de beslissing is genomen.
9 Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, mag u de facturen voor de goedgekeurde aanvragen
opsturen. Het VAPH zal u dan een tegemoetkoming storten op bovenvermeld rekeningnummer.
10 Als u nog verdere vragen heeft over de behandeling van uw aanvragen, kan u contact opnemen
met de provinciale afdeling die uw dossier beheert.
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