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HANDIG ACTIEPLAN VOOR DE AANKOOP VAN 
EEN WAGEN, AANGEPAST VOOR PERSONEN 
MET EEN VERMINDERDE MOBILITEIT
 

Het is je droom om zelf met de auto te rijden, maar je mobiele beperking 

maakt dit moeilijk? Dan is een wagen die speciaal volgens jouw behoeften 

en wensen aangepast wordt wellicht dé oplossing. Mogelijke aanpassin-

gen zijn bijvoorbeeld: het gas-en rempedaal handmatig bedienbaar maken,  

pedaalaanpassingen, rolstoellaadsystemen, ... 

 

We leggen hieronder uit hoe je best te werk gaat om je droom te realiseren 

en je vrijheid te herwinnen.

 

1. KOM JE IN AANMERKING?
Een aankoop van een nieuwe wagen vergt heel wat budget. Gelukkig  bestaan 

er een aantal maatregelen en tegemoetkomingen voor de bijkomende kost 

van de noodzakelijke aanpassingen. Weet je niet goed waar je mogelijk  

recht op hebt? Dan kan je de website van het VAPH (Vlaamse Agentschap 

voor Personen met een Handicap) even raadplegen op volgende link:  

www.vaph.be/voorwaarden. Wil je hierbij graag wat hulp? Dan kan je  

terecht bij de sociale dienst van je mutualiteit of je revalidatiecentrum. Ook 

bij Trapmann geven we je graag alle benodigde informatie en advies.

2. CARA ONDERZOEKT & LEVERT ATTEST
A) Het Centrum voor Rijgeschiktheid & voertuigaanpassingen CARA maakt 

deel uit van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. CARA onderzoekt 

of er, en indien ja welke, aanpassingen nodig zijn om je wagen veilig te  

kunnen besturen.  Deze aanpassingen zijn verplicht. Als je door een  

handicap moeite hebt om een wagen te besturen, moet je bij CARA ook je 

rijvaardigheid laten testen. Dat geldt zowel voor wie nog aan de rijopleiding 

moet beginnen, als voor diegene die al een rijbewijs voordat het ontstaan 

van de handicap. 

Op het attest staan naast de categorieën waarvoor je rijgeschikt bent ook 

de noodzakelijke voorwaarden en beperkingen bij het gebruik van het  

rijbewijs, zoals bijvoorbeeld het rijtijdstip, actieradius, gebruik prothese en 

geldigheidsduur. Trapmann beschikt over een eigen lesvoertuig en werkt 

samen met de Kempische Rijschool voor je rijvaardigheidslessen én het  

behalen van je rijbewijs.

 

B) CARA levert je attest

Na goedkeuring van all onderzoeken en testen levert CARA de benodigde 

documenten om een auto-aanpassing te laten gebeuren. Ook alle vereiste  

documenten om je rijbewijs aan te vragen of te laten aanpassen worden  

uitgereikt door CARA. Voor meer info kan je bij Trapmann terecht, of op de 

website van VIAS (voordien BIVV) :  http://www.vias.be/nl/particulieren/cara/.

C) Je huisarts levert je doktersattest

Bij een hernieuwing van een aanpassing waarvoor het VAPH in het verleden 

al een tegemoetkoming betaalde, volstaat het om een doktersattest voor te 

leggen waaruit blijkt dat je toestand ongewijzigd is.

3. VRAAG ADVIES BIJ TRAPMANN
Om de meest geschikte oplossing te kiezen, is het belangrijk om voor jezelf alle 

informatie te noteren over je rolstoel, de auto, de gewenste en verplichte  

aanpassingen aan de wagen. Deze zaken zijn immers allemaal nodig om 

te weten welk automerk en model het best geschikt is voor jouw specifieke 

situatie. 

 

Je komt op afspraak langs bij Trapmann in Kontich en bespreekt met 

de adviseur de mogelijke oplossingen. Je krijgt ook interessante infor-

matie over de mogelijke terugbetalingen door het VAPH. Op basis van dit  

professioneel advies kan je een weloverwogen beslissing nemen over de 

aankoop van je wagen.

4. START JE AANVRAAG  BIJ HET VAPH VIA DE SOCIALE DIENST 
Met de CARA codes en alle informatie die je nu verzamelt hebt, ga je langs 

bij de sociale dienst van je mutualiteit om de aanvraag bij het VAPH op te 

starten.

5. ONTVANG JE OFFERTE VOOR EEN TRAPMANN AUTO-AANPASSING 
Trapmann bezorgt je een gedetailleerde offerte voor de best passende  

wagen, conform de CARA richtlijnen en/of volgens jouw noden en wensen. 



6. VRAAG EEN OFFERTE BIJ AUTODEALER(S)
Gewapend met het Trapmann advies bezoek je de autodealer(s) van 

de merken die je verkiest. Met de adviseur bespreek je de gewenste  

auto-aanpassingen die je wil laten uitvoeren. Na een definitieve over-

eenkomst met de autodealer én Trapmann kan je de wagen bestellen. 

7. TRAPMANN PLANT DE AANPASSING IN & VOERT ZE UIT
Na ontvangst van de bestelling wordt in overleg met de autodealer een  

planning opgesteld voor de uitvoering van de auto-aanpassingen. 

Je voertuig wordt door de autodealer, of rechtstreeks vanuit het fabriek, 

bij Trapmann in Kontich geleverd en de aanpassingen zullen uitgevoerd 

worden volgens planning. Het kan zijn dat je gevraagd wordt langs te komen 

om de aanpassingen op jouw maat af te stellen.

8. DE HOMOLOGATIE WORDT DOOR TRAPMANN GEREGELD
Eenmaal de wagen technisch klaar is, moet deze opnieuw gehomologeerd 

worden. Trapmann is erkend constructeur (kaderrichtlijn 2007/46) en zal de  

homologatie in orde brengen. Als de boorddocumenten in orde zijn, kan de 

autodealer de wagen komen ophalen en zorgen voor de correcte inschrijving. 

9. VRAAG JE BTW-VOORDELEN AAN
Heb je recht op vrijstelling van verkeersbelasting, dan heb je automatisch 

recht op het gunsttarief van 6% BTW. Het BTW-bedrag kan je eenmalig 

terugvorderen. Indien wij de aanpassingen mee op de factuur van de aut-

odealer laten zetten, kan je de BTW terugvorderen van zowel de wagen als 

de aanpassingen. Meer info kan je bekomen bij jouw BTW kantoor.

10. JE AANGEPASTE WAGEN IS KLAAR
Je aangepaste auto wordt terug opgehaald door de autodealer en je wordt 

uitgenodigd om de wagen daar op te komen halen. 
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WAAROM TRAPMANN

PROFESSIONEEL ADVIES & SERVICE  
SINDS 1960
We investeren voortdurend in nieuwe  
technologieën. In onze grote showroom  
kan u het resultaat komen testen.

EEN SOLIDE TEAM &  
EIGEN WERKPLAATS
Onze techniekers zijn getraind om  
een nauwkeurige uitvoering en  
verzorgde afwerking van uw voertuig  
te realiseren. 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
We hebben nauw contact met invoerders,  
garages, fabrikanten, openbare  
organisaties, en dienstverleners zoals  
o.a. CARA, FOD Mobiliteit en Vervoer,  
FOD Sociale Zekerheid, VAPH, KOC,  
rolstoelverstrekkers, ...
 
DIENSTVERLENING OP MAAT 
We geven elke klant persoonlijk advies,  
volgens behoeften en wensen.  
Daarom raden we aan om eerst contact  
met ons op te nemen vooraleer  
een definitieve autokeuze te maken. 
 
EIGEN LESVOERTUIG
De Kempische Rijschool & Trapmann  
staan u bij in het vervolledigen van  
uw rijvaardigheidslessen én het  
behalen van uw rijbewijs. Trapmann
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BEZOEK ONZE SHOWROOM
Trapmann nv
Satenrozen 3
2550 Kontich
T.  03 326 13 07 
F.  03 326 11 36
E. info@trapmann.be 
W.  www.trapmann.be
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