
Wat is er terug te vinden op het aanmeldingsformulier?  
 

Het aanmeldingsformulier heeft drie belangrijke functies: 

1. Het faciliteren van de communicatie tussen het ziekenfonds en de 
trajectbegeleider (VDAB of GTB).  

2. Het verlenen van toestemming om informatie uit te wisselen.  
3. Het aanleveren van de informatie nodig voor het uitklaren van een indicatie en 

voor het aanvragen van de BTOM’s.  
 

De eerste twee items zijn terug te vinden op de voorzijde (pagina 1) van het formulier, 

het derde item beslaat de achterzijde (pagina 2) van het formulier. 

 
 
Bespreking van de verschillende vakken: 
 

� Identificatiegegevens: alle gegevens van de werkzoekende/de verzekerde 
(ingevuld of via een ziekenfondsklever, mét vermelding van het nummer van de 
mutualiteit). 

 
� Akkoord: clausule die omschrijft dat de werkzoekende/de verzekerde akkoord is 

met het uitwisselen van informatie in functie van het traject naar werk. 
Belangrijk: de werkzoekende/de verzekerde plaatst hierbij zijn/haar 
handtekening. 
 

� Vraagstelling: de doorverwijzer (Adviserend Geneesheer of werkwinkel) kan 
hier extra informatie opnemen in verband met de concrete vraag naar 
begeleiding en/of ondersteuning. 
 

� Contactgegevens: gegevens die toelaten dat er vlot gecommuniceerd wordt 
tussen het ziekenfonds en de trajectbegeleider. Vermeld hier zeker de naam, het 
telefoonnummer en het e-mail-adres. 

 
 

� Herhaling van naam en rijksregisternummer (RRN): vooral belangrijk 
wanneer het formulier op twee afzonderlijke pagina’s wordt afgedrukt. 
 

� Medische inschatting door adviserend geneesheer: specificaties in verband 
met de problematiek. Ook de medische codes en de diagnosesteller zijn hier 
belangrijk. Deze gegevens worden gebruikt om de indicatie van arbeidshandicap 
en het recht op BTOM’s toe te kennen. 
 

� Datum, handtekening en stempel: het formulier moet gedateerd worden en 
voorzien van de handtekening van de adviserend geneesheer (niet van de 
maatschappelijk werker!) en zijn/haar stempel. 
 

Een correct ingevuld formulier wordt geaccepteerd als indicatie van arbeidshandicap. 

De ingevulde stoorniscodes kunnen een automatisch recht geven op een BTOM, voor 

zover ze juist gediagnosticeerd zijn en voorkomen op de lijst die werd goedgekeurd 

door de raad van bestuur van de VDAB. 

 


