HANDIWEB
HET AANDUIDEN VAN EEN VOLMACHTHOUDER
(enkel geldig voor toegang tot Handiweb)
Met dit formulier kunt u als persoon met een handicap een volmacht geven aan een derde
(volmachthouder) in het kader van de toepassing Handiweb (www.handiweb.be). U kunt deze
volmacht ofwel op papier ofwel elektronisch aan de dienst bezorgen. Na verwerking van uw vraag zal
de dienst aan u en aan de volmachthouder een bevestiging sturen.
Hoe gaat u te werk?
- Op papier
-

Drukken
druk dit formulier af
vul het in met blauwe balpen
onderteken het en laat het ook ondertekenen door uw volmachthouder
en stuur het origninele exemplaar (een fax, fotocopie of e-mail wordt niet aanvaard) op
naar de Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000
Brussel.

- Elektronisch
vul het formulier elektronisch in
onderteken het elektronisch en laat dit ook doen door uw volmachthouder
verzend het door op de knop "Verzenden per E-mail na de handtekeningen" te klikken.
1. Omschrijving van de volmacht
De volmachtgever geeft zijn volmachthouder een volmacht om het dossier te raadplegen en de acties
uit te voeren die in de toepassing zijn voorzien.
De volmacht heeft enkel betrekking op dit aspect van de juridische verhouding tussen volmachtgever
en volmachthouder.
De volmachtgever kan geen nieuwe gelijkaardige volmacht geven voordat de onderhavige volmacht
wordt beëindigd.
Door het geven van deze volmacht verliest de volmachtgever niet de mogelijkheid zelf zijn dossier te
raadplegen en de acties uit te voeren die in de toepassing zijn voorzien.
2. Duur
De geldingsduur van de volmacht gaat in vanaf de registratie door de Directie-generaal Personen met
een handicap en is
- ofwel van onbepaalde duur
- ofwel geldig tot
(vul dan de einddatum in, in de vorm 'dag/mnd/jaar')
3. Identificatie van de volmachtgever

Naam:
Voornaam:
Rijksregisternummer:
(Het rijksregisternummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart)
Postcode woonplaats:
Tijdens de kantooruren te bereiken:
Op het telefoon/gsm-nummer:
Op het e-mail adres:

4. Identificatie van de volmachthouder
Verplicht in te vullen gegevens (bij het ontbreken van één van de gegevens zal de volmacht niet
worden geregistreed)

Naam:
Voornaam:
De persoon maakt deel uit van volgende organisatie (1):
Straat:
Postcode:
Gemeente:
Rijksregisternummer:
(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart)

Nr.

(Verder aangeduid als 'volmachthouder')
Niet verplicht in te vullen gegevens:

De volmachthouder kan tijdens de kantooruren bereikt worden:
Op het telefoonnummer:
Op fax nummer:
Op het e-mail adres:
Op het GSM-nummer:
Datum (2):

Het gaat om een dossier van een persoon
jonger dan 18 jaar.
Ik teken als ouder. (3)
Het gaat om een dossier van een persoon
voor wie een rechter een wettelijk
vertegenwoordiger heeft aangeduid.
Ik teken als wettelijk vertegenwoordiger. (3)

Handtekening van de volmachthouder,

Datum (2):

Handtekening van de volmachtgever,

Verzenden per E-mail na de handtekeningen
(1)
(2)
(3)

Enkel in te vullen als dit het geval is
Niet in te vullen bij gebruik van een elektronische handtekening
Vak aankruisen als dit het geval is

Zowel volmachten voor bepaalde duur als volmachten voor onbepaalde duur komen ten einde overeenkomstig
artikel 2003-2010 B.W. Volmachten voor bepaalde duur komen eveneens ten einde na het verlopen van de
hierboven aangegeven termijn.
Zowel volmachten voor bepaalde duur als volmachten voor onbepaalde duur kunnen worden herroepen mits
naleving van de volgende procedure:
- de volmachtgever kan op elk moment zijn volmacht herroepen, met onmiddellijke ingang en zonder
opzeggingstermijn. U verwittigt hiervoor schriftelijk de dienst Personen met een handicap met het verzoek de
toegang door de volmachthouder tot de softwareapplicatie Handiweb onmiddellijk te blokkeren. U brengt
eveneens schriftelijk de volmachthouder ervan op de hoogte dat u deze volmacht herroept.
- De volmachthouder kan zijn volmacht herroepen, met onmiddellijke ingang en zonder opzeggingstermijn. Hij
mag de volmacht niet ontijdig opzeggen. Dit houdt in dat u, als volmachtgever, steeds over voldoende tijd moet
beschikken om eventueel van volmachthouder te veranderen. Om de volmacht te herroepen stuurt hij een
schriftelijke kennisgeving naar mij, de volmachtgever, en aan de Directie-generaal Personen met een handicap
met de mededeling van de herroeping.

