
 

  3600/JT/JS/11 - 02 1 

 

 

1 Situering 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 betreffende het beheer van gelden of goederen 
van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van voorzieningen bedoeld in het 
decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van 
Personen met een Handicap legt de regels vast op welke wijze de beheerders of personeelsleden 
dienen om te gaan met het beheer van gelden en goederen van de gebruikers van hun dienst of 
voorziening. 

In grote lijnen samengevat bepaalt dit besluit dat van zodra een beheerder of personeelslid van een 
voorziening een som geld of goederen van een gebruiker beheert die het bedrag van 134,45 € 
overschrijdt op maandbasis,1 dit slechts kan gebeuren op grond van een schriftelijke lastgeving2 die 
opgenomen wordt in het protocol van verblijf, opvang, behandeling of begeleiding3. De gelden 
kunnen op een individuele rekening geplaatst worden op naam van de persoon met een handicap 
ofwel wordt een individuele fiche bijgehouden van de gelden die niet op een rekening geplaatst 
worden4. 
Een toezichtsraad kijkt om de zes maanden de rekeningen na betreffende het beheer van de gelden 
en goederen en behandelt eventuele klachten met betrekking tot het beheer van gelden en 
goederen.5 

                                                 
1 Artikel 4 van het besluit: 4.000 Belgische frank geïndexeerd. 
2 Artikel 5 van het besluit. 
3 Artikel 6 van het besluit. 
4 Artikel 5, 7° van het besluit. 
5 Artikel 8 tot en met 12 van het besluit. 
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2 Huidige evolutie 

Sinds de inwerkingtreding van dit besluit heeft zich een evolutie voorgedaan op verschillende 
domeinen. In de eerste plaats is het zorglandschap geëvolueerd van (semi-)residentiële ondersteuning 
naar meer ambulante dienstverlening, ook voor zwaar zorgbehoevenden in individuele of 
groepswoningen.  
Ook inhoudelijk is er een evolutie in de ondersteuning. Omdat meer personen met een handicap de 
(semi-)residentiële voorzieningen ruilen voor inclusieve huisvesting waarbij ze zelf instaan voor de 
woon- en leefkosten, worden de personeelsleden van de voorzieningen meer betrokken bij 
budgetbeheer en budgetbegeleiding van de gebruikers. 
Zwaar zorgbehoevenden die op inclusieve wijze gehuisvest worden moeten in sommige 
omstandigheden beroep doen op begeleiders om de financiële aspecten van hun huisvesting en 
huishouden te beredderen. 
De betalingswijzen en het geldverkeer hebben een grondige evolutie doorgemaakt. Meer en meer 
wordt gebruik gemaakt van elektronische betaalwijzen met betaal- en kredietkaarten, ook veel 
bankverrichtingen gebeuren op elektronische wijze via internet. 

3 De bedoeling van de wetgever 

Met dit besluit had en heeft de wetgever nog steeds de bescherming van alle partijen voor oog: 

1) de gelden en goederen van de persoon met een handicap beschermen tegen mogelijks 
wanbeheer of misbruik; 

2) transparantie en controle op een beheersbare wijze organiseren met betrekking tot het 
beheer van gelden en goederen van de personen met een handicap; 

3) rechtszekerheid en rechtsbescherming bieden aan de beheerders en personeelsleden van de 
voorziening, wanneer zij gelden of goederen beheren of mee beheren van de personen met 
een handicap. 

4 Toepassingsgebied van het besluit 

Het besluit regelt enkel het beheer van gelden en goederen. Dit houdt in dat personeelsleden of 
beheerders van de voorzieningen enkel daden van beheer mogen doen, bijvoorbeeld het plaatsen van 
gelden, gelden afhalen van rekeningen voor de gebruiker, betalingen doen voor de gebruiker, 
schuldvorderingen innen voor de gebruiker. 
Nooit kunnen beheerders of personeelsleden daden van beschikking doen. Daden van beschikking 
onderscheiden zich van daden van beheer in die zin dat zij een invloed hebben op het patrimonium 
van de gebruiker. Een daad van beschikking is bijvoorbeeld het verkopen van een onroerend goed, of 
een gift of schenking doen.6 

                                                 
6 Een betaling doen voor een gebruiker is geen daad van beschikking: de uitgave wordt 
gecompenseerd door een aankoop van een goed of een dienst en is dus geen verandering van het 
patrimonium. 
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Van zodra een beheerder of een personeelslid kan beschikken over een bedrag dat groter is dan 
134,45 €, wordt er gesproken van beheer van gelden en goederen. 
Volgende situaties vallen dus onder het toepassingsgebied: 

1) van zodra de kleine som die als zakgeld beschouwd wordt, de 134,50 € overschrijdt op 
maandbasis; 

2) wanneer een systeem van dubbele handtekening gehanteerd wordt in kader van 
budgetbegeleiding; 

3) wanneer personeelsleden de pin-code kennen van de betaalkaart en deze gebruiken; 

4) wanneer personeelsleden gebruik maken van kredietkaarten7 van de gebruiker; 

5) wanneer bewindvoerders voor hun pupil(len) aan de voorziening sommen ter beschikking 
stellen, al dan niet met volmacht op een individuele bankrekening, die de limiet van het 
zakgeld overschrijden; 

6) wanneer personeelsleden bij het bijstaan van de gebruiker, kennis hebben van de paswoorden 
of codes met betrekking tot internetbankieren.8 

5 Gevolgen 

1) Kleine sommen die als zakgeld beschouwd worden, worden maandelijks afgerekend: 
het bedrag hiervan mag de 134,45 €9 niet te boven gaan op maandbasis. Indien het bedrag 
niet gebruikt wordt en zo de limiet overschreden wordt, zal ofwel het bedrag, dat de limiet 
overschrijdt, teruggestort worden aan de gebruiker, zoniet valt dit niet meer onder de 
benoeming zakgeld en zal dus met een lastgeving en toezichtsraad gewerkt moeten worden. 
Indien een gecumuleerd bedrag van de gebruiker de 134,45 € overschrijdt, kan het niet op 
een gezamenlijke rekening bewaard worden, maar moet dat op een individuele rekening. Van 
niet gestorte bedragen worden individuele fiches bijgehouden. Elk individueel bedrag onder 
de 134,45 € valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit, en kan wel op een 
gezamenlijke rekening bewaard worden. 

2) Budgetbegeleiding met systeem dubbele handtekening valt onder het toepassingsgebied. De 
overeenkomst die men sluit met de gebruiker en de bank om het systeem te regelen volstaat 
op zich als lastgeving. Deze dient deel uit te maken van het protocol van verblijf, opvang, 
behandeling of begeleiding. Er wordt een maandelijkse individuele fiche per gebruiker 
bijgehouden waarop geregistreerd wordt welke verrichtingen mede ondertekend worden door 
de begeleider. Toezicht door een toezichtsraad dient georganiseerd te worden, die in geval 
van betwisting de fiches kan controleren. De fiches dienen enkel in geval van betwisting door 
de gebruiker aan de toezichtsraad voorgelegd te worden. Op deze wijze wordt de privacy van 
de gebruiker niet geschonden. 

3) Wanneer bewindvoerders al dan niet op een individuele bankrekening sommen ter beschikking 
stellen die al dan niet automatisch aangevuld worden, en die de limiet van het zakgeld 
overschrijden, dient dit per lastgeving geregeld te worden en is een toezichtsraad vereist. 

4) Wanneer begeleiders voor de gebruikers betalingen doen of geld afhalen met bankkaarten en 
dus kennis hebben van de pincode, dient een lastgeving opgesteld te worden. Deze lastgeving 

                                                 
7 Kredietkaarten worden niet alleen verstrekt door banken, maar ook door grootwarenhuizen om 
betalingen te kunnen doen, bv Carrefour en Makro. 
8 Dit is geen limitatieve opsomming. 
9 Geïndexeerd bedrag. 
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bepaalt bijvoorbeeld de maximale bedragen, doeleinden van de betalingen. Net alsof men 
gelden niet op een rekening plaatst maar beheert met een individuele fiche, wordt een fiche 
bijgehouden waarin opgenomen wordt welke opdracht de gebruiker aan de begeleider heeft 
gegeven. Hierop is controle door de toezichtsraad nodig. 

5) Een analoge lastgeving zoals onder 4) wordt gehanteerd wanneer begeleiders aan 
internetbankieren doen voor of assistentie verlenen aan de gebruiker en zo op de hoogte zijn 
van codes of paswoorden. 

6) Het gebruik van kredietkaarten door de begeleider is niet toegelaten. Ofwel doet de 
gebruiker dit zelf, ofwel wordt een andere betaalwijze gehanteerd. 
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