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Directe financiering voor geïnterneerden met een handicap: wijze 
van registratie van de vergunde zorgaanbieder 
 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Op 14 december 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over de zorg en 
ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door vergunde 
zorgaanbieders goed. Dit besluit van de Vlaamse Regering treedt in werking op 1 januari 
2019 en regelt de direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden met een 
handicap die uit een beveiligde setting doorstromen.  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en het bijbehorende 
ministerieel besluit bepalen de wijze van aanvraag van een registratie als vergunde 
zorgaanbieder voor het aanbieden van ondersteuningsmodules. 

Met deze infonota wenst het VAPH u te informeren over de wijze waarop een vergunde 
zorgaanbieder zich kan registreren voor één of meerdere ondersteuningsmodules binnen 
de directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap.  

Op 15 januari 2019 zal het VAPH een uitgebreidere infonota over deze nieuwe regelgeving 
bezorgen met meer gedetailleerde informatie omtrent de aanvraagprocedure voor 
geïnterneerde personen met een handicap, de mogelijkheid tot bemiddeling, de 
subsidiëring van de geregistreerde vergunde zorgaanbieders en de registratie van de 
overeenkomsten.  Zodra de definitieve versie van de betrokken besluiten in ons bezit zijn, 
zullen ze eveneens verspreid worden. 
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Daarnaast blijft ook het gekende ondersteuningsaanbod van de projecten voor 
geïnterneerden en gedetineerden in de gevangenis en de units voor geïnterneerden 
(forensische VAPH-units)1 bestaan. 

In januari en februari 2019 organiseert het VAPH voor de vergunde zorgaanbieders per hof 
van beroep infosessies omtrent de directe financiering voor geïnterneerden met een 
handicap en het justitiële landschap. 

1 Directe financiering voor geïnterneerden 

Vanaf 15 januari 2019 kunnen geïnterneerden met een handicap op het ogenblik dat ze 
uitstromen uit een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum (FPC), een erkende 
medium security-afdeling binnen de psychiatrie of een forensische VAPH-unit ondersteund 
worden door vergunde zorgaanbieders die hiervoor rechtstreeks worden vergoed door het 
VAPH. De persoon met een handicap dient, samen met de beveiligde setting waar hij 
verblijft, een aanvraag in voor één van de vijf ondersteuningsmodules, namelijk ‘individuele 
ondersteuning’, ‘dagondersteuning’, ‘woonondersteuning’, ‘dag- en woonondersteuning’ of 
‘dag- en woonondersteuning +’.  

De module ‘dag- en woonondersteuning +’ kan worden toegewezen indien in het verslag 
één van de volgende situaties is aangetoond:  

 de geïnterneerde persoon heeft voltijds dag- en woonondersteuning nodig, er 
moet voortdurend iemand aanwezig zijn en er moet toezicht uitgeoefend worden 
binnen gehoorsafstand;  

 de geïnterneerde persoon heeft voltijds dag- en woonondersteuning nodig, er 
moet voortdurend iemand aanwezig zijn zonder dat die persoon voortdurend 
toezicht moet uitoefenen en de persoon heeft dagelijks ondersteuning nodig op de 
meeste levensdomeinen, voornamelijk in de vorm van inhoudelijke of praktische 
begeleiding van een deel van de activiteit.  
 

2 Doelgroep 

Een persoon kan gebruik maken van direct gefinancierde ondersteuning voor 
geïnterneerden indien hij aan volgende voorwaarden voldoet: 

 geïnterneerd zijn, 
 door het VAPH erkend zijn als persoon met een handicap, 
 uitstromen uit een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum (FPC), een 

erkende medium security-afdeling binnen de psychiatrie of een forensische VAPH-
unit,  

 een positieve beslissing van het VAPH hebben omtrent toegang tot direct 
gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden, 

 behoefte hebben aan handicapspecifieke ondersteuning (ongeacht de benodigde 
ondersteuningsvorm en -intensiteit) en forensische know how. 

                                                           
1
  Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de erkenning en subsidiëring van 

voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor 
geïnterneerden 
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3 Voorwaarden voor de vergunde zorgaanbieder  

De directe financiering voor geïnterneerden kan enkel ingezet worden bij door het VAPH 
vergunde zorgaanbieders die zich hiertoe bij het VAPH registreren. Enkel voorzieningen die 
aan bepaalde specifieke vereisten inzake expertise en/of infrastructuur voldoen, zullen via 
directe financiering geïnterneerden kunnen ondersteunen. Deze voorwaarden zijn 
regelgevend verankerd.  
 
De vergunde zorgaanbieders dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 geregistreerd zijn bij het VAPH (zie aanvraagformulier als bijlage), 
 bereid zijn om op maat te werken met een forensische doelgroep, 
 beschikken over forensische expertise en opleidingen volgen in functie van de 

ondersteuning van een forensische doelgroep, 
 sectoraal en intersectoraal afstemmen met andere actoren die betrokken zijn bij de 

ondersteuning van de geïnterneerde personen, 
 instaan voor opvolging en nazorg van het zorgtraject van de betrokken 

geïnterneerde personen. 
 
 

De vergunde zorgaanbieders die woon- of dagondersteuning willen aanbieden, moeten 
naast deze voorwaarden ook voldoen aan de voorwaarde dat ze afhankelijk van de module 
van ondersteuning die zij willen bieden, beschikken over een aangepaste infrastructuur of 
bereid zijn op korte termijn de nodige infrastructurele aanpassingen te doen. 

4 Aanvraag tot registratie voor direct gefinancierde 
ondersteuning voor geïnterneerde personen met een 
handicap 

De vergunde zorgaanbieder kan een aanvraag bij het VAPH indienen om zich te registreren 
voor één of meerdere ondersteuningsmodules. Er kan hiervoor gebruik gemaakt worden 
van het aanvraagformulier. Het formulier dient ingevuld en ondertekend bezorgd te 
worden aan het VAPH via erkenningen@vaph.be. Het VAPH zal uw aanvraag onderzoeken 
op volledigheid en keurt de registratie goed indien aan alle voorwaarden is voldaan. Het 
VAPH verstuurt de beslissingsbrief omtrent de aanvraag tot registratie per e-mail aan de 
vergunde zorgaanbieder. De registratie heeft standaard een geldigheidsduur van vijf jaar. 

Deze registratie verplicht de vergunde zorgaanbieder niet tot het effectief bieden van 
ondersteuning aan een geïnterneerde. Met het eerder vernoemde formulier kan de 
zorgaanbieder op ieder ogenblik aanvragen om zijn registratie te wijzigen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van ondersteuningsmodules of vestigingsplaatsen.  

Indien een vergunde zorgaanbieder een persoon via direct gefinancierde ondersteuning 
voor geïnterneerden wenst te ondersteunen, dient de vergunde zorgaanbieder echter wel 
over een goedkeuring van het VAPH te beschikken voor de desbetreffende module alvorens 
hiervoor een individuele dienstverleningsovereenkomst kan afgesloten worden. 

 
 

mailto:erkenningen@vaph.be
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5 Wijze van subsidiëring 

Het VAPH voorziet in een subsidie per (ondersteunings-)module, uitgedrukt in 
personeelspunten en werkingsmiddelen. 

 

De subsidiëring per ondersteuningsmodule bedraagt op jaarbasis: 

 

 
  personeelspunten   werkingsmiddelen 

individuele ondersteuning 
19,2504 € 1.434,04 

  dagondersteuning 
37,8132 € 2.816,87 

woonondersteuning 
48,1260 € 3.585,11 

dag- en woonondersteuning 
61,8762 € 4.609,42 

   dag- en woonondersteuning + 
79,7516 € 5.941,04 

 

De modules kunnen niet met elkaar worden gecombineerd  en de subsidie wordt pro rata 
aangepast aan de duur van de begeleidingsovereenkomst. 

De subsidiëring verloopt op dezelfde wijze als de subsidiëring van andere diensten die 
werken met personeelspunten en werkingsmiddelen. 

 

6 Aanvraagprocedure voor de persoon met een 
handicap  

Een persoon met een handicap dient een goedkeuring te hebben van het VAPH om gebruik 
te maken van een bepaalde module van ondersteuning voor geïnterneerde personen met 
een handicap. Hiervoor zal op 15 januari 2019 een aanvraagformulier ter beschikking 
worden gesteld. Dit formulier zal vanaf 15 januari 2019 eveneens gebruikt worden voor de 
aanvraag van ondersteuning door een forensische VAPH-unit. 
 

Het budget dat beschikbaar is voor directe financiering van geïnterneerde personen met 
een handicap is gelimiteerd. Bij het bepalen wie eerst in aanmerking komt, houdt het VAPH 
rekening met de datum en het uur van ontvangst van het aanvraagformulier directe 
financiering geïnterneerden bij het VAPH. 
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7 Bemiddeling 

Als de persoon met een handicap moeilijkheden ervaart bij het vinden van een vergunde 
zorgaanbieder kan hij aan het VAPH casemanagement of collectieve bemiddeling2 vragen.  

In het kader van de regelgeving voor geïnterneerden dient men echter niet te voldoen aan de 
voorwaarde ‘ intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie’ en dient men de 
bijstandsorganisatie niet uit te nodigen voor de collectieve bemiddeling. 

 

8 Vragen in verband met een aanvraag tot registratie 

Indien u vragen heeft bij uw aanvraag tot registratie, dan kunt u mailen naar 
erkenningen@vaph.be of bellen naar het nummer 02/225.84.02. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

James Van Casteren, 

Administrateur – generaal VAPH 

 

 

 

                                                           
2
  Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 over de bemiddeling, de afstemming en de planning in 

het kader van persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap 
 

mailto:erkenningen@vaph.be

