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Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot 
vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en 
subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een 
handicap 

 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert 20 
vrijetijdszorgorganisaties (VTZ's) voor vrijetijdsactiviteiten op maat voor personen met een 
handicap. 
 
De bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg 
voor personen met een handicap volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 zijn 
te complex en niet aangepast aan het vernieuwde zorglandschap.  De Vlaamse Regering wijzigt 
daarom het besluit over de subsidiëring van organisaties voor vrijetijdszorg voor personen met een 
handicap, om de regelgeving en de bijbehorende subsidiëring voor de VTZ's te vereenvoudigen en 
aan te passen aan het vernieuwde zorglandschap. Deze wijzigingen betreffen: 

1. het actualiseren van de erkenningsvoorwaarden, waarbij onder meer de prioritaire 
doelgroep van de organisaties inzake vrijetijdszorg wordt gewijzigd en een aantal 
voorwaarden meer expliciet worden geformuleerd (artikelen 1,  2 en 3)1;  

2. het opheffen van de voorwaarde om samen met de erkenningsaanvraag een beleidsplan in 
te dienen (artikel 4)2;  

3. het invoeren van de erkenning van onbepaalde duur, weliswaar na een eerste tijdelijke 
erkenning van maximaal vijf jaar (artikelen 5, 1°, en 6)3; 

                                                           
1
 Wijzigen artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de 

bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor 
personen met een handicap. 
2
 Wijzigt artikel 5 van het besluit van 19 juli 2007. 

3
 Wijzigen artikel 7 en 8 van het besluit van 19 juli 2007. 
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4. het expliciteren van de beroepsmogelijkheid tegen een weigering van de erkenning 
(artikel 5, 2°)4; 

5. de opheffing van de programmatie (artikel 7)5; 
6. het koppelen van de subsidiëring aan bepaalde prestaties (artikel 8, 2°); 
7. de verhoging van het nominale subsidiebedrag (artikel 8, 1°), alsook het aanpassen van het 

indexeringsmechanisme en het machtigen van de Vlaamse minister bevoegd voor de 
bijstand aan personen om het basissubsidiebedrag jaarlijks te herzien (artikel 8, 2°, 4°, 5° 
en 6°); 

8. het opheffen van de bijkomende subsidie (artikel 8, 3°)6; 
9. het wijzigen van de uitbetalingsregeling van de subsidies (artikel 9)7; 
10. het wijziging van de rapporteringsregeling (artikel 10)8 en van de voorwaarden voor 

reservevorming (artikel 11)9. 
11. voorzien in een overgangsregeling waarbij de erkenning van reeds erkende organisaties 

wordt omgezet in een erkenning van onbepaalde duur (artikel 6, 4°)10. De reeds erkende 
organisaties moeten hiervoor zelf geen actie ondernemen.  

 
Deze wijzigingen werden doorgevoerd in de respectieve artikelen van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en 
subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap, wat betreft de 
erkenningsvoorwaarden,  erkenningsprocedure en subsidiëring. De geconsolideerde versie is te 
raadplegen op de VAPH-site onder documenten>regelgeving of op de Vlaamse codex. 
Gedetailleerde informatie over erkenning en subsidiëring kan  u vinden op de VAPH-site onder het 
luik professionelen.  

 

 

 

James Van Casteren 
Administrateur-generaal 
 

  

                                                           
4
 Wijzigt artikel 7, §2. 

5
 Heft artikel 9 van het besluit van 19 juli 2007 op. 

6
 Artikel  doet verschillende wijzigingen aan artikel 10 van het besluit van 19 juli 2007. 

7
 Wijzigt artikel 11 van het besluit van 19 juli 2007. 

8
 Vervangt artikel 12 van het besluit van 19 juli 2007. 

9
 Vervangt artikel 14 van het besluit van 19 juli 2007. 

10
 Voegt een derde lid toe aan artikel 8 van het besluit van 19 juli 2007. 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016058&datum=&geannoteerd=false&print=false
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Deze infonota werd bijkomend verstuurd aan: 

- aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH-diensten) 
- bijstandsorganisaties 
- centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS) 
- diensten ondersteuningsplan (DOP) 
- gebruikersorganisaties 
- gemachtigde experten 
- groenezorginitiatieven 
- multidisciplinaire teams (MDT) 
- multifunctionele centra (MFC) 
- observatie- / diagnose- en behandelingsunits (ODB) 
- ouderinitiatieven 
- revalidatiecentra (REVA) 
- forensische VAPH-units 
- vergunde zorgaanbieders (VZA) 


