
 

 VAPH-F-2019 

 Aanvraag van een vergunning voor een gebruikersvereniging met 
informatieloket 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om bij het VAPH vergund te worden als gebruikersvereniging 
met informatieloket in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 houdende de 
vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van gebruikersverenigingen met informatieloket voor 
personen met een handicap en van gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve 
overlegorganen. 
 

 Gegevens van de organisatie 

1 Vul de gegevens van uw inrichtende  macht in. 

 naam       

 straat en huisnummer       

 postcode en gemeente       

 rechtsvorm       

 naam voorzitter       

 ondernemingsnummer          .       .       
 

2 Vul de gegevens van de organisatie in. 

 naam       

 straat en huisnummer       

 postcode en gemeente       

 telefoonnummer       

 contactpersoon       

 e-mailadres       

 aantal leden       

 IBAN  B E     .         .         .         
 

  

  

  



Aanvraag van een vergunning als gebruikersvereniging met informatieloket - 2 van 3 

3 Geef aan welke vergunning u aanvraagt. 

  Organiseren van een informatieloket voor personen met een handicap  

   gebruikersvereniging met minimum 10.000 leden  

   samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen met minder dan 10.000 leden 

  Organiseren van een informatieloket voor collectieve overlegorganen 

   gebruikersvereniging die aan meer dan 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand verleent  

   gebruikersvereniging die aan minder dan 75 collectieve overlegorganen informatie en bijstand 
      verleent 

 Bij te voegen documenten 

4 Kruis de documenten aan die zijn bijgevoegd indien u kiest voor het organiseren van een informatieloket 
voor personen met een handicap via gebruikersvereniging met minimum 10.000 leden  

  Statuten van de rechtspersoon conform art.2, 1° en 3° van het BVR van 1 maart 2019 

  Kwaliteitskader voor de uitvoering van de opdracht 

  Overzicht met het aantal leden per provincie en tweetalige gebied Brussel-hoofdstad  

5 Kruis de documenten aan die zijn bijgevoegd indien u kiest voor het organiseren van een informatieloket 
voor personen met een handicap via een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen met minder 
dan 10.000 leden 

  Samenwerkingsovereenkomst conform art.2, §2, 2° 

  Statuten van de rechtspersoon conform art.2, 1° en 3° van het BVR van 1 maart 2019 

  Kwaliteitskader voor de uitvoering van de opdracht 

  Overzicht met het aantal leden per provincie en tweetalige gebied Brussel-hoofdstad  

6 Kruis de documenten aan die zijn bijgevoegd indien u kiest voor het organiseren van een informatieloket 
voor collectieve overlegorganen 

  Statuten van de rechtspersoon conform art.3, 1° en 3° van het BVR van 1 maart 2019 

  Kwaliteitskader voor de uitvoering van de opdracht 

  Overzicht met het aantal collectieve overlegorganen per provincie en tweetalige gebied Brussel-
hoofdstad, die u ondersteunt.  

 Ondertekening 

7 Door deze aanvraag te ondertekenen, verklaart u dat u voldoet aan  de voorwaarden van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 1 maart 2019  tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van vergunning en 
subsidiëring van gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap of van 
gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen, in het bijzonder het bestrijk van 
de werking over het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-
hoofdstad, en dat u akkoord bent dat het VAPH bijkomende stavingstukken opvraagt indien vereist. 

 



Aanvraag van een vergunning als gebruikersvereniging met informatieloket - 3 van 3 

 datum dag     maand     jaar         
 

 handtekening  

 voor- en achternaam       

 functie       

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

8 Scan het ondertekende formulier in en mail het samen met de gevraagde bijlagen naar 
erkenningen@vaph.be. 
 


