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Vergunnen en subsidiëren van gebruikersverenigingen met 
informatieloket voor personen met een handicap en van 
gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve 
overlegorganen 
 

Gebruikersverenigingen zijn organisaties die personen met een (vermoeden van) handicap 
vertegenwoordigen...  Ze kunnen personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving 
wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH of andere 
instanties, en de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden.  
Gebruikersverenigingen doen dat onder andere door vragen te beantwoorden, handicapspecifieke 
informatie aan te bieden en  vormingen te geven.   

Door het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 kan het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen 
met een handicap en gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen 
vergunnen en subsidiëren. 

Het VAPH kan aan maximaal drie gebruikersverenigingen of een samenwerkingsverband van 
gebruikersverenigingen voor het organiseren van een informatieloket voor personen met een 
handicap een vergunning verlenen voor een periode van drie jaar. 

Het VAPH kan aan maximaal twee gebruikersverenigingen voor het organiseren van een 
informatieloket voor collectieve overlegorganen een vergunning verlenen voor een periode van 
drie jaar. 
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 regelt de vergunning en subsidiëring van 
gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en van 
gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen. 

 

Vergunning 

De aanvraag moet ingediend worden bij het VAPH via het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen 
ingediend worden tot en met 15 juni 2019. In de aanvraag moet de gebruikersvereniging aantonen 
dat ze voldoet aan volgende voorwaarden, zoals vermeld in het besluit van 1 maart 2019:  

1. Gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap 

Het VAPH kan een vergunning om een informatieloket voor personen met een handicap te 
organiseren, verlenen aan een gebruikersvereniging als ze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 opgericht zijn als vereniging zonder winstoogmerk; 

 een werking hebben die het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied en het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bestrijkt; 

 als statutaire doelstellingen het informeren of bijstand verlenen van personen met (een 
vermoeden van) een handicap hebben; 

 aantonen dat men minimaal 10.000 leden heeft. Een ledenlijst houdt de organisatie ter 
beschikking voor het VAPH en Zorginspectie;  

 een kwaliteitskader hanteren voor de uitvoering van de opdrachten vermeld in het besluit.  

Het VAPH kan een vergunning om een informatieloket voor personen met een handicap te 
organiseren verlenen aan een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen die minder dan 
10.000 leden hebben. Dat samenwerkingsverband moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

ofwel:  

 als gebruikersverenigingen samen een overkoepelende organisatie oprichten als een 
vereniging zonder winstoogmerk of als gebruikersverenigingen samen in een 
samenwerkingsovereenkomst een gebruikersvereniging aanwijzen die opgericht is als een 
vereniging zonder winstoogmerk en die in naam van alle gebruikersverenigingen de 
vergunning aanvraagt;   

 zich als samenwerkingsverband richten tot een zo breed mogelijke doelgroep van personen 
met beperkingen; 

 openstaan als samenwerkingsverband voor alle gebruikersverenigingen die beantwoorden 
aan de voorwaarden bepaald in artikel 2, § 1 van het besluit, met uitzondering van 4°, en 
geen exclusiecriteria hanteren. 

 Ook voldoen aan: 
o een werking hebben die het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied 

en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bestrijkt; 
o als statutaire doelstellingen het informeren of bijstand verlenen van personen met 

(een vermoeden van) een handicap hebben; 
o een kwaliteitskader hanteren voor de uitvoering van de opdrachten vermeld in het 

besluit. 

De vergunning heeft een geldigheidsduur van drie jaar. 
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2. Gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen 

Het VAPH kan aan gebruikersverenigingen een vergunning verlenen voor het organiseren van een 
informatieloket voor collectieve overlegorganen1  als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:  

 opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk; 

 een werking hebben die het volledige grondgebied van het Nederlandse taalgebied en het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bestrijkt; 

 als statutaire doelstellingen het ondersteunen en informeren van personen die deel 
uitmaken van de collectieve overlegorganen hebben; 

 een kwaliteitskader hanteren voor de uitvoering van de opdrachten vermeld in het besluit. 

De vergunning heeft een geldigheidsduur van drie jaar. 

 

Subsidiëring 

De jaarlijkse subsidie voor een gebruikersvereniging vergund als gebruikersvereniging met 
informatieloket voor personen met een handicap bedraagt 100.000 euro.  

De jaarlijkse subsidie voor een samenwerkingsverband van gebruikersverenigingen met minder dan 
10.000 leden vergund als gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een 
handicap bedraagt 150.000 euro.  

De jaarlijkse subsidie voor een gebruikersvereniging vergund als gebruikersvereniging met 
informatieloket voor collectieve overlegorganen bedraagt ofwel:  

 50.000 euro als er aangetoond werd dat er aan minder dan 75 collectieve overlegorganen 
informatie en bijstand werd verleend; 

 100.000 euro als er aangetoond werd dat er aan minstens 75 collectieve overlegorganen 
informatie en bijstand werd verleend. 

De vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en de 
vergunde gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen ontvangen 
van het VAPH een voorschot (80% van het basissubsidiebedrag). Het jaar nadien volgt een 
afrekening op basis van het aangeleverde inhoudelijke en financieel jaarverslag. 

 

 

 

James Van Casteren 

Administrateur-generaal  

                                                             
1 de collectieve overlegorganen, vermeld in artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 
2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, 
behandeling en begeleiding van personen met een handicap 


