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Erkenningen van onbepaalde duur
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Vandaag 15 juni 2012 heeft de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, haar definitieve
goedkeuring gegeven aan een besluit dat wijzigingen aanbrengt aan het besluit van de Vlaamse
regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van
vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Met deze omzendbrief wensen wij u op de hoogte te brengen van de belangrijke wijzigingen die
aangebracht zijn in het stelsel van erkenningen en vergunningen.

1 Erkenningen van onbepaalde duur
Vanaf 1 juli 2012 worden erkenningen van onbepaalde duur verleend. In het wijzigingsbesluit is
voorzien dat alle erkenningen die vervallen na de datum van inwerkingtreding van het besluit, 1 juli
2012, van rechtswege een erkenning van onbepaalde duur hebben.
Voorzieningen van wie de erkenning vervalt na 1 juli 2012 moeten GEEN VERLENGING van erkenning
meer vragen. Alle lopende erkenningen zijn automatisch omgezet in een erkenning van onbepaalde
duur.
De lopende erkenningsbesluiten zullen stapsgewijs, voor de vervaldatum die er vermeld staat,
vervangen worden door een erkenningsbesluit van onbepaalde duur. Op deze wijze kan u als
voorziening een geldig erkenningsbesluit voorleggen aan andere instanties.
Er worden geen afzonderlijke inspecties meer uitgevoerd in kader van een verlenging van erkenning.
De handhaving van de erkenningsvoorwaarden zal permanent gebeuren aan de hand van de
inspectiebezoeken in kader 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.
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2 Erkenningen van bepaalde duur
Nieuw opstartende voorzieningen krijgen een erkenning van bepaalde duur, die minimum 1 jaar en
maximaal 5 jaar zal bedragen.
Wanneer, naar aanleiding van een inspectiebezoek of een incidenteel onderzoek, ernstige
tekortkomingen vastgesteld worden die aanleiding geven tot het opleggen van begeleidende
maatregelen zoals voorzien in artikel 56, §2 van het besluit van 4 februari 2011, kan de erkenning van
onbepaalde duur hervormd worden in een erkenning van bepaalde duur. De erkenning van bepaalde
duur bedraagt ook minimum 1 jaar en maximum 5 jaar.

3 Wijzigingen van erkenning
3.1 Erkenningen van bepaalde duur
Voorzieningen met een erkenning van bepaalde duur dienen bij het agentschap een aanvraag tot
verlenging van de erkenning in samen met de vereiste documenten en inlichtingen, uiterlijk zes
maanden vóór het verstrijken van de lopende erkenningsperiode. Net zoals voorheen zal u door de
dienst Erkenningen hieraan herinnerd worden.
Wanneer alle erkenningsvoorwaarden voldaan zijn, zal een erkenning van onbepaalde duur verleend
worden.

3.2 Wijziging erkenning
Wanneer een voorziening een wijziging van erkenning wenst, bijvoorbeeld wat betreft doelgroep,
vestigingsplaats of reconversie, wordt dit net als voorheen samen met de vereiste documenten en
inlichtingen zes maanden vóór de geplande wijziging aangevraagd bij het agentschap.
Fusies en defusies van voorzieningen worden behandeld als een wijziging van erkenning.

3.3 Uitbreidingsbeleid
Wanneer in kader van het uitbreidingsbeleid een voorziening uitbreiding van capaciteit verkrijgt,
dienen de voorzieningen binnen twee maanden na het verzoek van het agentschap daartoe, de
aanvraag tot wijziging van de erkenning, samen met de vereiste documenten in bij het agentschap.

4 Vergunningen
Voortaan worden vergunningen met een geldigheidsduur van 3 jaar verstrekt.
Er is geen verlenging naar 3 jaar van rechtswege voor de lopende vergunningen voorzien.
Wanneer vergunningen verstrijken zal, na aanvraag daartoe, een nieuwe vergunning voor een periode
van 3 jaar gegeven worden.
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De tekst van het wijzigingsbesluit zal, van zodra wij een getekend exemplaar hebben ontvangen, met
een afzonderlijke omzendbrief bezorgd worden.
Wij hielden er aan u onmiddellijk van deze wijzigingen op de hoogte te brengen, zodat niet nodeloos
tijd en energie geïnvesteerd worden in een aanvraag voor verlenging van erkenning.

Laurent Bursens
Directeur-generaal
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