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Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 
www.vaph.be 

INFONOTA 

Gericht aan alle directies van de erkende en vergunde 
organisaties voor opvang, behandeling en begeleiding 

van personen met een handicap 

18 april 2018 

 

 

Contactpersoon Patrick De Kinder 

E-mail jaarrekeningen@vaph.be 

Telefoon 02 225 86 77 

Bijlagen 2 

 

Indiening financieel verslag boekjaren 2017 en 2018 
 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

De jaarlijkse indiening van het financieel verslag conform het Besluit van de Vlaamse Regering van 
13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in 
bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is een erkennings-en 
vergunningsvoorwaarde die wij langs deze weg nogmaals onder de aandacht willen brengen. 

Op dit moment geldt nog steeds de omzendbrief “indienen financieel verslag boekjaar 2010 en 
volgende” van 1 mei 2011 maar gelet op de nieuwe modaliteiten binnen de zorgvernieuwing, 
dringen zich aanpassingen op rond het financieel verslag. De regelgeving wordt op dit moment 
aangepast en u zal daar dit jaar nog van op de hoogte worden gebracht. 

Overgangsmaatregel 

Voor de boekjaren 2017 en 2018 kan u een boekhouding blijven voeren op de wijze zoals u dat op 
dit moment doet. 

De opgelegde invulmodellen gesplitste resultatenrekening en de lijst overheidssubsidies werden 
reeds aangepast aan de nieuwe ondersteuningstypes en aan de nieuwe samenstelling van de 
activiteitencentra (één activiteitencentrum per SE).  Op vraag van de sector worden deze nu al 
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verspreid zodat iedereen het boekjaar 2017 en volgende in deze modellen kan opnemen. Bij deze 
worden de vorige modellen  uit gebruik genomen. Lees aandachtig de instructies in de 
invulbestanden. 

Bij vragen kan u steeds terecht bij de contactpersoon bovenaan deze infonota. 

Financieel verslag 2019 en volgende 

U zal uitvoerig worden ingelicht via een infonota en er komt een luik op onze nieuwe website 
waarbij u ook de blanco-invulmodellen van de gesplitste resultatenrekening en de lijst met 
overheidssubsidies zal kunnen terugvinden. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

James Van Casteren 

Administrateur-generaal 

 
 


