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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
 

Uw erkenning als organisatie voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap loopt af per 31 
december 2013.  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 bepaalt in artikel 8 dat de aanvraag om 
verlenging van erkenning uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de erkenningsperiode 
ingediend wordt bij het Agentschap. 

Het aanvraagdossier moet: 
1. aantonen dat de voorziening voldoet aan de erkenningsvoorwaarden, bepaald in artikel 2 van 

het besluit van 19 juli 2007; 
2. specificeren krachtens welke wettelijke, decretale, ordonnantiële of reglementaire 

bepalingen de aanvrager subsidies ontvangt van andere overheidsdiensten dan het 
Agentschap; 

3. vermelden voor welke Vlaamse provincie een aanvraag tot verlenging erkenning wordt 
ingediend; 

4. een beleidsplan bevatten dat in grote lijnen aantoont: 
a.  hoe de organisatie vrijetijdstrajectbegeleiding die leidt tot een duurzame inclusieve 

vrijetijdsbesteding zal realiseren; 
b. hoe de organisatie zal werken aan het sensibiliseren van de reguliere vrijetijdssector; 
c. hoe de organisatie vorming zal organiseren voor de reguliere vrijetijdssector op het 

vlak van de vrijetijdszorg voor personen met een handicap. 

Wat het luik sub 1 betreft. Bezorgt u het VAPH uw afrekeningsdossier 2012 mocht dit nog niet 
gebeurd zijn. Binnen dit afrekeningsdossier dient u immers aan te tonen of u voldoet aan deze 
erkenningsvoorwaarde. 

Het beleidsplan sub 4 dient geen concreet uitgewerkt stappenplan te zijn, maar toont op afdoende 
wijze aan hoe de organisatie deze 3 opdrachten zal uitvoeren. 
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Het aanvraagdossier wordt elektronisch  verwacht op het Agentschap via erkenningen@vaph.be 
uiterlijk op 30 juni 2013.  

Met de meeste hoogachting 

Laurent Bursens 
Administrateur-generaal 
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