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Omzendbrief betreffende vrijetijdszorg voor personen met een handicap

I. Algemene aanvraagprocedure

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 (B.S. 9.08.07) werden de voorwaarden en modaliteiten
vastgelegd volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidies aan erkende
organisaties kan toekennen die vrijetijdszorg voor personen met een handicap aanbieden.

In artikel 1, § 2, van het voornoemde besluit wordt omschreven wat onder vrijetijdszorg wordt verstaan.

In totaal kunnen vanaf 1 januari 2008 maximaal 20 organisaties als dusdanig erkend en gesubsidieerd worden; dit,
volgens een programmatiesleutel die vastgelegd werd in artikel 9, § 1.

De erkenning wordt verleend voor een periode van 6 jaar, doch kan principieel wel verlengd worden
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 8. U hebt er dus alle belang bij om uw aanvraagdossier
zorgvuldig samen te stellen en tijdig in te dienen.

Aanvragen dienen gericht te worden tot het Hoofd van het Agentschap van het VAPH (Laurent BURSENS,
Administrateur-generaal).

Om ontvankelijk te zijn moeten de aanvragen uiterlijk op 5 november 2007 aangetekend verzonden worden (de
datum van de aangetekende verzending geldt als bewijs) en moeten zij op een geijkt aanvraagformulier geformuleerd
worden. De elektronische versie van dit formulier kan gedownload worden van de website van het Agentschap
www.vaph.be.

Een gedrukt exemplaar kunt u telefonisch opvragen bij de Stafdienst van het VAPH op toestelnummer 02.225.85.17
of elektronisch opvragen op volgend emailadres :

carine.dewitte@vaph.be

II. Specifieke erkenningsvoorwaarden

De algemene erkenningsvoorwaarden en –procedure worden omstandig omschreven in respectievelijk hoofdstuk
II en III van het voornoemd besluit. Ik vestig evenwel uw bijzondere aandacht op enkele specifieke voorwaarden
waaraan elke aanvraag tot erkenning en subsidiëring moet voldoen :

— krachtens artikel 2, 3°, moet de aanvrager beschikken over voldoende deskundigheid en ervaring in de
vrijetijdszorg voor personen met een handicap;

— krachtens artikel 2, 5°, d), moet de opgebouwde expertise, kennis en doelgroepspecifieke deskundigheid inzake
vrijetijdszorg ter beschikking gesteld worden van het niet erkende specifieke vrijetijdsaanbod en van de reguliere
vrijetijdssector in de provincie waarvoor men erkend is;

— krachtens artikel 2, 5°, e), moet het vrijetijdsaanbod van de erkende vrijetijdszorgorganisaties in een bepaalde
provincie afgestemd worden op het beschikbare reguliere vrijetijdsaanbod met het oog op optimale inclusie;

— krachtens artikel 5, § 2, moet bij de aanvraag een beleidsplan met een bijhorende begroting worden gevoegd
voor de betreffende erkenningsperiode

III. Samenstelling van het aanvraagdossier

Uw aanvraagdossier dient minstens te bevatten :

— De elementen die aantonen dat aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan of zal voldaan zijn op 1 januari 2008.

— Specificatie van de Vlaamse provincie(s) waarvoor men een aanvraagdossier indient.

— Een voorstel van de engagementen in het kader van de opdrachten van het op te richten regionaal platform in
de betreffende provincie.

— Kopie van de statuten van de vzw (een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad).

— Een beleidsplan, zoals omschreven in artikel 5, § 2, met een bijhorende begroting volgens eensluidend model
voor de betreffende erkenningsperiode (2008-2013).

— Stukken waaruit blijkt dat indien de aanvragende organisatie subsidies ontvangt van andere overheden dan het
VAPH, dat deze dan niet voor dezelfde doelstellingen als vervat in het voornoemd besluit, worden ingezet (vermijden
van dubbele subsidiëring).

Elk van voormelde elementen dient in uw aanvraagdossier aanwezig te zijn, zoniet zal uw dossier formeel als niet
ontvankelijk worden beschouwd.

IV. Beslissing over de al dan niet erkenning van de aanvragende instantie

Het Hoofd van het Agentschap beslist over de ingediende erkenningsaanvragen op basis van de door het VAPH
vastgestelde beoordelingscriteria. De beslissing houdende erkenning of weigering wordt bij aangetekende zending
betekend aan de aanvrager. Dit, vóór het einde van de maand die volgt op de maand waarin de beslissing viel.

Bij weigering van de erkenning wordt de beslissing met redenen omkleed.

Bij goedkeuring van de erkenningsaanvraag wordt een eerste schijf van 30 % van het subsidiebedrag uitbetaald op
het einde van het eerste kwartaal van 2008.

L. BURSENS,
Administrateur-generaal
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