Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden in instellingen
voor personen met een handicap

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
OP 25.03.2006
Wij waren te gast in het medisch-pedagogisch centrum Sint-Franciscus te
Roosdaal-Strijtem. Dit is een instelling voor minderjarigen en meerderjarigen
met licht tot zwaar mentale handicap en/of bijkomende motorische
stoornissen en/of gedrags- en emotionele stoornissen. Er is een capaciteit
van 145 internen, 87 semi-internen, 32 dagcentrum, 20 tehuis werkenden,
126 tehuis niet werkenden en 8 plaatsen kortverblijf (5 meerderjarigen en 3
minderjarigen). Er gebeuren geen opnames zonder aanmelding op de
centrale wachtlijst.

STATUTAIR DEEL
JAARVERSLAG 2005
De bijzondere algemene vergadering keurde met een eenvoudige meerderheid van
stemmen de gegevens verder vermeld in het verslag van het statutair gedeelte van de
vergadering goed
1. Ontslag en benoeming leden Raad van Bestuur
1.1

De algemene vergadering heeft het ontslag aanvaard van:
 Dhr. Henri Roosen wonende Groene Schild 25, 3870 Heers
 Dhr. Roger Van Dorpe wonende Koningin Fabiolalaan 12, 9840 De Pinte
 Dhr. Frans Claeys geboren te Markegem op 22.09.1935 wonende
Fazantenstraat 8, 8530 Harelbeke.

1.2

De algemene vergadering heeft de benoeming aanvaard als lid van
de raad van bestuur van:
Dhr. Marc Van Gestel, geboren te Geel op 7.10.1958 en wonende Kloosterstraat
60, 3900 Overpelt RR nr 58.10.07.-117.88
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2. Hernieuwing mandaten
Volgende leden van de raad van bestuur hebben hun mandaat voor een
periode van 4 jaar hernieuwd:
 Willy De Keyser geboren te Gent op 20.09.1946 wonende Steltloperstraat 19, 9000
Gent.
 Simonne Janssens – Vanoppen geboren te Heusden op 08.05.1944 wonende M.
Scheperslaan 171, 3550 Heusden Zolder.
 Hugo Verhoeven geboren te Duffel op 27.05.1948 wonende Zijpstraat 66, 2570 Duffel.

3. Samenstelling Raad van Bestuur
De samenstelling van de raad van bestuur op datum van 25 maart 2006:
 Hugo Verhoeven geboren te Duffel op 27.05.1948 wonende Zijpstraat 66, 2570
Duffel
 Frans Snyers geboren te Hoogstraten op 26.07.1942 wonende Jan Van
Cuyckstraat 27, 2320 Hoogstraten
 Pierre Schreuders geboren te Susteren op 23.08.1942 wonende Kleinrees 60,
2460 Kasterlee
 Monique Dumon - Frigne geboren te Gent op 05.05.1939 wonende
Bavegemstraat 61, 9860 Oosterzele
 Roger Festraets geboren te Overhespen op 17.04.1939 wonende Den Bremt 18,
3020 Herent
 Simonne Janssens – Vanoppen geboren te Heusden op 08.05.1944 wonende M.
Scheperslaan 171, 3550 Heusden Zolder
 Armand Pauwels geboren te Lommel op 25.09.1938 wonende Oude Lummense
weg 32, 3580 Beringen
 Willy De Keyser geboren te Gent op 20.09.1946 wonende Steltloperstraat 19,
9000 Gent
 Julien Andries geboren te Liezele op 14.02.1938 wonende Bredadreef 12, 9100
Sint-Niklaas
 Eric Devos geboren te Kortrijk op 13.12.1933 wonende Marie-Joséelaan 121,
1200 Brussel
 Toon Callewaert geboren te Deerlijk op 4.7.1943 wonende H. Consciencelaan 3,
8540 Deerlijk
 Paul Janssens geboren te Antwerpen op 20.05.1942 wonende Goorstraat 36,
3191 Hever
 Dhr. Marc Van Gestel, geboren te Geel op 7.10.1958 en wonende Kloosterstraat
60, 3900 Overpelt.
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4. Aktes en mandaten.
4.1

Akte benoeming bestuursfuncties en toekennen volmachten
De raad van bestuur van de vzw FOVIG heeft aan de volgende personen
een bestuursfunctie toegewezen.
 Voorzitter: Dhr. Toon Callewaert, wonende H. Consciencelaan 3, 8540
Deerlijk
 Ondervoorzitter: Dhr. Pierre Schreuders, wonende Kleinrees 60, 2460
Kasterlee
 Penningmeester: Dhr. Willy De Keyser, wonende Steltlopersstraat 19,
9000 Gent
 Secretaris: Dhr. Luc De Vos, wonende Tweebekenstraat
4, 9052
Zwijnaarde

4.2

Volgende personen hebben volmacht als persoon op de rekening
van FOVIG vzw.
 Dhr. Toon Callewaert, wonende H. Consciencelaan 3, 8540 Deerlijk
 Dhr. Willy De Keyser, wonende Steltlopersstraat 19, 9000 Gent
 Dhr. Paul Janssens, wonende Goorstraat 36, 3191 Hever

4.3

Akte mandaten VGPH
De raad van bestuur van FOVIG vzw. heeft aan de volgende personen een
mandaat gegeven om de belangen van personen met een handicap te
behartigen en te
verdedigen bij de VGPH vzw. en dit volgens de
doelstellingen vermeld in de statuten van de vzw FOVIG:
 Dhr. Toon Callewaert, als lid van de raad van bestuur van de VGPH vzw.
 Dhr. Hugo Verhoeven, als lid van de algemene vergadering van de
VGPH vzw.

4.4
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Akte mandaten in de provinciale ROG ‘s
De raad van bestuur van FOVIG vzw. heeft aan de volgende personen een
mandaat gegeven om de belangen van personen met een handicap te
verdedigen in de provinciale ROG's en dit volgens de doelstellingen
vermeld in de statuten van de vzw FOVIG.
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4.5.1 Voor de provincie West Vlaanderen:
Eric Devos, Marie-Joséelaan 121, 1200 Brussel.
4.5.2 Voor de provincie Oost Vlaanderen:
Julien Andries, Bredadreef 12, 9100 St Niklaas.
4.5.3 Voor de provincie Antwerpen:
 Hugo Verhoeven, Zijpstraat 66, 2570 Duffel.
 Frans Snyers, Jan Van Cuyckstraat 27, 2320 Hoogstraten
 Pierre Schreuders, Kleinrees 60, 2460 Kasterlee.
 Ann Wouterse, Sint Clemenstraat 22, 2322 Minderhout
 Meersman Erik, Herentalsebaan 73, Zandhoven-Viersel
4.5.4 Voor de provincie Limburg
Mieke Henckens, Tijmstraat 9, 3670 Meeuwen – Gruitrode
4.5

Akte mandaten in stuurgroepen en samenwerkingsverbanden:
De raad van bestuur van FOVIG vzw. heeft aan de volgende personen een
mandaat gegeven om de belangen van personen met een handicap te
verdedigen en dit volgens de doelstellingen vermeld in de statuten van de
vzw FOVIG in de volgende stuurgroepen en samenwerkingsverbanden:
4.5.1 Stuurgroep Vlaams Fonds Grensoverschrijdend gedrag:
Monique Dumon
4.5.2 Stuurgroep Vlaams Fonds SOG kwaliteit:
Paul Janssens
4.5.3 Stuurgroep Vlaams Fonds Boekhoudreglementering:
Hugo Verhoeven
4.5.4 Stuurgroep Vlaams Fonds Zorggradatie:
Paul Janssens
4.5.5 SEN Steunpunt expertisenetwerken doelgroep personen met een
handicap en bijkomende gedragsstoornissen:
Monique Dumon
4.5.6 Ouder en Familieplatform, samenwerkingsverband met Inclusie
Vlaanderen,
Steiner
Heilpedagogie,
Budgethoudersvereniging
Inclusie Vlaanderen
Monique Dumon
Hugo Verhoeven
Paul Janssens
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4.5.7 Raadeloos: samenwerkingsverband FOVIG, KVG, VFG
Monique Dumon
5. Financieel verslag en kwijting bestuurders.
5.1

Zichtrekening
In:
Uit:
Debet

5.2

5262,94 €
5823,87 €
-560,93 €

Algemeen overzicht financiële middelen
In 31/12/04:
Uit werkjaar 2005:
Saldo 31/12/05:

5.3

26208,02 €
560,93 €
25647,09 €

Begroting
De begroting wordt geraamd op 3840,00 €
Er wordt een saldo geschat van 660 €.

6. Leden en abonnementen
6.1

Leden
2006
2005
2004
2003
2002
2001

6.2

Abonnementen
2006
2005
2004
2003
2002
2001

25/03/2006

97
97
107
101
100
90

172
167
173
172
168
157

(waarvan
(waarvan
(waarvan
(waarvan

75
70
66
71

uitsluitend
uitsluitend
uitsluitend
uitsluitend
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7. Activiteitenverslag.
7.1

Twintig jaar FOVIG
19 maart 2005 vormde een belangrijke dag voor FOVIG. Wij konden
terugblikken op 20 jaar van actieve inzet ten gunste van de bewoners van
die vele voorzieningen in Vlaanderen.
Het werd een stijlvolle viering, met het eerste openbaar optreden van
nieuw voorzitter Toon Callewaert.
Onze gastvrije Limburgse vrienden ontvingen ons in het prachtige kader
van het provinciehuis te Hasselt.
In de voormiddag hielden we onze algemene vergadering, en kregen ook
een grondige uitleg omtrent onze conceptnota over kwaliteit van leven
door zorg en ondersteuning van gebruikers in voorzieningen voor
personen met een handicap.
In de namiddag werd voor het inhoudelijk gedeelte dezelfde tekst
aangeboden aan een keur van vertegenwoordigers van alle betrokken
actoren.
Een panel van vertegenwoordigers van het kabinet Welzijn, het Vlaams
Fonds, Het Vlaams Welzijnsverbond, het Pluralistisch Platform
Gehandicapten en de syndicaten werd gemodereerd door Ronny
Dierendonck.
Als hoofdnoot van de dag kwam de viering zelf met een feestrede door de
voorzitter en een huldiging van volgende verdienstelijke leden:
 Stichter en jarenlang voorzitter Georges Depoovere
 Eerste secretaris en met Georges jarenlang spilfiguur binnen FOVIG Pol
Depauw
 Ontslagnemend ondervoorzitter en actief deelnemer aan velerlei
werkgroepen Monique Dumon
 Ontslagnemend voorzitter Paul Janssens

7.2

Onze tekst rond kwaliteit in de focus
 Reeds vóór de algemene vergadering hebben we met onze visietekst
rond kwaliteit heel Brussel rondgereisd om hem voor te leggen aan al
wie iets te maken heeft met voorzieningen: het VWV en hun koepel
VCSPO, het PPG, het kabinet en de minister zelf, het Vlaams Fonds, de
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socialistische en de christelijke syndicaten. In gesprek werden een
aantal punten toegelicht en eerste reacties geformuleerd. Een breed
antwoord kregen we schriftelijk van het PPG.
 Deze tekst werd met medewerking van het Vlaams Welzijnsverbond
ook verspreid naar alle gebruikersraden. Van de gebruikersraden van
één voorziening ontvingen we een kritische en interessante respons.
 De tekst werd ook besproken in een aantal provinciale vergaderingen,
en er werd aangeraden een aantal aspecten ervan te gebruiken in de
overlegmomenten met de voorziening.
 Het VWV vroeg ons om de meest concrete en kritische punten te
kneden tot een tekst voor hun tijdschrift. Wij stelden een onderhoud
voor met enkelen van ons en leden van hun redactie. Tot op heden is
dit gesprek niet doorgegaan.
 Onze tekst was ingebed in een reeks van teksten rond kwaliteit van
zorg, in afspraak met de ledenorganisaties van het Ouder- en
Familieplatform. Vanuit Inclusie Vlaanderen werd een degelijke tekst
opgemaakt rond kwaliteit in ambulante begeleiding. Ook rond wonen
doorheen diverse zorgvormen werden gegevens verzameld, maar die
werden nog niet in een definitieve tekst gebundeld. Een voorgestelde
tekst rond PAB en kwaliteit werd nog niet gerealiseerd.
7.3

Deelname aan de werking van
7.3.1. Het Ouder- en Familieplatform.
In het verlengde van vorig jaar nam een ruime delegatie van leden
van FOVIG op een actieve wijze deel aan de activiteiten van dit
Platform.
Binnen het Ouder- en Familieplatform werd zoals daarnet vermeld
vooral gewerkt aan de teksten rond kwaliteit.
Gezien de start van het ruimer Platform VGPH (zie verder), en de
vernieuwde VZW-wetgeving werd besloten om de organisatie als
vzw op te heffen, en een vereffening door te voeren.
De systematiek van vergaderen zal wegvallen, maar in de toekomst
zal
Fovig-man Paul Janssens wanneer zinvol en nodig een
vergadering bijeenroepen en leiden rond gezamenlijke interesse- en
actiepunten.
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7.3.2. Het VGPH.
Het Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met Handicap, dat
reeds vroeger was opgericht door drie gebruikersorganisaties werd
verruimd tot aanvankelijk 16 en later 17 leden.
Hugo Verhoeven en Toon Callewaert werden door FOVIG aangeduid
voor de Algemene Vergadering.
Binnen deze Algemene Vergadering werd Toon Callewaert
aangeduid als lid van de Raad van Bestuur en later ondervoorzitter.
De werking van het VGPH werd ingekaderd in het besluit zorgregie,
het werd goedgekeurd binnen de Vlaamse regering maar stootte op
bezwaren vanwege de Raad van State. Thans zou er een oplossing
gevonden zijn, en zou het volledig van kracht worden.
Er
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werden reeds heel wat initiatieven genomen binnen dit platform:
Nieuwe statuten werden gemaakt en aanvaard
Een nieuw huishoudelijk reglement zit in de steigers
De coördinator van Brabant werd vervangen
Alle aangesloten organisaties werden bezocht voor afstemming
op mekaar
Er werd hard gewerkt aan het opzetten van trajectbegeleiding.
Thans is die rond onder de benaming ‘Persoonlijke Toekomst
Planning’.
Ter ondersteuning van gebruikers werd een
powerpoint
presentatie aangemaakt met uitleg over zorggradatie.
Er gebeurde een uitbreiding naar 17 organisaties door toetreden
van de Huntington Liga
De website werd volledig aangepast
Er werden drie werk- en beleidsgroepen samengesteld: één
rond
organisatie
zorgregie,
één
rond
persoonlijke
toekomstplanning, en één rond samenwerking tussen
organisaties.
Binnen de permanente cel werd geijverd voor het opnemen van
twee gebruikers, met ondersteuning door de directeur van
VGPH
Allerlei praktische zaken werden geregeld rond de werking van
VGPH: arbeidsreglement, profielen van medewerkers, afspraken
rond boekhouding …
Rond de studiedag diagnose- en indicatiestelling werden
gebruikers bevraagd, was er deelname aan hoorzittingen en aan
de studiedag zelf.
Ook andere werkgroepen kregen ondersteuning
Een uitgebreide
beleidsnota is in de maak, met actieve
medewerking van onze Hugo Verhoeven.
Algemene vergadering FOVIG
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Het is een realiteit dat er nog heel wat afstemming moet komen op
gebruikersorganisaties en dat er nog meer operationalisering moet
komen van begrippen als ‘ondersteuning’ en vertegenwoordiging.
Daar wordt aan gewerkt.
7.3.3. Stuurgroep Zorggradatie
Deze stuurgroep bereidt een grondige vernieuwing van het
zorgaanbod voor o.a. door een meer vraaggestuurd of moeten we
zeggen vraaggericht zorgaanbod op punt te stellen.
Dit zou onder meer gebeuren door breed aanbod van modules
wonen en modules dagbesteding.
Een eerste fase van dit project was de herinschaling van alle
gebruikers die nu in tehuizen niet werkenden en dagcentra begeleid
worden.
De resultaten van deze herinschaling die eind januari afliep en de
daaraan verbonden aangepaste personeelsomkadering zijn nog niet
bekend.
Er werd door de vertegenwoordigers van gebruikers op
aangedrongen dat de resultaten van dit onderzoek ook kenbaar
moest gemaakt worden aan iedere individuele gebruiker. Dit is
ondertussen via een omzendbrief van het Vlaams Fonds geregeld,
door een koppeling met de bespreking van het individueel
handelingsplan.
Terzelfdertijd werd door de studiedienst van het Vlaams Fonds een
samenvattende nota opgesteld die een stand van zaken weergeeft
zowel van de stuurgroep als van de expertengroepen
personeelsomkadering en financiële middelen.
Deze nota bevat ook een aantal vragen aan de minister van welzijn
die een antwoord vergen van uit het beleid wil men verder dit
project uitwerken.
Het kabinet beloofde tegen einde maart een reeks voorstellen te
doen die dan grondig besproken moeten worden door de diverse
actoren in de zorg.
7.3.4. Sectoraal overleg groep kwaliteit
In 2003 werd op voorstel van de toenmalige minister van welzijn M.
Vogels een uniform kwaliteitsdecreet goedgekeurd en gestemd. Dit
kwaliteitsdecreet beoogt een grotere verantwoordelijkheid van de
voorziening in het voeren van kwaliteitssysteem en zelfevaluatie.
Om voorbereid te zijn op het opstellen van mogelijke
uitvoeringsbesluiten bij dit uniforme kwaliteitsdecreet werd dit op
de agenda van de sectorale overleggroep kwaliteit geplaatst.
25/03/2006
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Zowel de inspectie van het Vlaams Fonds als de koepels van
voorzieningen waren van mening dat de minimale kwaliteitseisen
voldoende garanties boden voor een goede inspraak en participatie
van de gebruikers en dat derhalve de inspraakbesluiten konden
afgevoerd worden. De gebruikersverenigingen waren unaniem
gekant tegen dit standpunt en eisten een behoud van de
inspraakbesluiten. Een harmonisering van beide regelgevingen is
eerder aan de orde. Bovendien was het wel zinvol om na 10 jaar
inspraakbesluiten en de opgedane ervaringen alsook het opstellen
van een Code van Goede Praktijk deze inspraakbesluiten te
evalueren en eventueel bij te sturen.
Hiervoor werd door de vier gebruikersverenigingen die aan deze
sectorale overleggroep kwaliteit deelnemen een werkgroep
opgestart.
Merkwaardig genoeg werd sinds de laatste vergadering door de
inspectie van het Vlaams Fonds een andere denkpiste op de agenda
van de volgende vergadering geplaatst die een vereenvoudiging
van kwaliteitseisen en een inpassen van een aantal van die eisen in
de inspraakbesluiten beoogt.
7.3.5. Samenwerking
Raadeloos

met

Gezin

en

Handicap

en

projecten

In het najaar van 2005 organiseerde RAADELOOS opnieuw
aantal info-avonden rond de werking van gebruikersraden.
thema blijft actueel vooral omwille van het feit dat in heel
voorzieningen gebruikersraden werden herverkozen.
Daarnaast werd in samenwerking met de VGPH die hiervoor
powerpoint presentatie had uitgewerkt, in iedere provincie
avond georganiseerd rond zorggradatie.
7.4

een
Het
wat
een
een

Website FOVIG
Rond de website was een werkgroepje gevormd met Paul Janssens, Luc De
Vos, Hugo Verhoeven en Toon Callewaert. Toon verwerkte de
samengebrachte gegevens tot een website die nog deels in constructie
was, maar reeds online ging op een relatief goedkope hosting firma in de
Verenigde Staten, nl. Brinkster. Voor een prijs van minder dan $ 8 per
maand verkregen we heel wat diensten : ASP-scripting, meerdere
mailadressen, mailforwarding, een zeer grote webruimte, maximale
toegestane traffic enz…
Marc Van Gestel zorgde toen reeds voor het registreren van ons adres:
www.fovig.be
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In de maand juli kwam de werkgroep samen om ontbrekende teksten
samen te stellen en naar meer eenvormigheid te streven.
Naar het eind van dit werkjaar toe kwam in de persoon van Marc Van
Gestel meer informatica-deskundigheid ons nationaal bestuur vervoegen.
Marc nam de hosting over, en is bezig met het verder verwerken van de
aanvullende gegevens.
7.5

Aanpassing van de FOVIG-folder
Onze folder had een opfrisbeurt nodig, en er werd meteen ook werk
gemaakt van selectie binnen de inhoud, zodat hij wat overzichtelijker
werd. Alle adressen en persoonlijke gegevens werden tevens aangepast.
Hij is op eenvoudige vraag verkrijgbaar bij Paul Janssens.

7.6

Aanpassing van het huishoudelijk reglement
Ook het huishoudelijk reglement bevatte een aantal onduidelijkheden en
onjuistheden en vergde aanvulling.
Hugo Verhoeven nam het op zich om deze tekst volledig te herwerken, en
zeer spoedig konden we komen tot een definitief resultaat, dat op deze
algemene vergadering wordt voorgesteld en toegelicht.

7.7

Werkgroep FOVIG personeelsomkadering
In onze tekst kwaliteit hadden wij een aantal standpunten ingenomen
inzake personeelsinzet, standpunten waarrond wij geen harde feiten
konden voorleggen. We wensten daarom meer zicht te krijgen op het
relatieve aantal personeelsleden in directe en in indirecte ondersteuning
van de persoon met handicap, en op de mate van deeltijdse
tewerkstelling.
Daartoe werd een werkgroep gevormd met Hugo Verhoeven, Luc De Vos,
Roger Van Dorpe en Toon Callewaert.
Deze werkgroep kwam enkele keren samen, en verzamelde heel wat
materiaal.
Dit onderzoek is op heden nog niet afgerond.

7.8

Deelname Studiedagen
Wij namen met een afvaardiging deel aan de studiedag rond diagnose en
indicatiestelling, georganiseerd door het Vlaams Fonds op 14/12/05
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7.9

Werking binnen het ROG en de raden van gebruikers
In alle provincies werd en wordt actief deelgenomen aan de Raden van
Gebruikers, die thans door het VGPH worden geleid.
Niet overal in even intense mate, maar in meerdere provincies hebben
FOVIG-leden aandeel in de werking van de ROG’s, zowel op provinciaal als
op regionaal vlak.

7.10 Provinciale werking
Fovig heeft vooral in de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en
Limburg een heel actieve provinciale werking.
Alle actuele thema’s worden er besproken vanuit gebruikersstandpunt, er
wordt aan uitwisseling gedaan omtrent lokale werking, en er gebeurt een
onderlinge
beïnvloeding
met
de
nationale
(Vlaamse)
bestuursvergaderingen.
7.11 Ledenblad
Het Fovigblad verschijnt driemaandelijks, en geeft duiding omtrent al wat
gebeurt rond personen met handicap en hun omkadering.
Een humoristische noot, een mijmering een gedicht, een kernachtige
uitdrukking … het zijn zoveel ingrediënten die ons tijdschrift verder
kruiden.
7.12 De wet op de vrijwilligers
Zoals elke vrijwilligersorganisatie krijgen we te maken met de nieuwe wet
op de vrijwilligers.
Deze wet wil vooral bescherming bieden aan al wie zich als vrijwilliger
inzet in een organisatie, en voorziet ook dat vergoedingen worden
toegekend.
Aanvankelijk zou hij ingaan op 1 februari 2006 met 6 maand respijt om
ons met alles in regel te stellen, maar hij is inmiddels uitgesteld tot 1
augustus 2006, dan wel met onmiddellijke ingang. Wij bereiden ons voor
om volledig aan deze wet te beantwoorden, maar wachten inmiddels nog
op meer concrete uitvoeringsbesluiten.
Op deze algemene vergadering worden een aantal punten uit deze wet
alvast toegelicht.
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INHOUDELIJK DEEL VOORMIDDAG
WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER
1. Een kijk op de vrijwilliger
 De vrijwilliger komt niet in de plaats van de professionelen
 Dient niet om structurele gaten te vullen
 Kan terecht aanzien worden als de kers op de taart.
2. Wat is vrijwilligerswerk
Onder vrijwilligerswerk wordt begrepen elke activiteit :
 die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht
 die verricht wordt voor één of meerdere personen, andere dan degene die de
activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als
geheel
 die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht
 en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht
in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstcontract of een
statutaire aanstelling.
3. Verplichtingen voor een VZW die vrijwilligers tewerkstelt









Het vrijwilligersregister
De organisatienota
Juridisch statuut
Doelstellingen
Verzekeringscontract
Verbonden risico’s
Vergoedingen
Arbeidsreglement.

4. Aansprakelijkheid
 Normaal de organisatie
 Soms de vrijwilliger in geval van zware fout.
5. Verzekering vrijwilligerswerk
Burgerlijke aansprakelijkheid.
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6. Vergoedingen
 Forfaitair beneden een bepaald bedrag
 Werkelijk gemaakte kosten met bewijsstukken.
7. Wie kan vrijwilligerswerk verrichten
Iedereen kan vrijwilligerswerk verrichten
 Uitkeringsgerechtigde werkloze
 Bruggepensioneerde
 Arbeidsongeschikten.
Voorlopige conclusies
 Het is een stap vooruit op het vlak van:
o Erkenning
o Bescherming
 Vooral de psychologische stap is belangrijk
 Fovig is een federatie van verenigingen, niet van natuurlijke personen. De
vraag wie verzekerd dient te worden is hiermee onmiddellijk verbonden.
Waarschijnlijk zullen wij niet al onze leden dienen te verzekeren
 We hebben nog geen precies idee van de kostprijs
 We hopen dat de administratieve last en het papierwerk niet te omvangrijk
zullen worden.

Huishoudelijk reglement
 Is recent geactualiseerd en vernieuwd
 Er is een onderscheid tussen het reglement en de bijlagen
1. Leden
Het is bedoeld voor intern gebruik door de leden
2. Vergaderingen
Het regelt preciezer de werking van een aantal vergaderingen:
 Raad van Bestuur
Voor de Raad van Bestuur hebben we momenteel nog vertegenwoordigers
nodig voor West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant
 Het Dagelijks bestuur
 Provinciale vergaderingen .
25/03/2006
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3. Mandaten
Deze worden beschreven in en geregeld door de bijlagen.

Website





De vernieuwde website was online, juist voor de algemene vergadering
Met dank aan Marc Van gestel voor het puike werk
Raadpleeg: www.fovig.be
Enkele punten dienen nog verder uitgeklaard te worden en zijn boeiende
gespreksstof:
o Welke plaats geven aan inspraak en participatie?
 Inspraakbesluiten
 Kwaliteitsdecreet
 SMK’s
 Code van goede praktijk
o Toegankelijkheid van de website?
 Een deel toegankelijk voor het brede publiek?
 Een deel enkel toegankelijk voor leden?
o Hoe de map voor de gebruikers plaatsen?
Een voorbehouden plaats waar alleen onze leden aankunnen?
o Doen we iets met de ledenlijst?
o Hoe de contactmogelijkheden verder uitwerken en voorzien?
 Voorzitter
 Webmaster
 Raad van Bestuur
 Discussie- en gespreksforum
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INHOUDELIJK DEEL NAMIDDAG
NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING
LUC GOUTRY
VOLKSVERTEGENWOORDIGER

Alternatieven voor voorlopige bewindvoering
Zaakwaarneming


WAT?
Vrijwillig waarnemen van de zakelijke belangen van een ander persoon (al dan
niet familie)



HOE?
o
o
o
o



Zonder officieel mandaat
Een feitelijke toestand
Geen schriftelijke afspraken
De andere persoon is en blijft “bekwaam”

WANNEER?
Wanneer de andere persoon zelf zo’n bijstand vraagt, vb. bij zware fysische
beperkingen

Lastgeving


WAT?
De macht om de zakelijke belangen van een ander persoon te behartigen



HOE?
o
o

25/03/2006
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WANNEER?
o
o

Idem zoals bij “zaakwaarneming”
Wel geofficialiseerd (mandaat)

Verlengde minderjarigheid


WAT?
o
o



HOE?
o
o
o
o
o
o



Iemand die volgens leeftijd meerderjarig is (+18 jaar)
Maar op zakelijk en persoonlijk vlak definitief gelijk gesteld wordt met een
minderjarige

Meestal op verzoek van de ouder(s)
Via een vonnis door de rechtbank van 1ste aanleg
Ouders worden wettelijk vertegenwoordiger
Volledige bevoegdheid over goederenbeheer en persoon
Bij overlijden ouder(s) wordt een voogd aangesteld
Wettelijk vertegenwoordiger moet geen rekenschap afleggen

WANNEER?
Bij kinderen die vanaf hun geboorte of sedert hun eerste levensjaren ernstig
mentaal gehandicapt zijn

WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING
Voorgeschiedenis


Wet op de bescherming van de persoon (Collocatie-wet)
o
o
o



Wet van 26/06/1990
Wet tot gedwongen opname
Vrederechter beslist op basis van medische verklaring

Wet op de bescherming van de goederen
o
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o

Aangepast door wet van 03/05/2003 (Wetsvoorstel LUC GOUTRY)
 Bij voorkeur familieleden, vrienden, kennissen …
 Zoveel mogelijk dichte “band” tussen bewindvoerder en beschermeling
 Geld moet eigenaar ten goede komen (lotsverbetering)
 Zoveel mogelijk autonomie voor beschermde persoon
 Invoering van de “vertrouwenspersoon”

Voorlopige bewindvoering


WAT?
o
o
o



WIE?
o
o
o
o
o
o



Een beschermingsmaatregel (tegenover zichzelf en/of anderen)
Over beheer van roerende en onroerende goederen
Het is een tamelijk vergaande maatregel, een soort vrijheidsberoving op
het vlak van goederen

Alleen diegenen beschermen die het nodig hebben
Hen die het nodig hebben ook beschermen
Mensen die meerderjarig zijn
Omwille van hun gezondheidstoestand wilsonbekwaam zijn
Dementie;
psychische
problemen;
hersenletsel,
coma;
beperkingen
En dus zelf hun gelden en goederen niet kunnen beheren

mentale

HOE?
Vrederechter verklaart de betrokkene onbekwaam om eigen goederen te
beheren en stelt iemand anders aan om in zijn plaats de goederen te beheren

Procedure


De Vrederechter treedt op:
o
Ambtshalve bij collocatie
o
Op verzoekschrift door een belanghebbende met een medische verklaring
(max. 15 dagen oud)
 Iedereen kan in principe een brief schrijven
Vb.: 1 van de kinderen bij demente ouder (bij onenigheid); directeur
van rusthuis bij alleenstaande; familielid of kennis van psychiatrisch
patiënt
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 De vrederechter moet optreden
 Het principe is dat men een ziekte vaststelt, een gebrek aan geestelijke
vermogens
 De rechter zal dan beslissen dat men niet meer voor zijn goederen kan
zorgen
Welke Vrederechter?
Vrederechter bevoegd voor het kanton waar betrokken persoon verblijft
Vrederechter kan de te beschermen persoon
o
Oproepen naar zijn Kabinet
o
Zelf ter plaatse bezoeken
Betrokken persoon kan (niet moet!) zich laten bijstaan door een advocaat
en/of door een vertrouwenspersoon
Vrederechter roept ook de dichtste familieleden op of de personen met wie
betrokkene wettelijk of feitelijk samenwoont
Familieleden en/of dicht betrokkenen kunnen zelf een bewindvoerder
voorstellen



De Vrederechter stelt de bewindvoerder aan
o
Bij voorkeur een familielid
o
Of een dicht betrokken vertrouwenspersoon
o
Indien mogelijk: een extern persoon
 Dikwijls een advocaat
 Soms een vrijwilliger
o
De voorlopige bewindvoerder kan uit meerdere personen bestaan



De aanstelling geldt:
o
Voor bepaalde (voorlopig bewindvoerder) of onbepaalde termijn
o
Over het geheel van de goederen of over een bepaald gedeelte
De aangestelde bewindvoerder krijgt 8 dagen bedenktijd en kan de opdracht
aanvaarden of weigeren
Het is een zeer flexibel systeem: het kan gelden, niet gelden, opnieuw gelden,
terug ongedaan gemaakt worden …
De aangestelde bewindvoerder moet neerleggen:
o
Een startinventaris
o
Een jaarlijks financieel verslag
o
Een eindverslag binnen 30 dagen na overlijden beschermeling of na
beëindiging van mandaat








Verzoekschrift aan Vrederechter + medisch attest
Vrederechter roept betrokkenen + familieleden op
o
Of bezoek ter plaatse
o
Bijstand door advocaat mogelijk
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Vrederechter onderzoekt voorstellen van familieleden of stelt zelf een
bewindvoerder voor
De Vrederechter stelt de bewindvoerder aan
Mededeling aan procureur + bekendmaking via Staatsblad + opname in
bevolkingsregister
Vrederechter kan op zelfde moment of later een vertrouwenspersoon
aanstellen
Voorlopig bewindvoerder rapporteert aan Vrederechter via jaarlijks verslag

Het verzoekschrift


Nietigheidsvereisten
o
Datum
o
Naam, beroep en woonplaats van de verzoeker
o
Verwantschap of betrekking t.o.v. de te beschermen persoon
o
Voorwerp en gronden van vordering
o
Naam en adres van de te beschermen persoon
o
Ondertekening door de verzoeker
o
Attest van domicilie van de te beschermen persoon (-15 dagen oud)



Gewenste vereisten
o
Geboorteplaats en datum van de te beschermen persoon
o
Aard en samenstelling van de te beheren goederen
o
Namen en woonplaatsen van de familieleden tot in de 2de graad



Mogelijke vereisten
Suggestie i.v.m. de aan te stellen voorlopig bewindvoerder en i.v.m. de aard
en omvang van de te beheren goederen

De bewindvoerder







Heeft volmacht
Beheert alle gelden en goederen
Noteert alle inkomsten en uitgaven
Verzamelt bewijsstukken
Maakt jaarlijks financieel verslag voor vrederechter (afschrift aan
vertrouwenspersoon)
Ontvangt een beheersvergoeding van max. 3 % van de inkomsten
o
Bijzondere kosten kunnen aangerekend worden
o
Gewone taken zitten in de beheersopdracht
o
In geval van discussie zal de vrederechter beslissen over wat bijzonder is.
Dit is niet echt wettelijk omschreven.
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Nieuw: de vertrouwenspersoon


WAT?
o
o
o



o
o

o





Vertrouwenspersoon staat
persoonlijke band)
AL dan niet een familielid
Geen onverenigbaarheden

dicht

bij

de

beschermeling

(affiniteit

+

Vooral in geval van aanstelling “externe” professionele bewindvoerder
Teneinde de “brug” te maken tussen bewindvoerder en beschermde
persoon
“Vertaler” en “verdediger” van verzuchtingen van de beschermde persoon

HOE?
o
o
o
o
o
o





een

WAAROM?
o
o



door

WIE?
o



Beschermde persoon heeft recht zich te laten bijstaan
vertrouwenspersoon
Ook familie of kennissen kunnen voorstel doen
Vrederechter kan ook zelf een vertrouwenspersoon aanwijzen

Moet op verzoek “gehoord” worden door Vrederechter
Moet van alles op de hoogte worden gebracht
Ontvangt alle verslagen over beheer
Overleg met voorlopig bewindvoerder
Geen enkel beheersbevoegdheid (geen volmacht)
Kan wel “toezien” op de uitoefening

Staat dicht bij de beschermeling
Al dan niet familie
Tussenpersoon tussen
o
Bewindvoerder
o
Beschermeling
Geen bevoegdheid voor geldbeheer
Wel op de hoogte van alles
Vrederechter moet er rekening mee houden
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Voorlopig bewindvoerder







Aanstelling door vrederechter
Volledig geldbeheer (volmacht)
Jaarlijks financieel verslag maken
Geen personeel van instelling
Maximum 3% vergoeding
Beheerder

Vertrouwenspersoon







Aanstelling door vrederechter
Geen geldbeheer
Inzicht in verslag
Om het even wie
Geen vergoeding
Tussenpersoon

Nieuw: de voorafgaandelijke wilsverklaring


Iedereen kan zelf zijn bewindvoerder vooraf kiezen
o

WAT?
Elke burger kan op elk moment een verklaring afleggen waarin hij vóóraf
aanduidt wie als voorlopige bewindvoerder moet aangesteld worden op het
ogenblik dat hij of zij wilsonbekwaam zou worden en er voor hem of haar
een verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder wordt
neergelegd.

o

HOE?
 Ofwel bij de Vrederechter van zijn kanton  dan wordt een procesverbaal opgesteld
Hier gaat het om een eenvoudige verklaring of notitie in het dossier
van de vrederechter
 Ofwel bij de Notaris van zijn keuze  dan wordt een authentieke akte
opgesteld
 Het P.V. of de akte wordt binnen de 15 dagen opgenomen in het
Centraal Register van het Notariaat te Brussel (CAPA)




De verklaring is steeds wijzigbaar en/of herroepbaar
De wilsverklaring moet uitgevoerd worden, tenzij de vrederechter ze niet kan
uitvoeren



Ouder(s) kunnen zelf bewindvoerder kiezen voor kinderen
o

WAT?
Ouders die als voorlopige bewindvoerder voor hun kind zijn aangesteld
kunnen vóóraf aan de Vrederechter verklaren wie hij moet aanwijzen
indien zijzelf het mandaat niet meer kunnen uitoefenen.
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o

HOE?
De Vrederechter laat de verklaring opnemen in een proces-verbaal dat bij
het dossier wordt gevoegd.

Discussie en perspectieven






De zeggingskracht gaat alleen over de goederen, niet over de persoon. In
sommige gevallen zou men best verder gaan. Op het huidige ogenblik is er
slechts één beschermingsstelsel waar men zowel de goederen als de persoon
beschermt: bij verlengde minderjarigheid
Men denkt aan een nieuw spoor waarbij alle stelsels en maatregelen in elkaar
zouden geschoven worden en in één gezamenlijk wetgeving zouden
geïntegreerd worden onder één noemer van bescherming. Hier zou slechts één
wettelijke benaming overblijven: deze van voogd (en toeziende voogd). De
bescherming zou zowel op de goederen als op de persoon betrekking kunnen
hebben
Men droomt in de toekomst zelfs van familierechtbanken. Dit zou men kunnen
zien als een juridische eerstelijnszorg. Ze zouden voldoende dicht bij de
mensen moeten staan, bijna als een medisch-sociale dienst. Dit is momenteel
lang nog niet gerealiseerd.
Verslag: Luc De Vos
Secretaris

25/03/2006

Algemene vergadering FOVIG

23

Voorzitter: Toon Callewaert, H. Consciencelaan 3, 8540 Deerlijk. Tel.: 056/327712. E-mail: toon.callewaert@pandora.be
Secretariaat: Luc De Vos, Tweebekenstraat 4, 9052 Zwijnaarde. Tel. : 09/2211589. Fax: 09/2211589. Gsm: 0479/337684.
E-mail: ldv.zwyn@skynet.be

