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

Jaarvergadering 2013
Gent, 9 maart 2013
Orthopedagogisch centrum Sint-Jozef
We waren te gast in het orthopedagogisch centrum Sint-Jozef. Dit is een
voorziening voor minderjarigen. Het is een voorziening voor kinderen en jongeren
met licht tot ernstig mentale handicap, gedrags- en emotionele stoornissen in
combinatie met mentale handicap en autismespectrumstoornissen. Het omvat
een internaat (200 kinderen), een semi-internaat (145 kinderen) en een dienst
voor ambulante begeleiding (maximum 30 begeleidingen van het semi-internaat).
Het werkt intensief samen met vier scholen die ressorteren onder dezelfde
koepel: één school voor buitengewoon lager onderwijs (type 1, 2 en 3) en drie
scholen voor buitengewoon secundair onderwijs (met types 1, 2 en 3). Het wordt
straks erkend als multifunctioneel centrum. Het participeert aan het proefproject
in verband met integrale jeugdhulp.
Tot hier deze beschrijving in een notendop. De algemeen directeur stelde de
voorziening voor aan de hand van een Powerpointpresentatie. Een verkorte
uitprint is gevoegd bij dit verslag. De digitale versie wordt meegestuurd aan de
aanwezigen en de leden waarvan we over een e-mailadres beschikken.
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Statutair Gedeelte
1. Extra Stemgerechtigden
Antwerpen:
Erik Meersman
Guido Geboers
Brabant:
André Wouters
…….
Limburg:
Suzanne Merlo
Mieke Henckens
Oost-Vlaanderen:
Lin Lenears
Roger Van Dorpe
West-Vlaanderen:
Mario Verhelle
Kurt De Vos
Luc Ternoey
2. Ontslag en Benoeming RvB
Verlengden hun mandaat niet:
Monique Frigne-Dumon (Vl-B)
Roger Festraets (Vl-B)
Velengden hun mandaat voor 4 jaar:
Eric Devos (W-Vl)
Armand Pauwels (Lim)
Frans Snyers (Ant)
Nieuwe bestuurder(s):
Nadia Dekoning (Vl-B)
Evi Smeets (Lim)
Mieke Haverans (Vl-B)
André Wouters (Vl-B)
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3. Overzicht RvB 2013
Pierre Schreuders
Frans Snyers
Hugo Verhoeven
Armand Pauwels
Evi Smeets
Simonne Vanoppen
Michel De Caesemaeker
Alex De Groote
Willy De Keyser
André Wouters
Nadia Dekoning
Mieke Haverans
Toon Callewaert
Eric Devos
Marc Van Gestel
De Vos Luc

ANT1
ANT2
ANT3
LIM1
LIM2
LIM3
OVL1
OVL2
OVL3
VLB1
VLB2
VLB3
WVL1
WVL2
Voorzitter
Secretaris

2011-2015
2013-2017
2010-2014
2013-2017
2013-2017
2010-2014
2010-2014
2012-2016
2010-2014
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2012-2016
2013-2017
2010-2014
Geen tijdslimiet

Een derde kandidaat voor West-Vlaanderen wordt gezocht.
Bestuursfuncties
Voorzitter
Ondervoorzitter
Penningmeester
Secretaris

Marc Van Gestel
Pierre Schreuders
Willy De Keyser
Luc De Vos

Financiële en administratieve volmacht
Marc Van Gestel
Willy De Keyser
Luc De Vos
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4. Financieel verslag

Overzicht verrichtingen
Overzicht 2012
Omschrijving Inkomsten
Lidgeld en
abonnementen 10/11

Algemene vergadering
Intresten.
Sponsoring
Totaal

Omschrijving
Drukken tijdschrift
Secretariaatskosten

Uitgaven
1.309,24
968,26

Diensten en kosten
VZW
Kosten leden
Algemene vergadering
Kosten rekeningen

588,95
1.119,14
1.843,25
154,97

Totaal
Debet

5.983,81
- 680,85

3.844,96

780,00
678,00
0,00
5.302,96

Saldo van de rekeningen
Rekeningen
068-2030899-37
088-2088862-59
Kas
TOTAAL

31/12/2011
3.212,28
29.133,42
139,51
32.485,21

Beweging
-601,56
5,12
-84,41
-680,85

31/12/2012
2.610,72
29.138,54
55,10
31.804,36

Begroting 2013
Omschrijving
Lidgelden 2013 aan 35
euro
Abonnementen 2013
aan 15 Eeuro

Inkomsten
3.500,00

Omschrijving
Drukken tijdschrift

Uitgaven
1.400,00

750,00

Secretariaatskosten

1.400,00

Diensten en kosten
VZW

350,00
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Algemene vergadering
Intresten.
Sponsoring
Totaal ontvangsten
Saldo

800,00
400,00
600,00
6.050,00
1.000,00

Kosten leden
Algemene vergadering
Kosten rekeningen
Diverse
Totaal uitgaven

950,00
1.000,00
150,00
5.050,00

5. Kwijting bestuurders
Na geldige stemming ging de vergadering akkoord met:
 De goedkeuring van de rekeningen
 De kwijting van de bestuurders voor de verrichtingen van het voorbije jaar
 De goedkeuring van de begroting
6. Leden en abonnementen
Jaartal
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1992
1987
1986
1985

Leden
106
95
98
84
100
100
91
97
97
107
101
100
90
79
68
73
60
41
42
53
52

Abonnementen
174 (waarvan 68 zonder lidgeld)
173 (waarvan 78 zonder lidgeld)
179 (waarvan 81 zonder lidgeld)
180 (waarvan 96 zonder lidgeld)
194 (waarvan 95 zonder lidgeld)
195 (waarvan 95 zonder lidgeld)
171 (waarvan 80 zonder lidgeld)
172 (waarvan 75 zonder lidgeld)
167 (waarvan 70 zonder lidgeld)
173 (waarvan 66 zonder lidgeld)
172 (waarvan 71 zonder lidgeld)
168
157
148
119
196

57
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7. Jaarverslag
 Deelname aan RvG, ROG, RPC, VGPH, …
We worden overvraagd, maar nemen hier verder onze verantwoordelijkheid
op. Niet meer deelnemen is geen optie. Het belangrijkste deel van onze tijd
blijven we hierin investeren.
 Overleg met het platform ‘Werk de wachtlijsten weg’ (pwww.be)
We hebben contact met de actiegroep en steunen hun activiteiten.
 Overleg met veranderingsmanager
We hadden overleg op het niveau van de Raad van Bestuur. We hebben
duidelijk onze verwachtingen geformuleerd en blijk gegeven van kritische
zin. De nood aan versnelde opvang op het vlak van collectieve zorg werd
beklemtoond.
 Maatschappelijk debat
Fovig werkte mee aan de voorbereiding van het debat. We waren goed
vertegenwoordigd op het debat zelf. Nadien hebben we persmededelingen
verspreid. We hebben meegewerkt aan de evaluatie van het debat achteraf.
 Eerste aanzet tot professionalisering FOVIG
Een werkdocument werd opgesteld en bezorgd aan het kabinet. We hebben
momenteel weinig perspectief voor structurele ondersteuning of
subsidiëring. Men verwijst ons voor ondersteuning naar hulp vanuit de
voorzieningen. Gebruikersorganisaties zoals de budgethoudersverenigingen
ontvangen wel structurele ondersteuning.
 Niet-indexering werkingskosten
Dit blijft een ernstig probleem voor de zorgverstrekkers. Er dreigt een
duidelijke weerslag voor de gebruikers. De zorgverstrekkers ontvangen
ongeveer € 1 per dag per persoon minder. Doorrekenen van de kosten naar
de gebruikers mag niet. We stellen vast dat er meer dan vroeger
bijkomende kosten aangerekend worden. We mogen niet evolueren naar
een zorg die alleen nog maar bed, bad en brood kan bieden.
 Kennismaking coördinator VGPH
We maakten kennis met de nieuwe coördinator op de Raad van Bestuur. De
heer Jan Brocatus heeft goed geluisterd naar onze bekommernissen.
 Laureaat Standaard Solidariteitsprijs
Onze affichecampagne heeft duidelijk aandacht gekregen. Het Rode Kruis
heeft de prijs gewonnen.
 Contactpersoonschap
We zijn principieel bereid dit op te nemen. We beschikken nog niet over de
middelen om dit te doen.
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 Getuigenissen ‘goede praktijk’
We zouden gaar verhalen verzamelen en getuigenissen over positieve
ervaringen met collectieve zorg. Geen lange, uitgesponnen teksten maar
korte flitsen die bijblijven. Stukjes en cursiefjes over het leven zoals het er
is. Luc De Vos is bereid deze te verzamelen en te bundelen. Als we
voldoende materiaal hebben kunnen we zoeken op welke manier we dit
best naar buiten brengen. De bedoeling is bij te dragen tot positieve
beeldvorming over collectieve zorg.
 Contact met kabinet
De minister verwijst ons voor verder overleg in verband met het beleid naar
het VGPH en naar de veranderingsmanager. Wij proberen een zitje te
krijgen in het ‘Raadgevend comité’ wanneer dit straks opnieuw zal
samengesteld worden.
Fovig zou best ook een rechtstreekse
vertegenwoordiger hebben in de permanente cel.
 Opdracht- en missieverklaring
Een basistekst werd uitgewerkt. Hij is reeds een eerste maal bijgestuurd na
grondige bespreking op de Raad van Bestuur. Het is de bedoeling dit
werkstuk verder bij te schaven op provinciaal en nationaal vlak. In de
toekomst zou dit best het handvest worden voor ons verder handelen.
Wellicht zullen we ons meer moeten beperken tot onze kerntaken. Ook het
gebrek aan middelen zal ons hiertoe verplichten.
 Fiscale attesten
Om fiscale attesten te mogen uitreiken moet men erkend zijn als
vormingsorganisatie of bewijzen dat men rechtreeks hulp biedt aan
individuele personen met een handicap. Een oplossing ligt niet voor de
hand.
 Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is vernieuwd, verjongd en uitgebreid. Hij is ook
vrouwelijker geworden. We hebben hier een dankbaar gevoel bij.
 Eerste verzoeningspogingen overheid
We proberen de contacten te herstellen en in goede banen te leiden. Wij
willen constructief meewerken mits men ook naar ons luistert. Het is niet
eenvoudig om het evenwicht te bewaren tussen constructief meewerken en
kritisch zijn en soms niet akkoord gaan.
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Inhoudelijk gedeelte
Nieuw beschermingsstatuut voor
wilsonbekwame personen
Men spreekt in dit verband over het wetsvoorstel van Raf Terwingen. Hij was
uiteindelijk de indiener van het voorstel. We hadden de heer Terwingen in ons
midden om de nieuwe wet in te leiden en te becommentariëren. De eigenlijke
vader van dit voorstel is evenwel de heer Luc Goutry. Ook hij was aanwezig op de
vergadering. Beiden hebben hun initiatief meer dan voortreffelijk ingeleid en
uitgelegd. Het voorstel werd op 28 februari door de kamer goedgekeurd. De
publicatie in het Belgisch staatsblad wordt verwacht voor april/mei 2013. Dit
betekent dat het normaal in voege zal gaan vanaf mei 2014.
De heer Terwingen bezorgde ons een uitgebreide Powerpointpresentatie over het
nieuwe voorstel. Hij gebruikte deze presentatie niet bij zijn eigen uiteenzetting
omwille van te langdradig en te weinig inzichtelijk. Wij hebben ze ook niet
gebruikt voor het verslag van de vergadering om dezelfde redenen. We houden
eraan een korte samenvatting te geven van de uiteenzetting en toelichting zoals
gegeven door de heren Terwingen en Goutry.
Een korte uitprint van de powerpoint is afzonderlijk gevoegd bij dit verslag. De
powerpointpresentatie zelf wordt bezorgd aan deze leden en aanwezigen waarvan
we over hun e-mailadres beschikken.
Oude systemen worden vervangen
 De voorlopige bewindvoering: van toepassing op ongeveer 100 000 personen
 De onbekwaamverklaring: van toepassing op 2 personen, hier kan men niets
meer
 De toevoeging van een gerechtelijk raadsman: een drietal voorbeelden zijn
bekend
 De verlengde minderjarigheid: van toepassing op het vermogen
Eén nieuw systeem
Eén nieuw globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame
personen
Voorzitter: Marc Van Gestel, Kloosterstraat 60, 3900 Overpelt. Tel.: 011/649861 Gsm: 0495/525555. E-mail:
marc@vangestel.be
Secretariaat: Luc De Vos, Tweebekenstraat 4, 9052 Zwijnaarde. Tel. : 09/2211589. Gsm: 0479/337684. E-mail:
ldv.zwyn@skynet.be
Rekening : BE35 0682 0308 9937 van Fovig, Kloosterstraat 60, 3900 Overpelt.
Website: www.fovig.be
09/03/2013

Algemene vergadering Fovig

8

Eén rechter
Voor de vroegere systemen waren verschillende rechters bevoegd. Nu wordt alles
toevertrouwd aan één rechter: de vrederechter
Uitgangspunten
 Het systeem van de bewindvoering werd als voorbeeld genomen
 Maatwerk bieden, een passen antwoord bieden op de individuele
mogelijkheden en beperkingen van de persoon
 Nadruk leggen op de mogelijkheden van de persoon, enkel afnemen wat hij
niet meer kan
 Alles bekijken en evalueren:
o De persoonlijke beslissingen en handelingen
o De vermogenbeslissingen of zakelijke beslissingen
 Zich baseren op een checklist die alle aspecten van de zelfbepaling overloopt
 Zo komen tot een genuanceerde en gedifferentieerde uitspraak
 De vertrouwensfiguur opwaarderen
 Het netwerk en de sociale context een centrale rol laten spelen
 Onderscheid tussen buitengerechtelijke bewindvoering en gerechtelijke
bewindvoering
Gerechtelijke bewindvoering
 Oordelen over de mogelijkheden tot persoonlijke en zakelijke beslissingen
(beslissingen over het vermogen)
 Voor beide aspecten kunnen bewindvoerders aangesteld worden
 Indien er een vertrouwenspersoon is, dan kan één bewindvoerder volstaan
 Indien er geen vertrouwenspersoon is, dan worden steeds twee
bewindvoerders aangesteld
 De persoon met handicap heeft inspraak bij de keuze van de bewindvoerder
 De vertrouwenspersoon is de tussenpersoon tussen de persoon met handicap
en de bewindvoerder
Buitengerechtelijke bewindvoering
 Hier is er geen vrederechter nodig
 De ouders, de wettelijke vertegenwoordigers en de context kunnen hier volop
hun rol spelen
 Het systeem van de lastgeving is een voorbeeld van een inmenging of regeling
buiten het gerecht om
 Het is een verzwakte, minder zware procedure
 Ook hier is transparantie nodig, maar de vereisten zijn niet zo zwaar
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Transparantie en controle
 Men moet echt professioneel gaan werken
 Rapportage en verslaggeving is vereist
 Hierop is controle voorzien
 Het is niet de bedoeling alles te gaan commercialiseren
 Ook niet professionelen kunnen hun rol opnemen, maar moeten ook aan de
vereisten van minimale transparantie voldoen
 Dit is eerlijk omdat niet iedereen het van nature goed doet en het getuigt van
openheid naar het bredere netwerk
Bijzondere machtiging
 Voor bijzondere uitzonderingsituaties kunnen de ouders of de wettelijke
vertegenwoordigers niet alleen beslissen (vb. verkoop huis)
 Hier dient de vrederechter geraadpleegd. Deze dient machtiging te verlenen.
Vergoeding
 Mag maximaal 3% bedragen van het vast inkomen van de persoon met
handicap
 Afzonderlijke vergoedingen zijn mogelijk voor specifieke zaken buiten het
normale beheer
 Aparte, bijzondere onkosten kunnen opgemaakt worden
Plaats van de ouders
 De ouders worden in principe niets ontnomen
 Ze kunnen volop hun rol spelen
 Ze moeten wel op een eenvoudige manier rekenschap geven
 Indien zij bewindvoerder zijn, zullen zij bewindvoerder blijven
 Zeker in ethische kwesties bewaren de ouders hun volledige bevoegdheid. De
vrederechter is hierover niet bevoegd.
Middelen waarover de vrederechter beschikt
 Er zijn geen specifieke technieken of methodes die aangewend worden
 Een medisch attest met één zinnetje, dat ook juridische taal hanteert zoals
vroeger de verklaring dat de persoon onbekwaam is, geldt niet meer
 Het medisch attest blijft. Hierin wordt een concrete, meer uitgebreide
beschrijving van wat de persoon kan en niet kan.
 Er is ook rapportage voorzien vanuit de sociale context.
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marc@vangestel.be
Secretariaat: Luc De Vos, Tweebekenstraat 4, 9052 Zwijnaarde. Tel. : 09/2211589. Gsm: 0479/337684. E-mail:
ldv.zwyn@skynet.be
Rekening : BE35 0682 0308 9937 van Fovig, Kloosterstraat 60, 3900 Overpelt.
Website: www.fovig.be
09/03/2013

Algemene vergadering Fovig

10

Geldigheidsduur van de uitspraken
 Dit is niet specifiek bepaald of geregeld
 De vrederechter heeft hier vrijheid van handelen
 Waarschijnlijk zal hij vaak uitspraak doen zonder specifieke tijdslimiet
 Het dossier kan dan opnieuw voorkomen wanneer er zich wijzigingen
voordoen.
Personen en stichtingen
 Aanvankelijk voorzag de wet dat enkel personen als bewindvoerder konden
aangesteld worden
 Na bespreking in de kamer werd toegevoegd dat ook stichtingen deze taak op
zich kunnen nemen.
Gestemd maar nog niet in voege
 De wet gaat in voege de eerste dag van de twaalfde maand volgend op de
publicatie in het Staatsblad
 Concreet zal de wet waarschijnlijk in voege gaan vanaf mei 2014
 Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien voor de voorlopige
bewindvoering
 Er moeten ruim 100 000 dossiers omgezet worden in de nieuwe regeling. Dit
betekent dat dit effectief zal gerealiseerd zijn in 2016
 Voor de verlengde minderjarigheid wordt een overgangsperiode van vijf jaar
voorzien. Hier zal de overgang dus gerealiseerd zijn in 2019.
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Slotwoord
De voorzitter sprak eerst een uitgebreid woord van dank aan:
 Alle ouders, broers en zussen, belangenbehartigers en personen in het sociaal
netwerk die zich dagelijks en ononderbroken blijven inzetten voor de persoon
met handicap
 De organisatoren van Fovig Oost-Vlaanderen die de vergadering op touw
hadden gezet en meer dan voortreffelijk uitgevoerd
 De stille werkers op het vlak van logistieke ondersteuning: maaltijd, geluid,
kaars, koffie, presentatie …
 De voorziening waar wij zo gastvrij ontvangen werden en die meegaat op de
trein van de verandering en vernieuwing
Hij bedankte de leden van de Raad van Bestuur die afscheid namen:
 Monique Dumon om haar actieve inzet voor Fovig en haar rol als
vertegenwoordiger van Fovig in diverse overleg- en adviesorganen
 Roger Festraets om zijn luisterende en stipte aanwezigheid op de Raad van
Bestuur waardoor zijn gefundeerde inbreng ten volle tot zijn recht kon komen
Hij dankte de leden van de Raad van Bestuur die hun mandaat verlengden en
heette de nieuwe leden van harte welkom.
Hij stelde vast dat wij als vertegenwoordigers van de ouders in de collectieve zorg
overbevraagd worden. Hij maande aan om het werk niet op te geven, maar
onvermoeibaar door te zetten en verder te gaan. Hij beklemtoonde dat dit op
termijn niet houdbaar is en dat Fovig nood heeft aan omkadering en
ondersteuning. De vraag voor erkenning als professionele organisatie blijft dan
ook een grote bekommernis.
Hij benadrukte dat er zich een grondige ommekeer voordoet in de zorg:
 De nadruk komt steeds meer te liggen op de persoon en op het volgen van
deze persoon
 De subsidiëring zal in functie van deze persoon herdacht worden en anders
georganiseerd
Wij moeten meegaan met deze wijzigingen, zonder onrust te bewerkstelligen. Wij
moeten leren omgaan met veranderingen. Hierbij moeten boven alles de
belangen van de persoon gehandhaafd blijven. Het principe van de solidariteit
mag hierbij niet prijs gegeven worden. Bij de gebruikers en zorgverstrekkers
heerst er grote ongerustheid. Er is veel onduidelijkheid. Veel blijkt nog niet
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geregeld. Deze onduidelijkheid mag niet blijven duren maar dient zo vlug
mogelijk weggenomen.
Fovig wil een partner die constructief meewerkt zonder blind en kritiekloos alles
te aanvaarden. Een partner die zich volop wil inzetten om onze voorzieningen te
maken tot zorgverstrekkers die er echt en volop zijn voor de persoon met
handicap. Het wil op volwaardige wijze zijn rol spelen als partner:
 Naar de andere gebruikersorganisaties.
 Naar de gebruikers in de collectieve zorg en hun collectieve overlegorganen
Het wil niet afhankelijk zijn van anderen en wachten maar de eerste,
bevoorrechte partner zijn die er echt staat voor de gebruikers van de collectieve
zorg
Fovig zal zijn missie en opdrachtverklaring uitzuiveren.
Het zal onomwonden blijven opkomen voor ‘Recht op zorg’. Het wenst dat dit
recht op termijn afdwingbaar wordt.
Het zal de overheid in gebreke blijven stellen wanneer deze tekort schiet.
Het verhaal van de website heeft vertraging opgelopen. Er is tijd nodig en er zijn
vooral middelen nodig. Als we iets doen willen we het echter goed doen. Het blijft
een duidelijke doelstelling en een werkpunt voor dit werkjaar.
De invoering van het netwerk zorggebruikers werd positief gewaardeerd. Fovig
blijft verder gebruikt, maar de naam volledig uitspreken is een aardige en
moeilijke mond vol.
Hij deed nog eens een oproep om bij te dragen tot positieve beeldvorming over
het werk in de voorzieningen. Mocht je als ouder een idee hebben, een ervaring
die je kwijt wil, een aangename vaststelling die je bijgebleven is, wacht niet maar
kruip in je pen. Bezorg je verhaal en je getuigenis aan de secretaris. Fovig belooft
er grote zorg aan te besteden.
Het laatste beeld dat geprojecteerd werd op de vergadering was een positief
beeld over zorg. Het beeld van een vader die geniet van de zorg die hij kan geven
aan zijn zoon in het zwembad. Het zou ook een verhaal kunnen zijn over choco,
confituur en kaas. Een verhaal over eender wat, vaak over kleine dagelijkse
dingen.
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In de lijn van deze laatste oproep en dit laatste beeld besloot de voorzitter de
vergadering met de woorden: “Vrienden, geloof me, we moeten meer naar buiten
komen en anderen tonen wat we doen en waarom we dat doen. Alleen zo zullen
onze kinderen de plaats krijgen die ze verdienen”.
Verslag: Luc De Vos, secretaris
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