
 

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 DECEMBER 
1993 tot vaststelling van algemene 
erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in 
het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van 
een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van 
Personen met een Handicap 

(B.S. 8.VII.1994)1  

 
Art 1.  

Voor de toepassing van dit besluit en van zijn bijlage wordt verstaan onder:  

1° het decreet : het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van 
een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een 
Handicap;  

2° het Fonds : het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen 
met een Handicap;  

3° de beslissing over de tenlasteneming : de beslissing van het Fonds 
zoals bedoeld bij artikel 41 van het decreet;  

4° het protocol : het protocol van verblijf, opvang, behandeling of 
begeleiding zoals bedoeld bij artikel 47, 10°, van dit decreet;  

5° de collectieve en individuele inspraak : de inspraak van de personen 
met een handicap of van hun wettelijke vertegenwoordiger zoals 
bedoeld bij artikel 47, 6° van het decreet;  

6° de gebruiker : de persoon met een handicap die voor zijn sociale 
integratie gebruik maakt van een erkende voorziening;  

7° de gebruikersraad : de raad van gebruikers of van hun wettelijke 
vertegenwoordigers, ingesteld voor het verwezenlijken van hun 
collectieve inspraak zoals bedoeld bij artikel 47, 6° van het decreet;  

8° de ambulante diensten : de thuisbegeleidingsdiensten, de diensten 
voor begeleid wonen van mentaal gehandicapten en diensten voor 
zelfstandig wonen van gehandicapte personen.  

 
 
 



HOOFDSTUK I. HET REGLEMENT VAN ORDE  

Art. 2.  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle erkende voorzieningen 
waar de personen met een handicap gebruik maken van een gezamenlijke 
infrastruktuur, met uitzondering van de beschutte werkplaatsen, de diensten voor 
plaatsing in gezinnen en de ambulante diensten. 

Art. 3.  

Elke bij artikel 2 bedoelde erkende voorziening is ertoe gehouden een reglement van 
orde op te stellen en aan de gebruikers of hun wettelijke vertegenwoordigers te 
overhandigen, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij dit besluit. 

Voor de toepassing van vorig lid worden de afdelingen en/of instellingen die door 
éénzelfde besluit of beslissing erkend zijn als één enkele voorziening beschouwd; 
indien de voorziening dit aangewezen acht, kan zij evenwel voor elk van die 
afdelingen of instellingen afzonderlijk een reglement van orde opstellen. 

Art. 4.  

Het reglement van orde dient minstens de bepalingen te omvatten die opgenomen 
zijn in punt 1 van de bijlage bij dit besluit. 

De tekst van het reglement en van al zijn latere wijzigingen wordt aan het Fonds 
medegedeeld. 

HOOFDSTUK II. HET PROTOCOL VAN VERBLIJF, OPVANG, BEHANDELING 
OF BEGELEIDING  

Art. 5.  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle erkende voorzieningen 
voor opvang, begeleiding of behandeling van personen met een handicap, met 
uitzondering van de beschutte werkplaatsen en de ambulante diensten. 

Art. 6.  

Alvorens tot opvang, behandeling of begeleiding over te gaan, wordt tussen de 
gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger en de in artikel 5 bedoelde voorziening 
een schriftelijk protocol gesloten, dat ten minste de bepalingen omvat die 
opgenomen zijn in punt 6 van de bijlage bij dit besluit. 

In geval van dringende opvang, dient het protocol binnen de vijf dagen na de 
opname gesloten. 



Indien de wettelijke vertegenwoordiger van door de jeugdrechter geplaatste of door 
het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg verwezen jongeren weigert het protocol te 
ondertekenen, dient dit met opgave van de redenen door de voorziening aan het 
Fonds medegedeeld. 

HOOFDSTUK III. DE KLACHTENPROCEDURE  

Art. 7.  

De in dit hoofdstuk bepaalde procedure voor onderzoek en behandeling van de 
klachten van de gebruikers is van toepassing op alle erkende voorzieningen met 
uitzondering van de beschutte werkplaatsen. 

Ze is evenwel niet van toepassing op de klachten betreffende het beheer van gelden 
en goederen van de gebruikers door beheerders of personeelsleden van de 
voorziening. 

Art. 8.  

De klacht wordt schriftelijk geformuleerd door de gebruiker, zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, een bloed- of aanverwant of zijn vertrouwenspersoon. 

Deze schriftelijke klacht wordt gericht aan de directie van de voorziening die bij 
ontvangst hiervan onmiddellijk melding maakt in een daartoe bestemd register. 

De klacht kan steeds worden ingetrokken. 

De voorziening is ertoe gehouden binnen de dertig dagen na het indienen van de 
klacht aan de indiener schriftelijk mede te delen welk gevolg aan de klacht wordt 
gegeven. 

Art. 9.  

Indien de afhandeling van de klacht overeenkomstig de bij artikel 8 vastgestelde 
procedure de indiener geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk wenden tot 
een bij elke in artikel 7 bedoelde voorziening op te richten interne 
klachtencommissie. 

De in vorig lid bedoelde klachtencommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van 
de inrichtende macht van de voorziening en een persoon aangeduid door de 
gebruikersraad of, bij ontstentenis hiervan, door de gebruikers of hun wettelijke 
vertegenwoordigers. 

Deze commissie behandelt de klacht, hoort alle betrokken partijen en poogt ze te 
verzoenen, en deelt binnen de dertig dagen na gevat te zijn haar oordeel aangaande 
de klacht schriftelijk mee aan de indiener en aan de voorziening. Indien beide leden 
van de klachtencommissie het niet eens zijn over het uit te brengen oordeel, worden 
beide standpunten medegedeeld. 



Indien de klacht gegrond wordt bevonden moet de voorziening binnen de dertig 
dagen na de mededeling van het oordeel van de klachtencommissie aan de indiener 
schriftelijk mededelen welk gevolg hieraan werd gegeven. 

Art. 10.  

Indien de afhandeling van de klacht overeenkomstig de bij artikel 9 vastgestelde 
procedure de indiener nog steeds geen voldoening schenkt, kan deze zich schriftelijk 
wenden tot de leidend ambtenaar van het Fonds, die nagaat of de voorziening al dan 
niet de reglementering heeft nageleefd en die in het laatste geval de nodige 
maatregelen treft met het oog op de naleving van de reglementering. 

HOOFDSTUK IV. DE INSPRAAK  

Afdeling 1. Individuele inspraak  

Art. 11.  

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op alle erkende voorzieningen 
met uitzondering van de beschutte werkplaatsen. 

Art. 12.  

De gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht volledig, 
nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden in 
verband met zijn opvang, behandeling en begeleiding die hem rechtstreeks en 
persoonlijk aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent zijn psycho-medisch, 
pedagogische sociaal dossier, onder voorbehoud van het medisch beroepsgeheim 
zoals geconcretiseerd in het medisch dossier. 

Art. 13.  

Tussen de voorziening en de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger is, 
behoudens heirkracht of hoogdringendheid, voorafgaand overleg verplicht inzake: 

1° wijzigingen aan het dienstverleningsaanbod, het behandelings- of 
het begeleidingsplan;  

2° maatregelen die omwille van de evolutie van de fysieke of 
geestelijke toestand dienen genomen;  

3° wijzigingen in de individuele woon- of leefsituatie; bij dit overleg 
wordt rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot 
deze wijzigingen hebben geleid.  

Het initiatief voor dit overleg moet genomen worden door de partij die een wijziging 
of maatregel wenst door te voeren. 



Art. 14.  

Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen van deze afdeling worden 
behandeld overeenkomstig de procedure voorzien bij hoofdstuk 3. 

Afdeling 2. Collectieve inspraak  

Art. 15.  

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing wanneer in een erkende 
voorziening de gemiddelde verblijfsduur of duur van de dienstverlening ten minste 
twee jaar bedraagt. 

De ambulante diensten, de beschutte werkplaatsen en de diensten voor plaatsing in 
gezinnen zijn alleszins uit het toepassingsgebied van deze afdeling uitgesloten. 

Art. 16.  

In elke bij artikel 15 bedoelde voorziening dient per afzonderlijke, zelfstandige en 
operationele eenheid van dienstverlening een gebruikersraad opgericht te worden. 

Art. 17.  

§ 1. Elke gebruikersraad telt minstens drie leden. 

§ 2. De leden van de gebruikersraad worden uit en door de gebruikers van de 
voorziening of hun wettelijke vertegenwoordigers gekozen voor een termijn van vier 
jaar; hun mandaat is hernieuwbaar. De raad is niet meer rechtsgeldig samengesteld 
indien het aantal leden van de gebruikersraad lager wordt dan drie en in dat geval 
wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd. 

Indien er zich bij de gewone verkiezing geen drie kandidaten aandienen, of indien er 
bij die verkiezing geen drie leden gekozen worden, wordt na twee jaar een nieuwe 
verkiezing georganiseerd. 

De verantwoordelijken van de voorziening staan in voor de organisatie van de 
verkiezingen, waarbij zij er inzonderheid over waken dat elke stemgerechtigde 
verwittigd wordt en zich kandidaat kan stellen. Indien in de voorziening reeds een 
ouder- of bewonersraad bestaat, wordt de verkiezing in samenwerking met de reeds 
bestaande raad georganiseerd. 

§ 3. De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter aan. 

§ 4. De gebruikersraad vergadert minstens drie maal per jaar. 

§ 5. Het mandaat van een lid van de gebruikersraad vervalt: 

o bij het verstrijken van de termijn waarvoor het gekozen is;  



o indien het lid de voorziening verlaat;  

o bij ontslag van het lid.  

In de gevallen voorzien in vorig lid, 2° en 3°, kan op initiatief van de gebruikersraad 
en in overleg met de voorziening een andere gebruiker verkozen worden, die het 
vrijgekomen mandaat verderzet. 

Art. 18.  

§ 1. Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd voor 
de vergaderingen van de raad van bestuur van de inrichtende macht van de 
voorziening voor de besprekingen van die aangelegenheden die betrekking hebben 
op de voorziening. Hiervan kan door de Minister bevoegd voor bijstand aan personen 
op hun gemotiveerde aanvraag aan de voorzieningen waar collectieve 
overlegorganen werden opgericht, een afwijking worden verleend. 

Wanneer in toepassing van artikel 16 verschillende gebruikersraden opgericht zijn, 
duiden deze gezamenlijk één afgevaardigde aan voor de toepassing van voorgaand 
lid. 

§ 2. Tussen de voorziening en de gebruikersraad is voorafgaand overleg verplicht 
inzake:  

o wijzigingen aan het in hoofdstuk 1 bedoelde reglement van orde;  

o belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie;  

o wijzigingen in het concept van de voorziening.  

§ 3. Zowel de voorziening als de gebruikersraad hebben initiatiefrecht om advies te 
vragen of uit te brengen inzake aangelegenheden die de verhouding 
voorzieninggebruikers aangaan. 

Er is hoorrecht en antwoordplicht omtrent elk onderwerp waarover de gebruikersraad 
een standpunt aan de verantwoordelijken van de voorziening wenst mede te delen. 

§ 4. De voorziening verstrekt aan de gebruikersraad de noodzakelijke informatie 
omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de gebruikers 
betreffen en inzake alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen, 
met inbegrip van informatie omtrent haar jaarrekeningen. 

Art. 19.  

Klachten omtrent het niet naleven van de bepalingen van deze afdeling worden 
schriftelijk medegedeeld aan de leidend ambtenaar van het Fonds. 

[HOOFDSTUK IVbis. GEBRUIK VAN HET IDENTIFICATIENUMMER BIJ HET 
RIJKSREGISTER VAN NATUURLIJKE PERSONEN  

(Voetnoten 2 en 3)  



Art. 19bis.  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle door het Fonds erkende 
voorzieningen. 

Art. 19ter.  

De voorziening mag het identificatienummer van de gebruiker bij het Rijksregister 
van natuurlijke personen slechts gebruiken voor de betrekkingen met het Fonds. 

Daarom zullen de rechtspersoon die fungeert als inrichtende macht van de 
voorziening, alsmede alle personeelsleden van de voorziening die dit 
identificatienummer gebruiken, een verbintenis ondertekenen overeenkomstig het 
model dat het Fonds hiertoe vastgesteld heeft.] 

(B.Vl.Reg. 30.III.1994)  

HOOFDSTUK V. WIJZIGINGS- OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Art. 20.  

De naleving van de bepalingen van dit besluit vormt een erkenningsvoorwaarde voor 
de betrokken voorzieningen. 

Art. 21.  

Artikel 47, 1° tot 10°, van het decreet treedt in werking op 1 juli 1994. 

Art. 22.  

§ 1. Een artikel 144bis, dat luidt als volgt, wordt ingevoegd in het koninklijk besluit 
van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen: 

"Artikel 144bis. De bij artikel 144 bedoelde voorlopige erkenning kan 
slechts verleend of behouden worden indien de bij artikel 42, 43 en 44 
bedoelde centra of diensten voldoen aan de in uitvoering van artikel 47, 
6°, 8°, 9° en 10° van het decreet van 27 juni 1990 houdende 
oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van 
Personen met een Handicap vastgestelde regels inzake inspraak, 
reglement van orde, protocol van verblijf, opvang, behandeling of 
begeleiding, en procedure van onderzoek en behandeling van de 
klachten van de bewoners."  

§ 2. Een artikel 4bis, dat luidt als volgt, wordt ingevoegd in het koninklijk besluit van 
23 december 1970 tot instelling van de voorwaarden van de erkenning van de 
inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van 
gehandicapten: 



"Artikel 4bis. Onverminderd de bij artikel 4, eerste lid, bedoelde 
erkenningsnormen, moeten de in de hoofdstukken I tot IV van de 
bijlage bij dit besluit bedoelde voorzieningen voldoen aan de in 
uitvoering van artikel 47, 6°, 8°, 9° en 10° van het decreet van 27 juni 
1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde regels inzake 
inspraak, reglement van orde, protocol van verblijf, opvang, 
behandeling of begeleiding, en procedure van onderzoek en 
behandeling van de klachten van de bewoners, waarvan de naleving 
een bijkomende erkenningsvoorwaarde vormt.  

De bij hoofdstuk V van de bijlage bij dit besluit bedoelde diensten voor 
plaatsing in gezinnen moeten voor het verkrijgen of voor het behoud 
van hun erkenning voldoen aan de in uitvoering van artikel 47, 6°, 8° 
en 10° van voormeld decreet van 27 juni 1990 vastgestelde regels 
inzake inspraak, protocol van verblijf, opvang, behandeling of 
begeleiding, en procedure van onderzoek en behandeling van de 
klachten van de bewoners waarvan de naleving een bijkomende 
erkenningsvoorwaarde vormt."  

§ 3. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 januari 1971 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de erkenning van tehuizen voor kort verblijf ten behoeve van 
gehandicapten, worden tussen de cijfers en woorden "4, tweede lid" en "5", de 
cijfers en woorden "4bis", ingevoegd. 

§ 4. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 juli 1973 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de erkenning van dagcentra voor meerderjarige niet-werkende 
gehandicapten, worden tussen de cijfers en woorden "4, lid 2" en "5" de cijfers en 
woorden "4bis" ingevoegd. 

§ 5. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 1975 tot vaststelling van 
de voorwaarden voor de erkenning van de centra voor observatie, oriëntering en 
medische, psychologische en pedagogische behandeling van gehandicapten, evenals 
van de bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend 
voor het onderhoud, de opvoeding en de behandeling van de gehandicapten die er 
geplaatst zijn ten laste van de gewone besturen worden de woorden "en 4, 2° lid" 
vervangen door de woorden "4, 2° lid en 4bis". 

§ 6. Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse [regering] van 7 februari 1990 
houdende vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en 
subsidiëringsmodaliteiten voor thuisbegeleidingsdiensten zoals bedoeld in artikel 3, § 
1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een 
Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, wordt 
aangevuld met een 7° dat luidt als volgt: 

"7° de in uitvoering van artikel 47, 6° en 8°, van het decreet van 27 
juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale 
Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde regels inzake 



individuele inspraak en procedure van onderzoek en behandeling van 
de klachten van de bewoners in acht nemen."  

(B.Vl.Reg. 19.I.1994)  

§ 7. Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse [regering] van 4 april 1990 houdende 
de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en 
subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor begeleid wonen van mentaal 
gehandicapten, zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis van het koninklijk besluit nr. 81 van 
10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en 
pedagogische zorg voor gehandicapten, wordt aangevuld met een 5°, dat luidt als 
volgt: 

"5° voldoen aan de in uitvoering van artikel 47, 6° en 8° van het 
decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds 
voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap vastgestelde 
regels inzake inspraak en procedure van onderzoek en behandeling van 
de klachten van de bewoners."  

(B.Vl.Reg. 19.I.1994)  

§ 8. Artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse [regering] van 31 juli 1990 
houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en 
subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte 
personen, zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 
november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische 
zorg voor gehandicapten, wordt aangevuld met een 9°, dat luidt als volgt: 

"9° de individuele inspraak van de gebruikers en de procedure van 
onderzoek en behandeling van de klachten van bewoners dient 
voorzien overeenkomstig de in uitvoering van artikel 47, 6° en 8°, van 
het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
vastgestelde regels."  

(B.Vl.Reg. 19.I.1994)  

Art. 23.  

Bij wijze van overgangsmaatregel beschikken de in dit besluit bedoelde 
voorzieningen, die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in uitvoering van 
de bepalingen van voormeld koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 erkend 
zijn, of die in uitvoering van de bepalingen van de wet van 16 april 1963 betreffende 
de sociale reclassering van de minder-validen voorlopig erkend zijn, over een termijn 
van één jaar te rekenen vanaf de publicatie van dit besluit om te voldoen aan de 
bepalingen van dit besluit. 

 



Art. 24.  

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1994. 

Art. 25.  

De Vlaamse minister bevoegd voor bijstand aan personen is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

 

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van 
algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het 
decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor 
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. 

De wederzijdse rechten en plichten van voorzieningen en gebruikers, het 
reglement van orde en het protocol van verblijf, opvang, behandeling of 
begeleiding 

1. Het reglement van orde bedoeld bij hoofdstuk 1 van dit besluit dient minstens 
volgende elementen te bevatten: 

1.1. De exacte identificatie (benaming, zetel, aard, rechtsvorm) van de rechtspersoon 
die de voorziening beheert, met de datum van erkenning. 

1.2. De doelstellingen en het overzicht van het dienstverleningsaanbod van de 
voorziening, met globale omschrijving van de doelgroep.  

1.3. In voorkomend geval, de bijzondere opnemingsvoorwaarden, inzonderheid deze 
gebonden aan de regionale oriëntatie, de proefperiode (zie punt 5 van deze bijlage), 
de specifieke kenmerken van de doelgroep zoals leeftijd, geslacht, bijkomende 
handicaps of de uitsluiting hiervan.  

1.4. De omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot heroriëntering of ontslag 
uit de voorziening, de opzeggingstermijnen en de opzeggingsvergoeding in geval van 
verbreking zonder gegronde reden.  

1.5. De wijze waarop de gebruikersraad is samengesteld, indien deze krachtens de 
bepalingen van artikel 16 van dit besluit dient aanwezig te zijn.  

1.6. De wijze waarop klachten, suggesties en bemerkingen kunnen worden ingediend 
en de wijze waarop ze worden behandeld, rekening houdend met de bepalingen van 
hoofdstuk 3 van dit besluit.  

1.7. De wederzijdse rechten en verplichtingen van de gebruiker, zijn wettelijke 
vertegenwoordiger en de voorziening. Als de voorziening aan de gebruiker of aan zijn 
wettelijke vertegenwoordiger een voorschot vraagt, mag dit niet hoger liggen dan de 



persoonlijke bijdrage voor een periode die de dertig dagen niet mag overschrijden. 
Naast dit voorschot mag geen bijkomende waarborgsom gevraagd worden.  

1.8. De samenstelling van de toezichtsraad over het beheer van gelden en goederen 
van de gebruiker, indien de voorziening ertoe gehouden is dergelijke toezichtsraad 
op te richten in uitvoering van de bepalingen van artikel 48 van het decreet.  

1.9. Een overzicht van de door de voorziening in het belang van de werking en van 
de gebruikers verzekerde risico's. 

2. Het reglement van orde waarborgt aan de gebruikers de eerbiediging van hun 
ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, van hun vrijheid en privacy. 

3. Behoudens bij dringende opname moet het reglement van orde vóór de opname 
of vóór de aanvang van de dienstverlening worden overhandigd aan de gebruiker of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger, die tekent voor ontvangst en akkoord. 

Elke wijziging van dit reglement moet eveneens tegen ontvangstbewijs aan de 
gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden medegedeeld. Deze 
wijzigingen hebben uitwerking ten vroegste dertig dagen na de mededeling ervan. 

4. De voorziening die een persoon met een handicap opneemt of aan die persoon 
haar diensten verstrekt, verbindt er zich toe deze niet te ontslaan noch de 
dienstverlening te beëindigen tenzij om redenen van heirkracht, om redenen 
voortvloeiende uit de beslissing tot tenlasteneming of om één van de hiernavolgende 
redenen: 

• als de gebruiker niet meer beantwoordt aan de bijzondere 

opnamevoorwaarden zoals bepaald in het reglement van orde;  

• als de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de gebruiker dermate 

gewijzigd is dat het zorgaanbod van de voorziening niet meer kan 

beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker;  

• bij het niet nakomen door de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger 

van de in het protocol en reglement van orde vastgelegde verplichtingen.  

De ontslagprocedure is opgenomen in het reglement van orde, en ontslag geschiedt 
overeenkomstig die procedure. 

Een voorziening kan de beëindiging of schorsing van een arbeidsovereenkomst van 
een tewerkgestelde gebruiker nooit inroepen als reden voor ontslag. Deze bepaling 
geldt niet voor de centra voor beroepsopleiding, omscholing of herscholing. 

Bij eenzijdige opzegging geldt voor beide partijen een opzeggingstermijn van 
minstens drie maanden, tenzij in wederzijds akkoord een andere termijn wordt 
overeengekomen. 

Bij ontslag of stopzetting van de dienstverlening door de voorziening verbindt deze 
zich ertoe mee te werken bij het zoeken naar een aangepaste andere voorziening. 



Bij het niet respecteren van de vastgestelde of overeengekomen opzeggingstermijn 
door een van de partijen, dient deze aan de andere partij een verbrekingsvergoeding 
te betalen. 

Deze vergoeding is, per dag dat men vroeger de voorziening verlaat, het verschil 
tussen de reglementair vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde dagprijs 
met een maximum termijn van dertig dagen, tenzij door de betrokkene wordt 
aangetoond dat de voorziening de schriftelijke overeenkomst zoals bepaald in punt 6 
van deze bijlage niet nakomt. 

Voor de voorzieningen waarvoor geen dagprijs voorzien is, wordt de vergoeding 
bepaald in het reglement van orde of in het protocol. 

5. Indien bij de opname een proefperiode wordt voorzien, dient deze aan volgende 
voorwaarden te voldoen:  

1° de duur van de proefperiode kan maximum zes maanden bedragen;  

2° tijdens de proefperiode gelden afwijkende procedures omtrent ontslag:  

• de opzegtermijn dient in onderling overleg bepaald te worden;  

• bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst zonder gegronde reden door 

de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan een 

verbrekingsvergoeding gevorderd worden van maximum zeven maal het 

verschil tussen de wettelijk vastgestelde volledige dagprijs en de verminderde 

dagprijs;  

• tijdens de proefperiode kan de voorziening de overeenkomst enkel opzeggen 

om redenen van heirkracht of indien omwille van de lichamelijke en/of 

geestelijke toestand van de gebruiker, het zorgaanbod van de voorziening niet 

kan beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker; indien de 

gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger de in het protocol en reglement 

van orde vastgestelde verplichtingen niet nakomt.  

Deze regels zijn niet van toepassing bij dienstverlening door een centrum voor 
beroepsopleiding, omscholing of herscholing. 

6. Het protocol bedoeld bij hoofdstuk 2 omvat ten minste volgende vermeldingen: 

6.1. De identiteit van de partijen; voor de gebruiker wordt in voorkomend geval 
eveneens de identiteit van de wettelijke vertegenwoordiger vermeld.  

6.2. De aanvangsdatum van de opname of dienstverlening en de duur van de 
overeenkomst alsmede, in geval van proefperiode, de duur hiervan.  

6.3. Een inventaris van de maandelijkse inkomsten van de persoon met een 
handicap, met een onderscheid tussen arbeidsinkomsten, vervangingsinkomens en 
andere persoonlijke inkomsten; de wettelijk voorgeschreven persoonlijke bijdrage in 
de dagprijs wordt vastgesteld op basis van deze gegevens en wordt samen met het 
bedrag van het gereserveerd persoonlijk inkomen vermeld in het protocol.  



6.4. De natuurlijke of rechtspersoon die voor de betaling instaat en de wijze waarop 
de afrekening en de betaling zal gebeuren, evenals, in voorkomend geval, het 
gevraagde voorschot en de wijze van betaling hiervan.  

6.5. In voorkomend geval, het bedrag van de socio-culturele toelage.  

6.6. De elementen die niet door de dagprijs gedekt zijn en aanleiding geven tot een 
afzonderlijke vergoeding, voorzover deze niet vermeld zijn in of afwijken van het 
Reglement van Orde.  

6.7. Het individueel behandelingsplan of dienstverleningsaanbod, of de termijn 
waarbinnen het individueel behandelingsplan wordt opgemaakt en de wijze waarop 
over het behandelingsplan of dienstverleningsaanbod met de betrokkene of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger overleg en bijsturing wordt mogelijk gemaakt.  

De diensten voor plaatsing in gezinnen dienen het pleeggezin te vermelden waar de 
persoon met een handicap zal verblijven.  

6.8. De opzeggingstermijn en de verbrekingsvergoeding.  

6.9. Indien het beheer van gelden en/of goederen van de gebruiker aan 
personeelsleden of beheerders van de voorziening wordt toevertrouwd, dient in het 
protocol een luik "beheer van gelden en/of goederen" voorzien dat de bepalingen 
groepeert die in uitvoering van artikel 47, 11°, van het decreet in het protocol dienen 
opgenomen te zijn.  

6.10. De wijze waarop dit protocol kan worden aangepast of gewijzigd.  

7. Een eksemplaar van het door de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
voor ontvangst en akkoord getekende reglement van orde wordt bij het in punt 6 
van deze bijlage bedoeld protocol gevoegd en maakt er een ondeelbaar geheel mee 
uit. 

 

1 Gewijzigd bij: B.Vl.Reg. 19.I.1994 (B.S. 15.II.1994) B.Vl.Reg. 30.III.1994 (B.S. 
15.VII.1994) 
2 Onverminderd de strafbepalingen opgenomen in de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, wordt bij het niet-naleven 
van de bij de artikelen 19bis en 19ter vastgestelde verplichtingen de erkenning van 
de instantie of voorziening geschorst of ingetrokken. Dit gebeurt overeenkomstig de 
regels vastgesteld bij artikel 27 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 
1991 of bij de artikelen 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 
december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van 
vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van 
Personen met een Handicap. (B.Vl.Reg. 30.III.1994, art.4) 
3 De op de datum van inwerkingtreding van het B.Vl.Reg. 30.III.1994 erkende 
voorzieningen of instanties beschikken over een termijn van twee maanden, te 



rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot regeling 
van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen uit hoofde van 
het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, om te 
voldoen aan het bepaalde in de artikelen 19bis en 19ter. Deze termijn wordt 
verlengd met twee maanden na de datum van de publikatie van het B.Vl.Reg. 
30.III.1994 in het Belgisch Staatsblad als deze publikatie later geschiedt dan die van 
het in vorig lid bedoelde koninklijk besluit. (B.Vl.Reg. 30.III.1994, art. 5) 

 

 


