
 

 

 

INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  (IDO)  

voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) 

Bekrachtigd 27/12/2016 – versie 3 

19/02/2018: vervoerskost bij mobiele begeleiding geschrapt (pva) 

18/02/2019: geïndexeerde bedragen aangepast (pva) 

 

Deze individuele dienstverleningsovereenkomst wordt in de tekst verder afgekort tot IDO.  

Deze IDO wordt afgesloten tussen twee betrokkenen: 

1. Het Ortho-agogisch Centrum ‘De Beweging’, Brielstraat 46, te 9860 Gijzenzele (adres van de 

hoofdzetel), 

a. Het wordt beheerd door de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 

te Gent ; 

b. Het wordt hier vertegenwoordigd door Christa Heyse, die algemeen directeur is van het 

Ortho-agogisch Centrum; 

c. In de verdere tekst staat er kortweg “De Beweging”; 

 

2. Andere betrokkene is de heer of mevrouw ………………………………………….…………. 

a. Hij of zij woont te ………………………………………………………………………….(officieel domicilie-

adres) 

b. Deze persoon is geboren te  …………………….. op ……………………………… 

met als rijksregisternummer …………………………………………………………… 

c. Hij of zij wordt hier vertegenwoordigd door de heer en/of mevrouw 

………………………………………………………………………………………………   

Deze  woont te  …………………………………………………………………………. 

Deze is ……………………………..van de persoon die hierboven is genoemd; 

d. In de verdere tekst spreken we van “de cliënt”. 

 

Noot:  deze IDO gaat over alle individuele regelingen met de cliënt. Bepalingen die op alle 

cliënten van toepassing zijn staan beschreven in de Collectieve Rechten en Plichten. 

 

 

 

OC De Beweging 

Brielstraat 46 

9860 Gijzenzele 

 

Tel. 09 210 00 00 

Fax 09 210 01 99 

IBAN BE31 4469 6250 3155 

BIC KREDEBB 

BTW BE 0406.633.304 

 

debeweging@fracarita.org 

www.ocdebeweging.be 
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Artikel 1 – Aanvang, duur en aard van de ondersteuning 

 De ondersteuning van de cliënt door het OC, in het kader van RTH, geldt voor bepaalde 

duur,  en gaat in van ……….………..tot………………… 

 De ondersteuning wordt geboden in volgende functie(s):  

O    Verblijf 

O    Dagopvang 

O    Begeleiding 

… en dit op volgende manier:  

(modaliteiten van de ondersteuning – vrij in te vullen cfr. wettelijke maxima) 

 

 

 

 

 

 

 Er wordt geen proefperiode voorzien.  

 

Artikel 2 - Kostprijs van de dienstverlening 

Rechtstreekse Toegankelijke Hulpverlening wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het VAPH. 

Daarnaast vragen we je een bijdrage volgens de wettelijke reglementering van het VAPH 

(geïndexeerde bedragen RTH, geldig vanaf 01/01/2019):  

 Verblijf (overnachting):   25,53 euro per nacht. 

 Dagopvang:  10,15 euro voor een volledige dag,  5,08 euro voor een halve dag.  

De cliënt dient zelf in te staan voor vervoer van en naar de voorziening.  

 Begeleiding (min. één uur, max. twee uur):  5,34 euro. 

Je ontvangt maandelijks een factuur, met hierop de persoonlijke bijdrage maal het aantal 

begeleidingen / dagen opvang / nachten verblijf waarvan je hebt gebruik gemaakt.  

Indien een afgesproken begeleiding niet kan plaatsvinden door afwezigheid van de cliënt wordt 

de begeleiding aangerekend, tenzij één week op voorhand verwittigd werd.  

Hiernaast kunnen er op deze factuur ook volgende bijkomende vergoedingen voorkomen:  

 Medicatie berekend op de reële kostprijs; 

 Kilometervergoeding voor elke vorm van vervoer; 

 Inkomgelden voor begeleider bij cultuur- en vrijetijdsactiviteiten, mits dit gebeurt op 

vraag van de cliënt(en) en de kosten op voorhand met hen besproken zijn. 

 Varia, zoals maaltijden bezoekers, telefoneren met telefoon van het OC, … 
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Al deze vergoedingen zullen worden betaald door: 

O     de heer en/of mevrouw ……………………………....… 

 die woont in…………………………………………… 

O     instantie :  …………………………………………………… 

 gelegen te ……………………………………………... 

Betalingen gebeuren uitsluitend door storting, en dit op rekeningnummer BE31 4469 6250 3155 

van het OC De Beweging. 

 

Artikel 3 – Cumulverbod 

Dit betekent: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH) laat niet toe 

dat je verschillende vergoedingen tegelijk zou ontvangen – zoals : naast de tegemoetkoming van 

het VAPH ook nog een schadevergoeding van de verzekering.   

Door deze IDO te ondertekenen verklaar je dat je hiervan op de hoogte bent.  Als je toch een 

andere vergoeding kan ontvangen moet je dit onmiddellijk aan het VAPH melden.  Doe je dit 

niet, dan kan De Beweging de dienstverlening éénzijdig stopzetten.  

 

Artikel 4 - Wijziging van de IDO 

Wil één van beide betrokkenen deze IDO aanpassen? Dan kan dit schriftelijk gevraagd worden. 

Als De Beweging iets wil wijzigen zal dit steeds vooraf aan de cliëntenraad worden voorgelegd. 

Er kan iets veranderen aan de gegevens van de inleiding, of van de kostprijs (door indexering 

bvb.) Dan zullen we elkaar dit onmiddellijk laten weten. 

Wat echter de IDO of de Collectieve Rechten en Plichten ook zeggen,  de wet heeft altijd 

voorrang. 

 

Artikel 5 – Akkoordverklaringen 
 

 Gebruik rijksregisternummer 

Door ondertekening van deze IDO gaat de cliënt ermee akkoord dat zijn rijksregisternummer ook 

voor andere administratieve doelen wordt gebruikt dan louter voor de communicatie met het 

VAPH.  

 

Artikel 6 - Toestemmingen 
 

 Gebruik film – foto en videomateriaal. 

Ga je ermee akkoord dat filmpjes of foto’s waarop je herkenbaar staat afgebeeld worden 

gebruikt in publicaties voor buitenstaanders? 

 (Bvb. in een sponsordossier, in een presentatie voor bezoekers, …) 

 JA  -    NEEN 
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 Doorsturen vertrouwelijke gegevens.  

Ga je ermee akkoord dat gegevens die nodig zijn voor de ondersteuning worden opgevraagd bij 

andere diensten?  

 JA  -    NEEN 

 

Artikel 7 – Bijzondere bepalingen. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Artikel 8 – Verval van de vorige IDO 

 

Is deze IDO een vervanging van een vorige overeenkomst? 

O     Neen. 

O     Ja, namelijk van de overeenkomst opgemaakt te ………………..  op …………………. . 

 

 

Deze overeenkomst is opgemaakt in twee exemplaren, te …….…..………….. op ……… 

De Beweging en de cliënt verklaren één exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 

 Voor de cliënt,  Voor De Beweging, 

 (naam en handtekening cliënt of   (handtekening algemeen directeur) 

  wettelijk vertegenwoordiger)   

 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

 

(naam en handtekening van de persoon/instantie  

die instaat voor de betaling van verblijfs- 

en begeleidingskosten) 

 

…………………………………………………………. 


