Bijlage 2. Diensten voor gezinszorg
Hoofdstuk 1.

Definities

Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder:
1°
algemene psychosociale en (ped)agogische ondersteuning: de activiteiten,
vermeld in artikel 2, 2°, van het besluit betreffende de zorg- en
bijstandsverlening in de thuiszorg van 27 maart 2009;
2°
begeleidend personeel: de personeelsleden van een dienst die met een of
meer van de volgende opdrachten belast zijn:
a)
de sociale onderzoeken verrichten;
b)
de gebruikers en hun informeel zorg- en ondersteuningsnetwerk bij
het opnemen van de eigen zorgregie ondersteunen en versterken;
c)
zorg-, ondersteunings- en ontwikkelingsdoelen in het zorg- en
ondersteuningsplan opvolgen;
d)
de integrale en geïntegreerde zorg en ondersteuning op vraag van
de gebruiker coördineren;
e)
het kwaliteitsbeleid opvolgen en het verzorgend en logistiek
personeel en de doelgroepwerknemers begeleiden;
3°
centrum voor dagopvang: de bijkomende erkenning voor een centrum
voor dagopvang van een dienst conform artikel 13 en 14 van het
Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
4°
dienst: een dienst voor gezinszorg;
5°
dienst voor logistieke hulp: een dienst voor logistieke hulp als vermeld in
artikel 8 en 9 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en als vermeld
in artikel 96 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
6°
doelgroepwerknemer: de persoon die schoonmaakhulp, karweihulp of
oppashulp uitvoert in het kader van de lokale diensteneconomie;
7°
DOP: een dienst Ondersteuningsplan die erkend is met toepassing van het
besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de
erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een
mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap;
8°
DOP-uren: de uren gezinszorg die gedurende maximaal drie maanden
geboden worden door verzorgend personeel aan een gebruiker die een
ondersteuningsplan van een DOP heeft en waarvoor een extra subsidie
wordt verkregen;
9°
gezelschap bieden: in het bijzijn van de gebruiker vertoeven en hem
vergezellen bij de activiteiten van het dagelijkse leven.
10°
gezinszorg: het zorg- en ondersteuningsaanbod dat bestaat uit
persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp, oppashulp en
karweihulp, alsook de daarmee verband houdende algemene
psychosociale en (ped)agogische ondersteuning en begeleiding;
11°
huishoudelijke hulp: de zorg en ondersteuning die bestaat uit de volgende
activiteiten:
a)
de organisatie van het huishouden;
b)
de zorg voor de maaltijden die bestaat uit de volgende activiteiten:
maaltijden bereiden, inclusief dieetmaaltijden en babyvoeding,
alsook inmaken en bewaren van voedingswaren voor
gezinsverbruik en opdienen, afruimen en afwassen;
c)
de zorg voor kleding en linnen die bestaat uit de volgende
activiteiten: wassen, strijken en verstellen;
d)
de zorg voor woon- en leefklimaat die bestaat uit de volgende
activiteiten: leefruimten hygiënisch onderhouden, bedden opmaken
en verschonen, zorgen voor planten in de woning en zorgen voor
huisdieren;
e)
boodschappen doen;
f)
de zorg voor veiligheid en hygiëne in de woning;
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12°
13°
14°
15°
16°
17°

18°
19°

20°

21°
22°
23°

24°

25°

26°

27°
28°
29°
30°

kraamzorg: de zorg en ondersteuning voor de moeder, het kind en hun
gezin, in de periode van een maand voor de vermoedelijke
bevallingsdatum tot drie maanden na de bevalling;
leidinggevend personeel: de personeelsleden van een dienst voor
gezinszorg die belast zijn met de leiding en de algemene beleidsvoering;
logistiek personeel: de personen, al dan niet tewerkgesteld in een dienst,
die schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp aanbieden;
indicatiestelling: de evaluatie en objectivering van het zelfzorgvermogen;
lokale diensteneconomie: de lokale diensteneconomie, vermeld in artikel
3, 4°, van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale
diensteneconomie;
meerling: minstens een drieling of twee tweelingen van wie de leeftijd niet
meer verschilt dan 19 maanden, de laatste dag van de 19e maand
inbegrepen, tot een van beide tweelingen de leeftijd van drie jaar heeft
bereikt;
meerlingenhulp: zorg en ondersteuning aan gezinnen met een meerling
aanbieden tot het derde levensjaar;
omkaderingspersoneel: de personen die belast zijn met de begeleiding van
de doelgroepwerknemer met toepassing van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22
november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
ondersteuningsplan: een ondersteuningsplan als vermeld in artikel 1, 5°,
van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011
betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan
en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een
handicap;
oppashulp: het zorg- en ondersteuningsaanbod dat erin bestaat de
gebruiker gezelschap te bieden en toezicht op hem te houden bij
afwezigheid of ter ondersteuning van de mantelzorg;
persoonsverzorging: de activiteiten, vermeld in artikel 2, 1°, van het
besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg van 27
maart 2009;
regionale stad: een regionale stad als vermeld in de bijlage bij het decreet
van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de
samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en
welzijnsvoorzieningen of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
toezicht houden: met aandacht aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid
van de gebruiker, oplettend zijn voor de eventuele behoeften van de
gebruiker en indien nodig dringende zorg en ondersteuning verlenen of
professionele zorg of mantelzorg inroepen;
verzorgend personeel: de personeelsleden van een dienst die aan de
gebruiker persoonsverzorging en huishoudelijke hulp aanbieden, alsook
algemene psychosociale en (ped)agogische ondersteuning die met die
activiteiten verband houden, met als doel de gebruiker en zijn
mantelzorger te handhaven en te ondersteunen in het natuurlijke
thuismilieu;
Vesta: het systeem van elektronische gegevensuitwisseling dat elke dienst
gebruikt om de gegevens over zijn personeel en zijn gebruikers, die nodig
zijn om de subsidies te berekenen en om operationele en beleidsinformatie
te genereren, aan het agentschap te bezorgen;
vte: een voltijds equivalent;
werkvergadering: een overlegmoment van praktische en organisatietechnische aard, dat meestal, maar niet noodzakelijk, rechtstreeks in
verband staat met de dienstverlening aan de gebruikers;
zorg en ondersteuning: één activiteit of het geheel van activiteiten in het
kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid, die uitgevoerd worden in
het kader van dit besluit;
Zorggezind: de koepelorganisatie van de erkende diensten voor
gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap.
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Hoofdstuk 2. Programmatie
Art. 2. Het programma voor de diensten bestaat uit de volgende elementen:
1°
programmacijfers voor de uren persoonsverzorging en huishoudelijke hulp
en de daarmee verband houdende algemene psychosociale en
(ped)agogische ondersteuning en begeleiding, als vermeld in artikel 3 van
deze bijlage;
2°
evaluatiecriteria als vermeld in artikel 4 van deze bijlage.
Art. 3. De programmacijfers, vermeld in artikel 2, 1°, van deze bijlage, worden
voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, op
basis van de leeftijd van de inwoners op de volgende wijze vastgelegd:
1°
per inwoner van de leeftijdsgroep tot 59 jaar: 0,62 uur per jaar;
2°
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 60 tot en met 64 jaar: 1,68 uur per
jaar;
3°
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 65 tot en met 74 jaar: 4,58 uur per
jaar;
4°
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 75 tot en met 84 jaar: 17,5 uur per
jaar;
5°
per inwoner van de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar: 40 uur per jaar.
Voor de toepassing van de programmacijfers, vermeld in artikel 2, 1°, van
deze bijlage, wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie van het jaar na het jaar
waarop de programmatie betrekking heeft. Die bevolkingsprojectie wordt door de
minister vastgelegd en voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden:
1°
ze is afzonderlijk per kalenderjaar opgesteld;
2°
ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad berekend.
Art. 4. De minister legt de evaluatiecriteria, vermeld in artikel 2, 2°, van deze
bijlage, vast. Hij houdt daarbij rekening met:
1°
de verhouding tussen enerzijds de programmacijfers, die zijn vastgelegd
conform artikel 3 van deze bijlage, in een regionale stad, en anderzijds de
effectief gepresteerde uren gezinszorg door verzorgend personeel in die
regionale stad, zoals geregistreerd in Vesta;
2°
het werkingsgebied van de dienst waarvoor een aanvraag tot erkenning is
ingediend, dat getoetst wordt aan de verhouding, vermeld in punt 1°;
3°
de datum waarop de ontvankelijke erkenningsaanvraag is ingediend;
4°
de samenwerkingsverbanden met erkende woonzorgvoorzieningen of
andere welzijnsvoorzieningen en vrijwilligersorganisaties.
De evaluatiecriteria worden toegepast in de volgorde, vermeld in het
eerste lid.
Hoofdstuk 3.
Afdeling 1.

Specifieke erkenningsvoorwaarden
Algemene bepaling

Art. 5. Aanvullend op artikel 4, 7, 8, 11, 12, 42 en 59 van het Woonzorgdecreet
van 15 februari 2019 gelden voor de erkenning van diensten voor gezinszorg de
specifieke voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.
Afdeling 2.

Voorwaarden voor de zorg en ondersteuning

Art. 6. §1. Het begeleidend personeel van de dienst verricht jaarlijks een sociaal
onderzoek in het natuurlijk thuismilieu van de gebruiker. Als aan de gebruiker
uitsluitend schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp wordt verleend, wordt het
sociaal onderzoek tweejaarlijks verricht. Als aan de gebruiker uitsluitend
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gezinszorg aangeboden wordt in een centrum voor dagopvang, kan het sociaal
onderzoek ook in dat centrum verricht worden.
§2. Als onderdeel van het sociaal onderzoek, vermeld in paragraaf 1, evalueert
en objectiveert de dienst, behalve bij kraamzorg, het zelfzorgvermogen van de
gebruiker op het vlak van gezinszorg conform artikel 63, §2, van het decreet van
18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.
Het zelfzorgvermogen van de gebruiker wordt ter uitvoering van artikel
12, §1, derde lid, 2°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 vastgesteld
aan de hand van de BelRAI screener en de sociale module, eventueel aangevuld,
ter uitvoering van artikel 12, §1, eerste lid, 5°, van het Woonzorgdecreet van 15
februari 2019, met de meest aangewezen BelRAI-instrumenten, waaronder de
BelRAI Home Care.
Als er al een actuele evaluatie en objectivering van het zelfzorgvermogen
van de gebruiker aan de hand van de instrumenten, vermeld in het tweede lid,
ter beschikking zijn, worden die gebruikt, tenzij de situatie van de gebruiker
intussen gewijzigd is.
De minister bepaalt de nadere regels in verband met de vaststelling van
het zelfzorgvermogen en het gebruik van de instrumenten voor indicatiestelling.
§3. Een sociaal onderzoek als vermeld in paragraaf 1, is niet vereist als de dienst
aan een gebruiker in een groep van assistentiewoningen crisiszorg of
overbruggingszorg als vermeld in bijlage 10 die bij dit besluit is gevoegd
verstrekt.
In geval van acute zorg mag het sociaal onderzoek, vermeld in paragraaf
1, door de dienst ook na de start van de hulpverlening uitgevoerd worden tot
maximaal veertien dagen erna. De dienst hoeft geen sociaal onderzoek uit te
voeren als de gezinszorg niet voortgezet wordt na die veertien dagen.
In het tweede lid wordt verstaan onder acute zorg: de gezinszorg die
gedurende maximaal veertien dagen wordt geboden door verzorgend personeel
in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin
onmiddellijk zorg vereist is.
Art. 7. De dienst biedt op verzoek van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger
persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp en de bijbehorende
psychosociale en pedagogische ondersteuning aan, als uit het sociaal onderzoek,
vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage blijkt dat de draagkracht van de
gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of lichamelijke
ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden, onvoldoende
is.
Als de dienst niet zelf in de nodige zorg en ondersteuning kan voorzien,
leidt hij de gebruiker en zijn mantelzorgers toe naar de gepaste zorg van hun
keuze. Bij signalen van onderbescherming of welzijnsproblematieken leidt de
dienst toe naar één van de kernactoren van het geïntegreerd breed onthaal
volgens de keuze van de gebruiker.
Art. 8. De dienst biedt gedurende maximaal drie maanden op verzoek van het
gezin dat door een overlijden van een of meer kinderen niet meer voldoet aan de
definitie van een meerling als vermeld in artikel 1, 17°, van deze bijlage, nog
meerlingenhulp.
Art. 9. De dienst laat activiteiten van schoonmaakhulp bij een gebruiker
verrichten door logistiek personeel of doelgroepwerknemers, al dan niet op basis
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van een samenwerkingsverband met andere thuiszorgvoorzieningen of een
lokalediensteneconomieonderneming als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet
van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie. Voor het
verrichten van die activiteiten kan alleen verzorgend personeel worden ingezet
als de taken die het verzorgend personeel bij de gebruiker verricht, overwegend
blijven bestaan uit persoonsverzorging en huishoudelijke hulp, tenzij het doel van
de zorg of de aard van de zorgsituatie de competentie van een verzorgende
vereisen. De dienst motiveert in dat geval zijn beslissing. Die motivering wordt
bij het administratief dossier van de gebruiker gevoegd.
Naast schoonmaakhulp kunnen het logistiek personeel en de
doelgroepwerknemers op vraag van de gebruiker ook de activiteiten, vermeld in
artikel 1, 11°, c), d), en e), van deze bijlage, uitvoeren als die activiteiten
occasioneel worden verricht, de ondersteuning bij de gebruiker voor meer dan
vier vijfde uit schoonmaakhulp blijft bestaan en die activiteiten verantwoord zijn
door het zorg- en ondersteuningsplan. Het akkoord van de gebruiker wordt bij
zijn administratief dossier gevoegd. De dienst informeert de gebruiker dat hij in
dat geval voor de activiteiten, vermeld in artikel 1, 11°, c), d), en e), van deze
bijlage, de bijdrage voor schoonmaakhulp moet betalen, in plaats van de bijdrage
voor gezinszorg, geboden door verzorgend personeel.
Art. 10. De dienst kan op verzoek van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger
karweihulp en oppashulp aanbieden, al dan niet op basis van een
samenwerkingsverband met andere thuiszorgvoorzieningen of een
lokalediensteneconomieonderneming als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet
van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie, als uit het
sociaal onderzoek, vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage, blijkt dat de
draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens geestelijke of
lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale omstandigheden,
onvoldoende is.
Voor karweihulp, kan het feit dat de gebruiker of zijn omgeving over
onvoldoende draagkracht beschikt, ook blijken uit een eerdere nog geldige
indicatiestelling door de dienst of, met akkoord van de gebruiker, uit een eerdere
nog geldige indicatiestelling door een andere dienst of door een dienst voor
logistieke hulp. De minister kan in overleg met Zorggezind het maximale aandeel
van karweihulp en oppashulp in het totale aandeel van schoonmaakhulp,
karweihulp en oppashulp bepalen.
Als de dienst niet zelf in de nodige zorg en ondersteuning kan voorzien,
leidt hij de gebruiker en zijn mantelzorgers toe naar de gepaste zorg van hun
keuze.
Art. 11. De dienst stemt de zorg en ondersteuning af op de reële behoeften van
de gebruiker binnen de wettelijke en maatschappelijke grenzen, rekening
houdend met het principe van de subsidiariteit en het principe van de minst
ingrijpende zorg. De zorg en ondersteuning kunnen een preventief, versterkend,
herstellend, verzorgend of palliatief karakter hebben, en kunnen ondersteunend,
aanvullend of vervangend zijn.
Art. 12. In functie van de geboden gezinszorg heeft de dienst de volgende taken:
1°
het informele zorg- en ondersteuningsnetwerk van de gebruiker
ondersteunen en versterken;
2°
op aangeven van en in samenspraak met de gebruiker en zijn
mantelzorgers, zorg-, ondersteunings- en ontwikkelingsdoelen in het zorgen ondersteuningsplan bepalen en die opvolgen;
3°
in uitzonderlijke omstandigheden en binnen een afgestemd integraal zorgen ondersteuningsaanbod een aanklampende aanpak hanteren;
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4°

op verzoek van de gebruiker de integrale en geïntegreerde zorg en
ondersteuning coördineren, waarbij de dienst instaat voor
informatieoverdracht aan en onderlinge afstemming met het informele en
professionele zorg- en ondersteuningsnetwerk.

Art. 13. De dienst heeft oog voor de hele zorgsituatie, inclusief de vroegtijdige
zorgplanning, de palliatieve zorg en de levenseindezorg, met respect voor het
zelfbeschikkingsrecht van de gebruiker.
Art. 14. De dienst prioriteert op basis van de vastgestelde behoeften, de
beperkingen op het vlak van zelfzorg en de beperkingen op het vlak van de
beschikbaarheid en draagkracht van de mantelzorg en schenkt daarbij bijzondere
aandacht aan de zorg en ondersteuningsvragen van maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen. De dienst bepaalt het aantal uren zorg en ondersteuning aan de
gebruiker afhankelijk van die criteria. De minister kan de nadere regels bepalen.
Art. 15. In functie van een naadloze overgang van een gebruiker naar een
woonzorgcentrum kan de dienst met akkoord van de gebruiker en de
initiatiefnemer van het woonzorgcentrum zorg en ondersteuning verlenen aan de
gebruiker in het woonzorgcentrum, als dat aangewezen is voor het welzijn van de
gebruiker en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De minister kan de
nadere voorwaarden bepalen.
Art. 16. Alvorens de zorg en ondersteuning, vermeld in artikel 7, 9 en 10 van
deze bijlage, aan te bieden, zorgt de dienst ervoor dat hij beschikt over het
identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van de gebruiker.
Art. 17. §1. De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur
gezinszorg, geboden door verzorgend personeel. Bij de berekening van de
bijdrage voor een gepresteerd uur gezinszorg wordt, naast het inkomen en de
gezinssamenstelling, rekening gehouden met de zorgintensiteit. De Vlaamse
Regering bepaalt de bijdragesystemen voor het vaststellen van de bijdrage.
De bijdrage die aangerekend wordt voor de gezinszorg, is gelijk aan de
effectieve duur van die gezinszorg, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig,
en vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur gezinszorg.
§2. De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur
schoonmaakhulp, in voorkomend geval aangevuld met de activiteiten, vermeld in
artikel 1, 11°, c), d), en e), van deze bijlage, karweihulp of oppashulp, geboden
door logistiek personeel of doelgroepwerknemers. Bij de berekening van de
bijdrage voor een gepresteerd uur schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp
wordt minstens rekening gehouden met het inkomen en de gezinssamenstelling.
De Vlaamse Regering kan de bijdragesystemen en de nadere regels bepalen.
De bijdrage die aangerekend wordt voor de schoonmaakhulp, karweihulp
of oppashulp, is gelijk aan de effectieve duur van die schoonmaakhulp,
karweihulp of oppashulp, uitgedrukt in minuten, gedeeld door zestig, en
vermenigvuldigd met de bijdrage die gevraagd wordt per uur schoonmaakhulp,
karweihulp of oppashulp.
In afwijking van het eerste lid vordert de dienst in het kader van
meerlingenhulp een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur
schoonmaakhulp, geboden door logistiek personeel of doelgroepwerknemers,
volgens de bijdragesystemen voor het vaststellen van de bijdrage voor
gezinszorg, vermeld in paragraaf 1.
§3. De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker voor de tijd die een
verzorgend of logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft om
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zich te verplaatsen van de ene naar de andere gebruiker, op voorwaarde dat die
twee hulpverleningsmomenten aansluitend zijn. In dat geval wordt de
verplaatsingstijd gelijk verdeeld over beide gebruikers.
De dienst vordert een bijdrage van de gebruiker voor de tijd die een
verzorgend of logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft om
zich te verplaatsen van een gebruiker naar een werkvergadering, of omgekeerd.
In dat geval wordt voor de helft van de verplaatsingstijd een gebruikersbijdrage
aangerekend aan de gebruiker.
Voor alle andere verplaatsingen dan de verplaatsingen, vermeld in het
eerste en het tweede lid, wordt de verplaatsingstijd niet aangerekend aan de
gebruiker.
Art. 18. De zorg en ondersteuning wordt op een gebruikersgerichte wijze
verleend.
In het eerste lid wordt verstaan onder gebruikersgerichte wijze: de
organisatie, de gebouwen, de materialen, de hulpverleners, de procedures en de
werkvoorschriften zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de gebruikers.
Art. 19. Er is voldoende overleg en persoonlijk contact tussen de gebruiker en de
dienst. Er wordt een verslag opgemaakt bij de intake en er worden in overleg
met de gebruiker en zijn mantelzorgers tussentijdse evaluaties gehouden.
Art. 20. Minstens bij de start en bij de evaluatie van de zorg en ondersteuning
worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1°
er wordt een schriftelijke weerslag van de afspraken over de uitvoering
van het zorg- en ondersteuningsplan gemaakt, waarvan een kopie aan de
dienst en een kopie aan de gebruiker wordt bezorgd;
2°
er wordt schriftelijk gecommuniceerd over de frequentie van de
hulpbeurten en het aantal uren per beurt aan de gebruiker;
3°
de mogelijkheden en beperkingen van de zorg en ondersteuning worden
duidelijk gemaakt aan de gebruiker en zijn mantelzorgers;
4°
de gebruiker en zijn mantelzorgers worden geïnformeerd over de
prioriteitsregeling en de criteria, vermeld in artikel 14 van deze bijlage;
5°
de gebruiker en zijn mantelzorgers ontvangen maximaal de juiste zorg en
ondersteuning op het juiste moment zoals met hen is afgesproken;
6°
de dienst waarborgt het vertrouwelijke karakter van de gesprekken tussen
de dienst en de gebruiker en zijn mantelzorgers.
Art. 21. De gebruiker kan de geplande zorg annuleren tot uiterlijk de werkdag
voordien voor 15 uur. Bij een latere annulering en als geen overmacht wordt
aangetoond, kan een vergoeding gevraagd worden die hoogstens gelijk is aan de
gebruikersbijdrage die voor de geplande zorg betaald zou worden.
In het eerste lid wordt verstaan onder werkdagen: alle dagen met
uitzondering van:
1°
zaterdagen;
2°
zondagen;
3°
de wettelijke feestdagen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit
van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van
de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.
Afdeling 3.

Voorwaarden voor de organisatie en de werking

Art. 22. De dienst maakt zijn opdracht en zorg- en ondersteuningsaanbod, en de
mogelijkheden en voorwaarden ervan bekend.
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Art. 23. De zorg en ondersteuning wordt continu verleend en de werking van de
dienst wordt continu georganiseerd. De gebruiker wordt altijd tijdig op de hoogte
gebracht van eventuele hiaten in de zorg en ondersteuning.
Art. 24. De dienst is altijd bereikbaar tijdens de uren waarin hij prestaties levert,
minstens voor de gebruikers bij wie hij op dat ogenblik prestaties levert.
Art. 25. De dienst zorgt voor een goede overdracht van informatie en voor goede
interne afspraken in situaties waarbij verschillende functies of medewerkers
betrokken zijn.
Art. 26. Met behoud van de toepassing van artikel 8 en 9 van dit besluit bevat
het kwaliteitshandboek van elke dienst minstens een beschrijving van al de
volgende elementen:
1°
een inleiding, met daarin de voorstelling van de dienst alsook de opbouw en
de structuur van de documentatie;
2°
een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de missie, de objectieven en
de waarden, en de verlening van een machtiging aan de overheid tot
verificatie en evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid is opgenomen;
3°
een weergave van het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 4
en 5 van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°, bevat
minstens de volgende elementen:
1°
de beschrijving van de organisatiestructuur, met daarin opgenomen het
organigram en een omschrijving van de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden;
2°
de aanwijzing van de verantwoordelijke die met het kwaliteitsbeleid is
belast;
3°
het overzicht van de interne overlegorganen en de beschrijving van hun
werking;
4°
het overzicht van de deelname aan externe overlegorganen;
5°
de opgave van de voorziene middelen;
6°
een beschrijving van de procedures.
In het kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in het eerste lid, 3°,
worden minstens de volgende procedures, beschreven:
1°
de procedure om gebruikersklachten te behandelen;
2°
de procedure om kwaliteitsverbetering te implementeren;
3°
de procedure om het zorg- en ondersteuningsaanbod bekend te maken;
4°
de procedure om de deskundigheid te bevorderen;
5°
de procedure voor de intake van gebruikers;
6°
de procedure om door te verwijzen;
7°
de procedure bij grensoverschrijdend gedrag;
8°
de procedure om het zorg- en ondersteuningsplan uit te voeren, te
evalueren en bij te sturen;
9°
de procedure om het zorg- en ondersteuningsplan af te sluiten;
10°
de procedure voor een behoorlijk gebruikers- en toegangsbeheer en een
veilige uitwisseling van persoonsgegeven tussen de betrokken actoren.
11°
de procedure om de documenten en gegevens van het
kwaliteitsmanagementsysteem te beheren;
Art. 27. De gebruikers kunnen klachten uiten en hebben de garantie dat hun
klacht wordt geregistreerd en geanalyseerd, en dat de oorzaak van hun klacht
wordt onderzocht. Ze hebben de garantie dat op hun klacht binnen een bepaalde
termijn schriftelijke feedback wordt gegeven. Klachten geven, binnen de
Pagina 8 van 32

mogelijkheden van de dienst, aanleiding tot kwaliteitsverbeterende maatregelen.
Binnen de mogelijkheden van de dienst worden preventieve maatregelen
getroffen om te voorkomen dat vastgestelde tekortkomingen zich zouden
herhalen.
De klachtenprocedure wordt bij de intake in een papieren versie
overhandigd aan iedere gebruiker. Alle niveaus binnen de klachtenprocedure
worden duidelijk aangegeven, met minstens de vermelding van adres en
telefoonnummer. Alle klachten en het gevolg dat eraan gegeven is, worden
geregistreerd en verwerkt in het jaarverslag, vermeld in artikel 9, §2, van dit
besluit.
Art. 28. Als de dienst een stagiair inzet, loopt die een stage die bestaat uit twee
delen. Tijdens het eerste deel loopt de stagiair mee met een verzorgend of
logistiek personeelslid, en verricht hij de zorg en ondersteuning, vermeld in
artikel 7, 9 en 10 van deze bijlage, onder toezicht van dat personeelslid. Na dat
eerste deel volgt er een tussentijdse evaluatie door de dienst en de
onderwijsinstelling of het opleidingscentrum waar de stagiair een opleiding volgt.
De dienst bewaart een schriftelijk verslag van die evaluatie. Alleen bij een
positieve tussentijdse evaluatie mag de stagiair het tweede deel van de stage
aanvatten, waarin hij de zorg en ondersteuning, vermeld in artikel 7, 9 en 10 van
deze bijlage, zelfstandig mag verrichten onder verwijderd toezicht. Alleen voor de
zorg en ondersteuning die de stagiair zelfstandig onder verwijderd toezicht
verricht, mag de dienst per gepresteerd uur een bijdrage vorderen van de
gebruiker met toepassing van artikel 17, §1, en §2 van deze bijlage.
In het eerste lid wordt verstaan onder stagiair: een leerling, student of
cursist die in het kader van een leerprogramma dat georganiseerd wordt door
een onderwijsinstelling of een opleidingscentrum, arbeid verricht bij een dienst,
in vergelijkbare omstandigheden als de personeelsleden van die dienst, om
beroepservaring op te doen.
Afdeling 4.

Voorwaarden voor de personeelsomkadering

Art. 29. Een dienst stelt doorlopend minstens tien voltijdsequivalent verzorgend
personeel tewerk. De verzorgende personeelsleden verrichten de activiteiten,
vermeld in artikel 2 van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in
de thuiszorg van 27 maart 2009, met behoud de toepassing van artikel 3, 4 en
4/1 van het voormelde besluit.
Een verzorgend personeelslid beschikt bij de indiensttreding over een van
de volgende documenten:
1°
een van de volgende studiebewijzen, uitgereikt in het studiegebied
personenzorg, waarbij de minister bepaalt welke opleidingen binnen het
studiegebied personenzorg in aanmerking komen:
a)
een diploma, een studiegetuigschrift of een certificaat, uitgereikt na
hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het
(voltijds of deeltijds) beroepssecundair onderwijs, hetzij het tweede
of het derde leerjaar van de derde graad van het technisch
secundair onderwijs, hetzij het secundair-na-secundair van de
derde graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-Se), of
uitgereikt in de leertijd door Syntra Vlaanderen;
b)
een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste
leerjaar van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs of
van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) van de opleiding
verpleegkunde;
c)
een getuigschrift, een certificaat of een diploma, uitgereikt na een
opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, gerangschikt als
technisch of beroepssecundair onderwijs van de derde graad;
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2°

3°

4°

5°

6°
7°

een diploma van het secundair onderwijs in combinatie met een attest dat
aantoont dat de persoon geslaagd is voor een of meer jaren van een
opleiding uit het hoger onderwijs. Alleen opleidingen binnen een van de
volgende studiegebieden kunnen hiervoor in aanmerking komen, waarbij
de minister binnen die studiegebieden de opleidingen aanwijst die in
aanmerking komen, en voor elke opleiding het aantal jaren bepaalt dat de
persoon met vrucht beëindigd moet hebben:
a)
in het hogescholenonderwijs: het studiegebied gezondheidszorg of
het studiegebied sociaalagogisch werk;
b)
in het hoger beroepsonderwijs (hbo5): het studiegebied
gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk;
c)
in het universitair onderwijs: het studiegebied lichamelijke
opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie;
hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende, uitgereikt
door een opleidingscentrum dat erkend is op basis van het besluit van de
Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en
de subsidiëring van opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden, hetzij
een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende of een
bekwaamheidsattest van zorgkundige, uitgereikt door een
opleidingscentrum dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 tot regeling
van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende
opleidingsmodule tot zorgkundige;
een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend
is door de Franse of de Duitstalige Gemeenschap, en dat opleidingen
organiseert die zowel naar inhoud als naar niveau gelijkwaardig zijn aan de
opleidingen van een opleidingscentrum als vermeld in punt 3°;
een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het National
Academic and professional Recognition and Information Centre (NARICVlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs als
vermeld in punt 1°, of 2°;
een conformiteitsattest, uitgereikt met toepassing van artikel 7 tot en met
11 van het besluit betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg
van 27 maart 2009;
een attest waaruit blijkt dat de persoon geregistreerd is als zorgkundige.

Art. 30. De dienst stelt per 120 gebruikers, aan wie hij gezinszorg, geboden door
verzorgend personeel, biedt, één voltijdsequivalent begeleidend personeel
tewerk. Per 60 extra gebruikers aan wie hij gezinszorg aanbiedt, stelt hij
daarbovenop één halftijds equivalent begeleidend personeel tewerk.
Een begeleidend personeelslid of een lid van het omkaderingspersoneel
beschikt over de nodige competenties voor de opdrachten, vermeld in artikel 1,
2°, die aan hem worden toegewezen. Hij beschikt bij de indiensttreding over een
van de volgende graden of studiebewijzen:
1°
de graad van bachelor;
2°
de graad van master;
3°
een buitenlands studiebewijs op voorwaarde dat het door het National
Academic and professional Recognition and Information Centre (NARICVlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs
dat leidt tot de graad van bachelor of master.
Een begeleidend personeelslid of een lid van het omkaderingspersoneel
dat belast is met het verrichten van de sociale onderzoeken, voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 156 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse sociale bescherming.
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Art. 31. De dienst stelt per volledige schijf van 75 vte verzorgend personeel één
halftijdse equivalent leidinggevend personeel tewerk.
Een leidinggevend personeelslid beschikt bij de indiensttreding over een
van de volgende graden of studiebewijzen:
1°
de graad van master;
2°
een buitenlands studiebewijs op voorwaarde dat het door het National
Academic and professional Recognition and Information Centre (NARICVlaanderen) gelijkwaardig wordt verklaard met een Vlaams studiebewijs
dat leidt tot de graad van master.
Als een personeelslid niet voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het
tweede lid, maar over minstens vijf jaar ervaring beschikt als begeleidend
personeelslid in een dienst of een dienst voor logistieke hulp, of als
leidinggevende in een andere woonzorg- of welzijnsvoorziening, kan dat
personeelslid ook als leidinggevend personeelslid tewerkgesteld worden.
Art. 32. Voor logistieke personeelsleden en doelgroepwerknemers gelden er geen
kwalificatievereisten.
Art. 33. §1. De personeelsleden zijn gekwalificeerd voor de opdrachten die ze
vervullen.
§2. De dienst biedt zijn personeelsleden permanente vorming en ondersteuning
aan, met het oog op werkbaar werk en zorg op maat.
De inhoud, de plaats en het tijdstip van de vormingsactiviteiten worden
altijd geregistreerd en bijgehouden op de dienst.
Als de bijscholing collectief gebeurt, is er een planning. Die wordt
minimaal de maand voorafgaand aan de activiteit op de dienst ter beschikking
gesteld.
Art. 34. Elk verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid,
elke doelgroepwerknemer en elk lid van het omkaderingspersoneel beschikt over
een inschrijvingsnummer bij het agentschap voor hij tewerkgesteld mag worden
bij een dienst. Het agentschap kent dat nummer toe en levert een
inschrijvingsbewijs af nadat de dienst het identificatienummer van de sociale
zekerheid (INSZ-nummer) van de betrokken persoon bezorgd heeft. Er wordt per
functietype een apart inschrijvingsnummer toegekend en een inschrijvingsbewijs
afgeleverd.
Art. 35. De private dienst past op de tewerkstelling van het personeel minimaal
de loon- en arbeidsvoorwaarden toe van het paritair comité dat bevoegd is voor
de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap.
Afdeling 5.

Voorwaarden in verband met Vesta

Art. 36. De dienst leeft de volgende voorwaarden in verband met Vesta na:
1°
de dienst maakt gebruik van Vesta om de gegevens over zijn personeel en
zijn gebruikers, die nodig zijn om de subsidies te berekenen en om
operationele en beleidsinformatie te genereren, aan het agentschap te
bezorgen;
2°
de dienst past bij het doorsturen van gegevens naar Vesta de handleiding
toe die het agentschap ter beschikking stelt;
3°
de dienst houdt rekening met het informatieveiligheidsbeleid bij het
doorsturen van gegevens naar Vesta.
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Hoofdstuk 4. Bijkomende erkenning voor een centrum voor dagopvang
Afdeling 1.

Programmatie

Art. 37. Het programma voor de bijkomende erkenning voor een centrum voor
dagopvang van een dienst wordt bepaald in hoofdstuk 2 van bijlage 7 die bij dit
besluit is gevoegd.
Afdeling 2.

Algemene bijkomende erkenningsvoorwaarden

Art. 38. Aanvullend op artikel 13 en 14 van het Woonzorgdecreet van 15 februari
2019 en hoofdstuk 3 van deze bijlage gelden voor de bijkomende erkenning van
de centra voor dagopvang de specifieke voorwaarden, vermeld in dit hoofdstuk.
Afdeling 3.

Specifieke bijkomende erkenningsvoorwaarden

Art. 39. Een centrum voor dagopvang van een dienst voldoet aan de specifieke
erkenningsvoorwaarden van hoofdstuk 3 van bijlage 7 die bij dit besluit is
gevoegd, met uitzondering van artikel 19, artikel 20, 2°, en 3°, artikel 21, 22,
25, 43, tweede lid, artikel 44, en afdeling 5 van dat voormelde hoofdstuk 3.
In afwijking van artikel 10, eerste lid, 3°, artikel 15, artikel 31 tot en met
41 van bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd, factureert het centrum voor
dagopvang een prijs per uur in plaats van een dagprijs aan de gebruiker. De
minister kan de nadere regels bepalen.
Art. 40. De persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en psychosociale
ondersteuning aan een gebruiker wordt verleend door een verzorgend
personeelslid, als die zorgverlening aangewezen is voor het welzijn van de
gebruiker en de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De zorg en
ondersteuning gebeurt conform de regels, vermeld in hoofdstuk 3 van deze
bijlage.
Art. 41. Voor de verpleegkundige zorg kan, in voorkomend geval, de gebruiker
van een centrum voor dagopvang een beroep doen op een dienst voor
thuisverpleging of een zelfstandig thuisverpleegkundige, met respect voor de
keuzevrijheid van de gebruiker.
Art. 42. Een verzorgend personeelslid van de dienst mag zorg en ondersteuning
als vermeld in hoofdstuk 3 van deze bijlage aan gemiddeld vier gebruikers per
jaar in het centrum voor dagopvang verstrekken, met een maximum van
tegelijkertijd zes gebruikers per uur.
Art. 43. Het centrum voor dagopvang biedt uitsluitend zorg en ondersteuning aan
tussen 7 uur en 20 uur.
Art. 44. Het centrum voor dagopvang realiseert een gemiddelde bezettingsgraad
van maximaal tien.
Afdeling 4.

Het gebouw

Onderafdeling 1.

Veiligheid

Art. 45. Een centrum voor dagopvang voldoet aan de toepasselijke
brandveiligheidsreglementering.
Onderafdeling 2.

Het gebouw

Art. 46. Het centrum voor dagopvang voldoet aan de volgende voorwaarden:
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het centrum ontwikkelt zijn werking in een eigen, duidelijk te
onderscheiden infrastructuur die architectonisch één geheel vormt. Als het
centrum is ingericht in de gebouwen van een woonzorgcentrum of van een
andere voorziening, duidt een aparte ingang of een aangepaste
bewegwijzering op de eigen werking ervan;
de ingang van het centrum is zo aangepast dat de gebruikers bij
aankomst en vertrek gemakkelijk kunnen in- en uitstappen;
er is minstens één gemeenschappelijke leefruimte waar alle gebruikers op
een comfortabele manier kunnen zitten, en die geschikt is voor polyvalent
gebruik;
in minstens één ruimte is het mogelijk om privégesprekken te voeren en
gepaste zorg en ondersteuning te bieden met een minimale privacy voor
de gebruiker;
er is in het centrum of in de onmiddellijke nabijheid ervan ten minste één
badkamer, met een aangepaste bad- of douchegelegenheid, die voor alle
gebruikers toegankelijk is;
minstens één toilet is toegankelijk voor rolstoelgebruikers;
er is voldoende bergruimte in het centrum;
iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om te rusten in een rustige
omgeving;
het gebouw is voorzien op een kleinschalige werking en is huiselijk en
gezellig ingericht;
het nodige meubilair is aangepast aan de specifieke behoeften van de
gebruikers;
dossiers en geneesmiddelen, met uitzondering van de geneesmiddelen die
koel bewaard moeten worden, worden bewaard op een veilige en discrete
manier en zijn niet toegankelijk voor de gebruikers;
er is een koelkast ter beschikking voor het koel bewaren van sommige
geneesmiddelen;
persoonlijke bezittingen van de gebruikers kunnen op een veilige manier
bewaard worden;
ruimten voor gebruikers worden zo veel mogelijk met daglicht verlicht;
de gebouwen en de lokalen worden regelmatig onderhouden;
restafval en gft worden in gesloten afvalemmers bewaard zodat er geen
geur- of andere hinder ontstaat;
de nodige maatregelen worden genomen om vocht en de insijpeling van
water en hinder van welke aard ook te voorkomen;
de infrastructuur van het centrum en de omgeving die toegankelijk is voor
gebruikers en bezoekers, is integraal toegankelijk;
om zich te verplaatsen kunnen de gebruikers zich behelpen met leuningen
of handgrepen;
de ruimten die toegankelijk zijn voor gebruikers en zich niet op het
gelijkvloers verdiep bevinden, zijn bereikbaar via ten minste één lift. Dat
kan ook een traplift zijn;
treden, trappen en andere hindernissen worden vermeden. Als die
niveauverschillen niet geweerd kunnen worden, worden ze ondervangen
conform de bepalingen in de bepalingen in het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en worden ze
duidelijk gesignaleerd en worden ze duidelijk gesignaleerd;
ramen, toegangen en trappenhallen kunnen beveiligd worden;
elke gebruiker kan altijd in alle ruimten die toegankelijk zijn voor de
gebruikers een efficiënt en aangepast oproepsysteem gebruiken dat
gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikers. In elke sanitaire cel is een
vast oproepsysteem aanwezig. De ruimte waaruit de noodoproep komt, is
identificeerbaar. De aangewende oproepsystemen zijn betrouwbaar zijn en
worden regelmatig gecontroleerd;
als de dienst een mobiel oproepsysteem gebruikt en het eveneens
aanwendt voor dwaaldetectie, wordt de toestemming van de gebruiker of
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25°

26°
27°

28°

29°
30°
31°

32°
33°
34°

zijn vertegenwoordiger gevraagd en de noodzaak ervan gemotiveerd in
het zorg- en ondersteuningsplan.
ICT is beschikbaar in het centrum ter ondersteuning van de kwaliteit van
zorg en zorgopvolging en de uitvoering van zorgtaken. In minstens één
leefruimte kunnen de gebruikers naar televisie kijken en naar de radio
luisteren en via minstens één toestel hebben ze toegang tot het internet;
hulpmiddelen en materialen die noodzakelijk zijn voor de zorg en de
ondersteuning van de gebruiker, zijn afgestemd op de zorg- en
ondersteuningsnoden van de gebruiker;
de voor de gebruikers toegankelijke ruimtes in een centrum hebben
samen een nettovloeroppervlakte van minimaal 5 m² per aanwezige
gebruiker. Die ruimten omvatten niet de badkamer, de sanitaire ruimten
en de gangen;
in elke leefruimte bedraagt het raamoppervlak tenminste een zesde van
de nettovloeroppervlakte. In een leefruimte met een
nettovloeroppervlakte van meer dan 30 m² is het raamoppervlak ten
minste een zevende van de nettovloeroppervlakte. Het glasoppervlak van
het raam in elke leefruimte begint op maximaal 85 cm hoogte, gemeten
vanaf het vloeroppervlak, en ook zittend is er een ongehinderd zicht naar
buiten;
alle afmetingen zijn nettoafmetingen, gemeten van plint tot plint. De
oppervlakte onder schuine wanden wordt daarbij niet meegeteld, behalve
vanaf het punt waarop een normale doorgangshoogte van 2,30 m begint;
in alle lokalen zijn de verwarming, ventilatie en verlichting aangepast aan
de bestemming van het lokaal;
de verlichting houdt rekening met de veiligheid en de behoeften van de
gebruikers. In de leefruimte wordt in een basisverlichting voorzien,
aangevuld met aangepaste accentverlichting. In de leefruimte zijn
daarvoor voldoende aansluitingen geïnstalleerd;
er is een centraal verwarmingssysteem. Verwarmingssystemen met open
vuur zijn verboden;
in de leefruimte zijn opengaande raamdelen aanwezig. Er wordt voor de
bediening ervan rekening gehouden met de veiligheid van de gebruikers;
in de leefruimte bedraagt de temperatuur overdag minstens 22°C. Alle
nuttige maatregelen worden genomen om in alle verblijfsruimten een
temperatuur van maximaal 26°C of, als de waarschuwingsfase van het
Vlaamse Warmteactieplan van kracht is, een temperatuur die lager ligt
dan de buitentemperatuur, te bewaren.

Hoofdstuk 5. Subsidiëring
Afdeling 1.

Algemene bepaling over de subsidiëring

Art. 47. Binnen de beschikbare begrotingskredieten en conform de bepalingen
van hoofdstuk 3 van dit besluit kan de administrateur-generaal subsidies
toekennen aan de diensten voor gezinszorg op voorwaarde dat:
1°
aan alle erkenningsvoorwaarden voldaan wordt;
2°
het financiële verslag aan het agentschap bezorgd wordt conform artikel 24
van dit besluit.
Afdeling 2.

Subsidiëring van gezinszorg, geboden door verzorgend personeel

Art. 48. De bepalingen over gezinszorg in deze afdeling moeten gelezen worden
als gezinszorg, geboden door verzorgend personeel.
Art. 49. Het jaarlijks extra aantal te subsidiëren uren gezinszorg bedraagt
minstens 4% van het totale aantal subsidiabele uren van het voorafgaande jaar,
zonder dat de programmatie, vermeld in artikel 2 van deze bijlage, overschreden
kan worden.
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Met behoud van de toepassing van het eerste lid, legt de Vlaamse
Regering elk jaar het totale aantal subsidiabele uren vast, waarvan maximaal
32.265 uren DOP-uren zijn.
De minister bepaalt jaarlijks per regionale stad en per dienst het maximale
aantal subsidiabele uren waarover de dienst beschikt voor het aanbieden van
gezinszorg. Bij het toekennen van het jaarlijkse extra urencontingent houdt de
minister onder andere rekening met een evenredige beschikbaarheid van uren in
relatie tot de behoeften die vastgesteld worden per regionale stad. Het
procentuele aandeel van de extra te subsidiëren uren gezinszorg, dat kan worden
toegekend aan nieuwe initiatieven, mag niet meer bedragen dan de procentuele
ruimte in de programmatie in het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het
kalenderjaar waarin de extra te subsidiëren uren gezinszorg worden toegekend.
De procentuele ruimte in de programmatie, vermeld in het derde lid, is het
procentueel aandeel van de uren gezinszorg in de programmacijfers, vermeld in
artikel 2, 1°, van deze bijlage, voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad, die nog niet effectief gepresteerd zijn in hetzelfde jaar
door de diensten.
Om de effectief gepresteerde uren gezinszorg, vermeld in het vierde lid, te
bepalen, worden de gegevens gebruikt die naar Vesta zijn doorgestuurd. De
effectief gepresteerde uren gezinszorg bevatten de uren die gepresteerd zijn in
een centrum voor dagopvang.
Een erkende dienst mag de onbenutte subsidiabele uren gezinszorg van
een bepaalde regionale stad aanwenden in een andere regionale stad.
De minister bepaalt jaarlijks het aantal te erkennen nieuwe initiatieven.
Diensten die erkend worden ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen
van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de
voorafgaande vergunning, worden als een nieuw initiatief beschouwd.
Aan een erkende dienst wordt in het eerste werkjaar van zijn erkenning
een urencontingent toegekend van 15.390 uren gezinszorg.
De minister bepaalt de procedure voor de aanvraag en de toewijzing van
de DOP-uren, vermeld in het tweede lid, aan de erkende diensten voor
gezinszorg.
Art. 50. Een erkende dienst kan, voor elke regionale stad waarin hij minstens
1539 uur gezinszorg effectief presteert, extra uren gezinszorg aanvragen bij het
agentschap.
De minister bepaalt de criteria voor de beoordeling van de aanvraag,
vermeld in het eerste lid. Hij houdt daarbij rekening met:
1°
de realisatie van het toegekende urencontingent gezinszorg van de dienst;
2°
de mate waarin de dienst zijn werking richt naar kwetsbare doelgroepen. De
kwetsbare doelgroepen worden vastgesteld aan de hand van de volgende
parameters, waarbij de dienst minstens twee van de vier doelgroepen
bereikt:
a)
de behoeften van de gebruiker van gezinszorg, die worden
vastgesteld op de wijze, vermeld in artikel 6 van deze bijlage;
b)
de gebruikersbijdrage voor gezinszorg, die wordt berekend met
toepassing van artikel 17, §1, van deze bijlage;
c)
de onregelmatige prestaties, vermeld in artikel 53, §1, van deze
bijlage;
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d)

de reden voor het opstarten van de gezinszorg, die wordt
doorgestuurd naar Vesta.

Vanaf de toekenning van het extra urencontingent gezinszorg voor het
werkingsjaar 2022 wordt de realisatie, vermeld in het tweede lid, 1°, getoetst op
het niveau van een regionale stad.
De extra uren gezinszorg worden aangevraagd via een formulier, dat het
agentschap daarvoor op zijn website ter beschikking stelt. De aanvraag wordt vóór
1 oktober van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het
extra urencontingent gezinszorg door de minister wordt toegekend, aan het
agentschap bezorgd.
Een nieuw initiatief ontvangt geen extra uren gezinszorg in het jaar dat volgt
op het jaar van zijn erkenning.
Art. 51. In het kader van zorg op maat kan een dienst een aanvraag indienen om
een deel van zijn maximale subsidiabele uren gezinszorg, die zijn toegekend ter
uitvoering van artikel 49, derde lid, van deze bijlage, om te zetten in vte logistiek
personeel, of om een deel van zijn toegewezen vte logistiek personeel, die zijn
bepaald ter uitvoering van artikel 71, eerste lid, van deze bijlage, om te zetten in
uren gezinszorg.
Een omzetting van uren gezinszorg in vte logistiek personeel als vermeld
in het eerste lid is mogelijk op voorwaarde dat de dienst zijn urencontingent
gezinszorg van het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar
waarop de aanvraag betrekking heeft, voor minstens 95% heeft gerealiseerd,
zoals berekend door Vesta.
Voor aanvragen vanaf het werkingsjaar 2022 wordt de realisatie, vermeld
in het tweede lid, getoetst op het niveau van een regionale stad. De minister
bepaalt de nadere regels voor de berekening van de realisatie van het
urencontingent. Hij houdt daarbij rekening met de prestaties gezinszorg van de
dienst op het niveau van een regionale stad en het urencontingent gezinszorg dat
aan de dienst toegewezen is voor die regionale stad.
De aanvraag tot omzetting van uren gezinszorg of vte logistiek personeel
als vermeld in het eerste lid gebeurt op de wijze, vermeld in artikel 50, vierde lid,
van deze bijlage, en is beperkt tot respectievelijk 4617 uur gezinszorg of 3 vte
logistiek personeel.
Art. 52. De subsidie bestaat uit:
1°
een forfaitair bedrag van 27,3771 euro per gepresteerd uur en per uur
bijscholing, als subsidiëring van het verzorgend personeel en van het
bevorderen van de deskundigheid van het verzorgend personeel;
2°
een forfaitair bedrag van 42.401 euro per jaar en per 120 geholpen
gebruikers, als subsidiëring van het begeleidend personeel;
3°
een forfaitair bedrag van 21.853 euro per jaar en per 75 vte verzorgend
personeel, als subsidiëring van het leidinggevend personeel;
4°
een forfaitair bedrag van 26.970 euro per jaar en per 200 geholpen
gebruikers als subsidiëring van de administratie- en coördinatiekosten.
Het bedrag, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt verhoogd met 2 euro per
gepresteerd DOP-uur binnen het aantal toegewezen DOP-uren.
De tijd die een verzorgend personeelslid nodig heeft om zich van de ene
naar de andere gebruiker te verplaatsen, wordt in aanmerking genomen voor de
berekening van de gepresteerde uren, vermeld in het eerste lid, 1°, op
voorwaarde dat die twee hulpverleningsmomenten aansluitend zijn.
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De tijd die een verzorgend personeelslid nodig heeft om zich van een
gebruiker naar een werkvergadering te verplaatsen, of omgekeerd, wordt in
aanmerking genomen voor de berekening van de gepresteerde uren, vermeld in
het eerste lid, 1°, op voorwaarde dat de helft van die tijd in rekening gebracht
wordt bij de gelijkgestelde uren, vermeld in artikel 55, eerste lid, 4°, van deze
bijlage.
Voor alle andere verplaatsingen dan de verplaatsingen, vermeld in het
derde en het vierde lid, wordt de verplaatsingstijd niet in aanmerking genomen
voor de berekening van de gepresteerde uren.
Art. 53. §1. In dit artikel wordt verstaan onder onregelmatige prestaties: de uren
die binnen het toegekende urencontingent gepresteerd worden, hetzij op
weekdagen tussen 20 uur en 7 uur, hetzij op zaterdagen, zon- en feestdagen,
met het oog op een continue zorg en ondersteuning.
In het eerste lid wordt verstaan onder feestdagen: de wettelijke
feestdagen, vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot
bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974
betreffende de feestdagen.
§2. Iedere dienst verleent onregelmatige prestaties afhankelijk van de
noodwendigheden.
§3. De subsidie, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage wordt
verhoogd met 30% voor uren die gepresteerd worden op een zaterdag en voor
uren die gepresteerd worden op weekdagen tussen 20 uur en 7 uur. Ze wordt
verhoogd met 100% voor uren die gepresteerd worden op een zon- of feestdag.
Het percentage van de verhoging wordt bepaald door de astronomische
dag (van 0 tot 24 uur) waarop de uren gepresteerd worden.
§4. Prestaties op zaterdagen, zon- en feestdagen die korter zijn dan 2 uur
worden, binnen het urencontingent, gelijkgesteld met een prestatie van 2 uur.
Prestaties tussen 22 uur en 7 uur die korter zijn dan 8 uur worden, binnen
het urencontingent, gelijkgesteld met een prestatie van 8 uur.
§5. De verhogingen, vermeld in paragraaf 3, worden begrensd tot 4,2% van het
toegekende urencontingent.
Binnen de beschikbare begrotingskredieten kunnen de individuele diensten
die het percentage, vermeld in het eerste lid, overschrijden, de verhogingen,
vermeld in paragraaf 3, ontvangen voor de onregelmatige prestaties die het
percentage, vermeld in het eerste lid, overschrijden, op voorwaarde dat die grens
op sectorniveau niet wordt overschreden. De beschikbare middelen worden
verdeeld over de betrokken diensten in verhouding tot de onregelmatige
prestaties boven het percentage, vermeld in het eerste lid.
Art. 54. §1. Voor de berekening van de subsidies, vermeld in artikel 52, eerste
lid, 2°, 3°, en 4°, van deze bijlage, zijn naargelang van het aantal geholpen
gebruikers en het aantal vte verzorgend personeel, de volgende subsidiefracties
mogelijk:
1°
voor het begeleidend personeel: x/120 van het subsidiebedrag,
vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, van deze bijlage;
2°
voor het leidinggevend personeel: x/75 van het subsidiebedrag, vermeld in
artikel 52, eerste lid, 3°, van deze bijlage, vanaf 75 vte;
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3°

voor de administratie- en coördinatiekosten: x/200 van het subsidiebedrag,
vermeld in artikel 52, eerste lid, 4°, van deze bijlage.

§2. Voor de berekening van het aantal geholpen gebruikers, vermeld in artikel
52, eerste lid, 2°, en 4°, van deze bijlage, wordt het aantal gebruikers in
aanmerking genomen dat is geholpen in het jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarop de subsidie betrekking heeft. Dat aantal wordt gestaafd op basis van het
aantal geopende en bijgehouden dossiers, waaruit blijkt dat vier uur of langer
hulp is verleend.
Bij de bepaling van het aantal geopende en bijgehouden dossiers, vermeld
in het eerste lid, worden de uren gezinszorg die in een centrum voor dagopvang
gepresteerd worden, niet meegeteld.
Een onderbroken hulpverlening aan eenzelfde gebruiker kan pas
aanleiding geven tot het aanrekenen van de gebruiker als een nieuwe geholpen
gebruiker als de periode van onderbreking van de hulpverlening langer heeft
geduurd dan 13 weken.
§3. Voor de berekening van de subsidie, vermeld in artikel 52, eerste lid, 3°, van
deze bijlage, wordt het gemiddeld aantal vte verzorgend personeel in aanmerking
genomen dat in dienst is in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de
subsidie betrekking heeft. Dat gemiddelde aantal vte in dienst wordt berekend
door het totale aantal gesubsidieerde uren in het jaar dat voorafgaat aan het jaar
waarop de subsidie betrekking heeft, te delen door 1539. De prestaties van de
verzorgende personeelsleden die in het kader van de maatregel Sociale Maribel,
vermeld in artikel 35, §5, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en het Koninklijk Besluit
van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de
tewerkstelling in de non-profitsector, tewerkgesteld waren in het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, worden mee in
rekening gebracht.
Art. 55. Binnen het toegekende urencontingent worden met gepresteerde uren
gelijkgesteld:
1°
de uren die besteed zijn aan de deelname aan de ondernemingsraad;
2°
de uren die besteed zijn aan de deelname aan het comité voor preventie
en bescherming op het werk;
3°
de uren die besteed zijn aan syndicale verplichtingen;
4°
de uren die besteed zijn aan werkvergaderingen, al dan niet met andere
hulpverleners in de thuiszorg;
5°
de uren die besteed zijn aan wijkwerking;
6°
de uren die vrijgesteld zijn van prestaties wegens de maatregel
arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar;
7°
de wachturen van de verzorgende personeelsleden die kraamzorg
verstrekken.
In het eerste lid, 5°, wordt verstaan onder wijkwerking: het overleg van
een groep personeelsleden van een dienst, die onder supervisie van een
begeleidend personeelslid staat en verantwoordelijk is voor de zorg en
ondersteuning in een bepaald gebied. Dat overleg gebeurt met het oog op het
verlenen van een gebruikersgerichte, doelmatige, doeltreffende, continue en
maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning.
Het totale aantal gelijkgestelde uren wordt begrensd tot 5% van het
toegekende urencontingent. Als de grens van 5% wordt overschreden ten
gevolge van de uren, vermeld in het eerste lid, 6°, kan die grens worden
verhoogd, binnen het toegekende urencontingent. Die verhoging is alleen
mogelijk op voorwaarde dat bewezen wordt dat voor het aantal uren dat de grens
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van 5% gelijkgestelde uren overschrijdt, een gelijk aantal uren gezinszorg door
vervangend personeel gepresteerd wordt. Een dienst financiert zelf dat
vervangende personeel hetzij met het bedrag dat hij ontvangt op basis van
artikel 58 of 63 van deze bijlage, hetzij met andere middelen dan de middelen
die via dit besluit zijn verkregen.
Art. 56. §1. Boven op de subsidies, vermeld in artikel 52 van deze bijlage, wordt
in het kader van meerlingenhulp een toeslag uitbetaald als compensatie voor het
verlies aan inkomsten uit gebruikersbijdragen. Die toeslag bedraagt:
1°
een forfaitair bedrag van 240 euro per kalendermaand waarin er
meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin;
2°
vanaf de kalendermaand waarin de meerling een jaar wordt, wordt de
toeslag verlaagd naar 120 euro per kalendermaand waarin er
meerlingenhulp is geboden, per geholpen gezin;
3°
vanaf de kalendermaand waarin de meerling twee jaar wordt, wordt er
geen toeslag meer toegekend.
§2. De toeslag, vermeld in paragraaf 1, wordt jaarlijks bij het agentschap
aangevraagd door de dienst die meerlingenhulp heeft geboden. Als meerdere
diensten voor gezinszorg bij hetzelfde gezin meerlingenhulp bieden, stellen ze
onderling een coördinerende dienst aan. Die coördinerende dienst is
verantwoordelijk voor de aanvraag van de toeslag, vermeld in paragraaf 1, en
verdeelt de ontvangen toeslag over de betrokken diensten voor gezinszorg of de
diensten voor logistieke hulp, naar rata van het aantal uren meerlingenhulp in
hetzelfde gezin.
De toeslag wordt samen met het saldo, vermeld in artikel 66, eerste lid,
van deze bijlage uitbetaald.
Art. 57. De dienst of coördinerende dienst bezorgt in het kader van
meerlingenhulp jaarlijks aan het agentschap tegen uiterlijk 1 april een overzicht
met het aantal geholpen gezinnen per kalendermaand van het afgelopen jaar, en
per geholpen gezin het dossiernummer of in voorkomend geval de
dossiernummers die worden gebruikt in Vesta, alsook een bewijsstuk van
gezinssamenstelling. De coördinerende dienst bezorgt ook een overzicht van de
diensten die betrokken zijn bij de hulpverlening in hetzelfde gezin.
Art. 58. §1. Voor de maatregel werkdrukvermindering wordt er een budget
verdeeld van 4.211.174,17 euro tussen de erkende private diensten voor
gezinszorg.
§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
private diensten op basis van de gegevens in verband met werkdruk die ze
bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking
genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking
heeft.
De minister kan de wijze bepalen waarop de private diensten moeten
bewijzen dat ze het bedrag dat ze door die verdeling ontvangen, gebruiken voor
de financiering van vervangend personeel binnen de dienst, voor wie geen
andere middelen worden verkregen.
§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat
Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn
voor die verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan
het agentschap bezorgd worden.
Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met
hun voorschot van het derde trimester.
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Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer
dat berekend en toegepast wordt conform artikel 2, §2, van het koninklijk besluit
van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot
vrijwaring van 's lands concurrentievermogen. De basisindex is de spilindex die
van toepassing is op 1 januari 2019. Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, is
gekoppeld aan het prijsindexcijfer op 1 januari van het jaar dat volgt op de
indexsprong.
Art. 59. §1. Voor de vergoeding van verplaatsingen met de fiets of bromfiets in
opdracht wordt een budget van 162.960,83 euro verdeeld tussen de erkende
diensten voor gezinszorg.
Het deel van het budget, vermeld in het eerste lid, dat in het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft, aan personeel van
gezinszorg is toegekend, stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage
waarmee het urencontingent gezinszorg wordt verhoogd voor het jaar waarop het
budget betrekking heeft.
§2. In deze paragraaf wordt verstaan onder:
1°
personeel: het personeel dat gefinancierd wordt met de middelen, vermeld
in artikel 52, eerste lid, 1°, artikel 71, tweede lid, 1°, of artikel 72, eerste
lid, 1°, van deze bijlage;
2°
fiets: het rijwiel, voortbewegingstoestel of gemotoriseerd rijwiel, vermeld in
artikel 2.15.1, 2.15.2 of 2.15.3 van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
3°
bromfiets: de bromfiets, vermeld in artikel 2.17 van het voormelde
koninklijk besluit.
Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
diensten, vermeld in paragraaf 1, op basis van het aantal kilometers dat door het
personeel met een fiets of bromfiets in opdracht heeft afgelegd in het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.
De kilometers, vermeld in het tweede lid, bevatten ook de kilometers die het
personeel met een fiets of bromfiets van huis naar de eerste gebruiker en van de
laatste gebruiker terug naar huis heeft afgelegd.
De kilometers, vermeld in het tweede lid, bevatten niet de verplaatsingen
om boodschappen te doen voor de gebruiker.
§3. De dienst geeft jaarlijks uiterlijk tegen 1 april aan het agentschap het aantal
kilometers van het afgelopen jaar door dat in aanmerking komt conform paragraaf
2.
Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun
voorschot voor het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58,
§3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 60. §1. Voor elke kilometer die het verzorgend personeel, het logistieke
personeel of de doelgroepwerknemer voor de dienst heeft afgelegd met een
privéwagen, ontvangt de dienst 0,16 euro.
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In afwijking van artikel 1, 25°, van deze bijlage wordt in het eerste lid
verstaan onder verzorgend personeel: het personeel dat gefinancierd wordt met
de middelen van artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage.
In het eerste lid wordt verstaan onder logistiek personeel of de
doelgroepwerknemer: het personeel dat aan de erkende dienst wordt toegewezen
met toepassing van artikel 71, eerste lid, van deze bijlage.
§2. Alleen de kilometers van verplaatsingen met de privéwagen, die door de
dienst vergoed worden, komen in aanmerking, met uitzondering van de
verplaatsingen om boodschappen te doen voor de gebruiker.
§3. De dienst bezorgt jaarlijks aan het agentschap tegen uiterlijk 1 april het
aantal kilometers van het afgelopen jaar die in aanmerking komen conform
paragraaf 2.
Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun
voorschot van het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, wordt geïndexeerd conform
artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.
§4. Voor de maatregel verplaatsingen met een privéwagen wordt ter uitvoering van
het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non
profitsectoren voor de periode 2018 tot 2020 een extra budget van 150.000 euro
boven op het budget, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, verdeeld tussen de private
diensten voor gezinszorg.
Het deel van het budget dat in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop
dat budget betrekking heeft, aan verzorgend personeel is toegekend, stijgt jaarlijks
met hetzelfde percentage als het percentage waarmee het urencontingent wordt
verhoogd voor het jaar waarop het budget betrekking heeft.
Het budget, vermeld in het eerste lid, wordt evenredig verdeeld tussen de
diensten op basis van het aantal kilometers dat de diensten jaarlijks doorgeven aan
het agentschap conform paragraaf 3, eerste lid.
Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met
hun voorschot voor het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in het eerste lid wordt geïndexeerd conform artikel 58,
§3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 61. §1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van
8.642.592,38 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg.
Dat budget stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee
het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.
§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
private diensten op basis van de gegevens in verband met de eindejaarspremie
die ze bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in
aanmerking genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het
budget betrekking heeft.
§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat
Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn
voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens moeten uiterlijk op 1 april aan
het agentschap bezorgd worden.
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Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met
hun voorschot van het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel
58, §3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 62. §1. Voor de maatregel managementondersteuning wordt een budget van
1.112.026,15 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg.
Dat budget stijgt jaarlijks met hetzelfde percentage als het percentage waarmee
het urencontingent voor dat jaar verhoogd wordt.
§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
private diensten op basis van het toegewezen urencontingent gezinszorg van het
jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.
§3. Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met hun
voorschot van het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel
58, §3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 63. §1. Voor de maatregel werkdrukvermindering wordt er een budget
verdeeld van 461.731,96 euro tussen de erkende openbare diensten voor
gezinszorg.
§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
openbare diensten op basis van de gegevens in verband met werkdruk die ze
bezorgen aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Voor die
verdeling worden de gegevens in aanmerking genomen van het jaar dat
voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking heeft.
De minister kan de wijze bepalen waarop de openbare diensten moeten
bewijzen dat ze het bedrag dat ze door die verdeling ontvangen, gebruiken voor
de financiering van vervangend personeel binnen de dienst, voor wie geen
andere middelen worden verkregen.
§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten aan het agentschap de gegevens
van het afgelopen jaar die nodig zijn voor die verdeling, bezorgd heeft. Die
gegevens worden uiterlijk op 1 april aan het agentschap bezorgd.
Het subsidiebedrag wordt aan de openbare diensten toegekend samen
met hun voorschot van het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel
58, §3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 64. §1. Jaarlijks wordt een budget verdeeld tussen de erkende diensten voor
gezinszorg voor maatregelen voor milieubewuste verplaatsingen. Dat budget
bedraagt 496.836,36 euro.
De diensten gebruiken het budget, vermeld in het eerste lid, voor een
permanent ondersteunend beleid inzake minimale verplaatsingsafstanden en tijden van de verzorgenden en voor sensibiliserende initiatieven rond het gebruik
van verplaatsingsmiddelen. Ze beschrijven het beleid en vermelden de
initiatieven die ze in dat kader nemen en plannen in de kwaliteitsplanning en het
jaarverslag, vermeld in artikel 9, §2, van dit besluit.
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§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
diensten op basis van het aantal kilometers dat de diensten jaarlijks doorgeven
aan het agentschap conform artikel 60, §3, eerste lid, van deze bijlage .
Het subsidiebedrag wordt aan de diensten toegekend samen met hun
voorschot voor het derde trimester.
§3. Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel 58,
§3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 65. Het aantal uren bijscholing dat in aanmerking komt voor subsidiëring,
wordt per dienst begrensd tot 2% van het toegekende urencontingent. Dat
urencontingent bijscholing komt boven op het toegekende urencontingent.
Art. 66. Op de subsidies, vermeld in artikel 52, eerste lid, 1°, van deze bijlage,
worden voorschotten uitbetaald. Die voorschotten worden berekend op basis van
de gesubsidieerde prestatie-uren en de gesubsidieerde uren bijscholing in het
voorafgaande jaar en worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand
van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na
afloop van het begrotingsjaar in kwestie. Als een dienst meer voorschotten heeft
ontvangen dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd.
Voor een nieuwe dienst, die geen uren gepresteerd heeft in het
voorafgaande jaar, worden de voorschotten berekend op basis van maximaal
75% van het toegekende urencontingent. Een nieuwe dienst ontvangt tijdens het
eerste werkjaar geen voorschotten voor bijscholing.
Art. 67. Voor de private diensten voor gezinszorg worden de voorschotten,
vermeld in artikel 66, eerste lid, van deze bijlage, die uitbetaald worden voor het
einde van de tweede maand van het derde trimester, verhoogd met een toeslag
in het kader van de interne staatshervorming, die 6.643.604,06 euro bedraagt.
De minister bepaalt de verdeling van dat bedrag over de private diensten voor
gezinszorg.
De toeslag, vermeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht van het
saldo, vermeld in artikel 66, eerste lid, van deze bijlage.
Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt niet geïndexeerd.
Art. 68. Op de subsidies, vermeld in artikel 52, eerste lid, 2°, 3°, en 4°, van deze
bijlage, worden voorschotten uitbetaald. Die voorschotten worden berekend op
basis van de subsidies van twee jaar geleden en worden uitbetaald voor het
einde van de tweede maand van het trimester waarop ze betrekking hebben. Het
saldo wordt uitbetaald na afloop van het begrotingsjaar in kwestie. Als een dienst
meer voorschotten heeft ontvangen dan zijn definitieve subsidiebedrag, wordt
het verschil teruggevorderd.
In het eerste en tweede jaar dat volgt op het jaar waarin de dienst erkend
is, worden voorschotten toegekend op basis van 50% van het bedrag, vermeld in
artikel 52, eerste lid, 2°, van deze bijlage.
Art. 69. De subsidiebedragen, vermeld in artikel 52, eerste lid, van deze bijlage,
zijn uitgedrukt tegen 100% op basis van de spilindex die van toepassing is op 1
januari 2019. Binnen de beschikbare begrotingskredieten worden die
subsidiebedragen geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende
inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.
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De koppeling aan het indexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt
berekend en toegepast conform artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen.
De aanpassing aan het prijsindexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt
voor geen enkel van de subsidiebedragen, vermeld in artikel 52, eerste lid, van
deze bijlage, beperkt.
Afdeling 3.

Subsidiëring van schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp

Art. 70. De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal subsidiabele uren
schoonmaakhulp, karweihulp of oppashulp vast.
Art. 71. Jaarlijks bepaalt de minister de diensten die in aanmerking komen voor
subsidiëring en, per dienst, het aantal vte logistiek personeel, en het aantal vte
doelgroepwerknemers.
De jaarsubsidie bestaat uit een enveloppe die het resultaat is van de som
van de volgende formules:
1°
toegewezen aantal vte logistiek personeel * 31.070,39 euro;
2°
toegewezen aantal vte logistiek personeel/22,5 * 46.727,29 euro;
3°
toegewezen aantal vte logistiek personeel/17,5 * 59.454,54 euro;
4°
toegewezen aantal vte logistiek personeel/100 * 69.679,48 euro.
Art. 72. Per toegewezen vte doelgroepwerknemer ontvangen de diensten boven
op de enveloppe de volgende toeslagen voor:
1°
de doelgroepwerknemer: 9.794,85 euro;
2°
het administratief personeel: 2.206,10 euro;
3°
het begeleidend personeel: 3.632,54 euro;
4°
het leidinggevend personeel: 747,65 euro.
Naast de toeslagen, vermeld in het eerste lid, ontvangt de dienst een
toeslag voor omkaderingspersoneel:
1°
voor 10 vte doelgroepwerknemers: 10.937,52 euro;
2°
per vte doelgroepwerknemer die aan de dienst is toegewezen boven op de
10 vte: 1.093,74 euro.
Art. 73. De diensten ontvangen voor het uitbreiden van de
managementondersteuning, de permanente vorming, de maatregel extra
aanvullend verlof en de maatregel carensdagen een bedrag van 1.104,58 euro
per vte logistiek personeel en per vte doelgroepwerknemer.
Art. 74. De private diensten ontvangen voor managementondersteuning een
bedrag van 111,32 euro per vte logistiek personeel en per vte
doelgroepwerknemer.
Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt geïndexeerd conform artikel
58, §3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 75. De diensten ontvangen voor de verhoging van de eindejaarspremie en
voor de ondersteuning van het management een bedrag van 1.347,65 euro per
vte logistiek personeel en per vte doelgroepwerknemer.
Art. 76. De bedragen, vermeld in artikel 71, tweede lid, artikel 72, 73 en 75 van
deze bijlage, zijn uitgedrukt tegen 100% op basis van de spilindex die van
toepassing is op 1 januari 2019. Binnen de beschikbare begrotingskredieten
worden die subsidiebedragen geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977
houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de
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overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk
worden gekoppeld.
De koppeling aan het indexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt
berekend en toegepast conform artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24
december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's
lands concurrentievermogen.
De aanpassing aan het prijsindexcijfer, vermeld in het eerste lid, wordt
voor geen enkel van de subsidiebedragen, vermeld in artikel 71, tweede lid,
artikel 72, 73 en 75 van deze bijlage, beperkt.
Art. 77. §1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van
2.300.509,67 euro verdeeld tussen de erkende private diensten
§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
private diensten op basis van de gegevens over de eindejaarspremie die ze
bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking
genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop het budget betrekking
heeft.
§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat
Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn
voor de verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens worden uiterlijk op 1 april aan
het agentschap bezorgd.
Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met
hun voorschot voor het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel
58, §3, derde lid, van deze bijlage.
Art. 78. §1. Voor de maatregel werkdrukvermindering wordt er een budget
verdeeld tussen de erkende private diensten. Dat budget bedraagt 2.349.175,97
euro.
§2. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt evenredig verdeeld tussen de
private diensten op basis van de gegevens in verband met werkdruk die ze
bezorgen aan Zorggezind. Voor die verdeling worden de gegevens in aanmerking
genomen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop dat budget betrekking
heeft.
De minister kan de wijze bepalen waarop de private diensten moeten
bewijzen dat ze het bedrag dat ze door die verdeling ontvangen, gebruiken voor
de financiering van vervangend personeel binnen de dienst, voor wie geen
andere middelen worden verkregen.
§3. Het budget, vermeld in paragraaf 1, wordt verdeeld en toegekend nadat
Zorggezind aan het agentschap de gegevens van het afgelopen jaar die nodig zijn
voor die verdeling, bezorgd heeft. Die gegevens worden uiterlijk op 1 april aan
het agentschap bezorgd.
Het subsidiebedrag wordt aan de private diensten toegekend samen met
hun voorschot van het derde trimester.
Het bedrag, vermeld in paragraaf 1, wordt geïndexeerd conform artikel
58, §3, derde lid, van deze bijlage.

Pagina 25 van 32

Art. 79. §1. Om de subsidie, berekend conform artikel 71 tot en met 76 van deze
bijlage, volledig te verkrijgen toont de dienst de volgende elementen aan:
1°
de dienst realiseert op jaarbasis per vte logistiek personeel minstens 95%
van het gemiddelde van 1450 gefactureerde uren;
2°
de dienst realiseert op jaarbasis per vte doelgroepwerknemer minstens 95%
van het gemiddelde van 1330 gefactureerde uren;
3°
de dienst toont, met betrekking tot de norm begeleidend personeel van 1
vte op 17,5 vte logistiek personeel en de norm leidinggevend personeel van
1 vte op 100 vte logistiek personeel, aan dat hij minstens 90% van de som
van het aantal vte op jaarbasis dat resulteert uit de toepassing van beide
normen, effectief heeft tewerkgesteld.
§2. Voor de bewijsvoering van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, wordt
het personeel dat conform dit besluit is toegewezen, in aanmerking genomen.
Dat betekent dat:
1°
alleen het toegewezen aantal vte logistiek personeel en de prestaties van
het logistiek personeel in aanmerking worden genomen om 95% van het
gemiddelde van 1450 gefactureerde uren te bereiken;
2°
alleen het toegewezen aantal vte doelgroepwerknemers en de prestaties
van de doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om 95% van
het gemiddelde van 1330 gefactureerde uren te bereiken;
3°
het toegewezen aantal vte logistiek personeel en het toegewezen aantal vte
doelgroepwerknemers in aanmerking worden genomen om de norm voor
het begeleidend personeel en de norm voor het leidinggevend personeel te
berekenen.
§3. De tijd die een logistiek personeelslid of een doelgroepwerknemer nodig heeft
om zich van de ene naar de andere gebruiker te verplaatsen, wordt in
aanmerking genomen voor de berekening van de gefactureerde uren, vermeld in
paragraaf 1 en 2, op voorwaarde dat die twee hulpverleningsmomenten
aansluitend zijn.
De helft van de tijd die een logistiek personeelslid of een
doelgroepwerknemer nodig heeft om zich van een gebruiker naar een
werkvergadering te verplaatsen, of omgekeerd, wordt in aanmerking genomen
voor de berekening van de gefactureerde uren, vermeld in paragraaf 1 en 2.
Voor alle andere verplaatsingen dan de verplaatsingen, vermeld in het
eerste en het tweede lid, wordt de verplaatsingstijd niet in aanmerking genomen
voor de berekening van de gefactureerde uren.
Art. 80. Als een dienst de norm van 95%, vermeld in artikel 79, §1, 1°, en 2°,
van deze bijlage, niet haalt, dan wordt het deel van de subsidie-enveloppe dat
gebaseerd is op artikel 71, tweede lid, 1°, en artikel 72, eerste lid, 1°, van deze
bijlage verminderd met:
1°
5% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 95% en hoger dan
of gelijk aan 90%;
2°
10% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 90% en hoger
dan of gelijk aan 85%;
3°
(100% - het behaalde percentage) als de dienst een percentage haalt dat
lager is dan 85%.
Als een dienst de norm van 90%, vermeld in artikel 79, §1, 3°, niet
haalt, dan wordt het deel van de subsidie-enveloppe dat gebaseerd is op artikel
71, tweede lid, 2°, 3°, en 4°, en artikel 72, eerste lid, 2°, 3°, en 4°, van deze
bijlage verminderd met:
1°
5% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 90% en hoger dan
of gelijk aan 85%;
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2°
3°

10% als de dienst een percentage haalt dat lager is dan 85% en hoger
dan of gelijk aan 80%;
(100% - het behaalde percentage) als de dienst een percentage haalt dat
lager is dan 80%.

Art. 81. Elk trimester wordt een voorschot uitbetaald van maximaal 22,5% van
de subsidie-enveloppe, berekend conform artikel 71 tot en met 76 van deze
bijlage, op basis van het aantal vte logistiek personeel en het aantal vte
doelgroepwerknemers die in het voorafgaande jaar toegewezen zijn. Die
voorschotten worden uitbetaald voor het einde van de tweede maand van het
trimester waarop ze betrekking hebben. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van
het begrotingsjaar. Als een dienst meer voorschotten ontvangen heeft dan zijn
definitieve subsidiebedrag, wordt het verschil teruggevorderd.
Afdeling 4.
Vesta

Subsidiëring van een functionaris voor gegevensbescherming voor

Art. 82. §1. In dit artikel wordt verstaan onder functionaris voor
gegevensbescherming: een functionaris voor gegevensbescherming als vermeld
in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer.
§2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de administrateur-generaal
een subsidie toekennen aan Zorggezind voor de vergoeding van de kosten van
een functionaris voor gegevensbescherming. Die subsidie bedraagt maximaal
57.434,28 euro per kalenderjaar.
De functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het
informatieveiligheidsbeleid van alle erkende diensten voor gezinszorg en alle
erkende diensten voor oppashulp, vermeld in bijlage 3 die bij dit besluit is
gevoegd, waarvoor het koninklijk besluit van 14 april 1988 tot regeling van het
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
personen, wat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreft, of het
koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot de
informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het
kader van de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
opdrachten van algemeen belang vervullen, niet van toepassing zijn. Door de
toepassing van het informatieveiligheidsbeleid zijn die diensten gemachtigd om
het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) te gebruiken
binnen Vesta of binnen VO als vermeld in artikel 1, 7°, van bijlage 3 die bij dit
besluit is gevoegd.
De functionaris voor gegevensbescherming en de diensten, vermeld in het
tweede lid, leven de regelgeving na over de bescherming van natuurlijke
personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die van toepassing is bij de
mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of
Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd. Zorggezind zorgt ervoor dat de
functionaris voor gegevensbescherming in alle onafhankelijkheid de
informatieveiligheid kan beoordelen bij de diensten, vermeld in het tweede lid.
§3. Er wordt een voorschot van 50% van het bedrag, vermeld in paragraaf 2,
eerste lid, uitbetaald voor eind februari.
Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het jaar in kwestie, op
voorwaarde dat Zorggezind voor 1 maart de volgende documenten bezorgt aan
het agentschap:
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1°
2°

een rapport waarin per dienst, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, een
overzicht gegeven wordt van de activiteiten die de functionaris voor
gegevensbescherming tijdens het afgelopen jaar uitgevoerd heeft;
facturen en andere bewijsstukken waaruit de kosten blijken die
Zorggezind tijdens het afgelopen jaar gemaakt heeft voor de financiering
van de functionaris voor gegevensbescherming.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, het bedrag, vermeld in
paragraaf 2, eerste lid, niet of niet volledig verantwoorden, wordt het saldo niet
of niet volledig uitbetaald, en wordt het eventueel te veel uitbetaalde voorschot
teruggevorderd.
§4. Het bedrag, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, wordt geïndexeerd conform
artikel 58, §3, derde lid, van deze bijlage.
Afdeling 5.
Subsidiëring van de bijkomende erkenning voor een centrum voor
dagopvang
Art. 83. Voor de omkadering en de werking van een centrum voor dagopvang kan
jaarlijks een subsidiebedrag worden toegekend dat berekend wordt op basis van
de gemiddelde bezettingsgraad.
Art. 84. Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt berekend per centrum voor
dagopvang, waarvoor de dienst een bijkomende erkenning heeft.
Een centrum voor dagopvang dat een gemiddelde bezettingsgraad van
minimaal zeven gebruikers realiseert, komt in aanmerking voor een
subsidiebedrag van 25.392,94 euro per jaar. De gemiddelde bezettingsgraad is
het totale aantal gefactureerde uren per kalenderjaar, gedeeld door 1500.
Als een centrum voor dagopvang een gerealiseerde gemiddelde
bezettingsgraad van drie of vier gebruikers heeft, ontvangt het een
subsidiebedrag van 22.080,81 euro, en voor een gerealiseerde gemiddelde
bezettingsgraad van vijf of zes gebruikers een subsidiebedrag van 23.737,74
euro.
Art. 85. In afwijking van artikel 84 van deze bijlage ontvangt een centrum voor
dagopvang dat voor het eerst erkend wordt, gedurende de eerste drie jaar
waarin het voor subsidiëring in aanmerking komt, binnen de beschikbare
begrotingskredieten, een subsidiebedrag dat gelijk is aan het hoogste
subsidiebedrag. Gedurende het eerste jaar moet de gerealiseerde gemiddelde
bezettingsgraad hiertoe minimaal 0,5 bedragen, en vanaf het tweede jaar
minimaal 1.
Voor de berekening van die eerste drie jaar komen ook de jaren in
aanmerking waarin centra voor dagopvang die op 1 januari 2020 subsidiabel zijn,
al subsidies ontvangen hebben.
Art. 86. De subsidiebedragen, vermeld in artikel 84, tweede en derde lid, van
deze bijlage worden voor een centrum voor dagopvang van een private dienst
verhoogd met 37,84 euro om de maatregel eindejaarspremie uit het vijfde
Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non profitsectoren
voor de periode 2018 tot 2020 uit te voeren.
Art. 87. Het prioriteitenschema voor de centra voor dagopvang houdt minstens
rekening met:
1°
de datum van de erkenningsbeslissing;
2°
de geografische spreiding van de centra voor dagopvang.
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Hoofdstuk 6. Specifieke regels voor de overdracht van de erkenning van
diensten voor gezinszorg
Art. 88. Bij een overdracht van de erkenning gelden voor de subsidiëring van de
overnemer tijdens het eerste jaar de bepalingen van hoofdstuk 5, op voorwaarde
dat de onderstaande bepalingen daar niet van afwijken:
1°
voor de toepassing van artikel 54, §2, van deze bijlage wordt ook het
aantal gebruikers in aanmerking genomen dat door de overgedragen
dienst is geholpen in het voorgaande jaar;
2°
voor de toepassing van artikel 54, §3, van deze bijlage wordt ook het
aantal gesubsidieerde uren van de overgedragen dienst in het voorgaande
jaar in aanmerking genomen voor de berekening van het gemiddelde
aantal vte verzorgend personeel;
3°
voor de toepassing van artikel 58, §2, eerste lid, artikel 61, §2, artikel 63,
§2, eerste lid, artikel 77, §2, en artikel 78, §2, eerste lid, van deze bijlage
worden ook de gegevens van de overgedragen dienst over het voorgaande
jaar in aanmerking genomen;
4°
voor de toepassing van artikel 59, §2, tweede lid, van deze bijlage wordt
ook het aantal kilometers in aanmerking genomen dat in het voorgaande
jaar is afgelegd door het personeel van de overgedragen dienst, als de
afgelegde kilometers beantwoorden aan de voorwaarden van paragraaf 2
van dat artikel;
5°
voor de toepassing van artikel 60, §3, eerste lid, van deze bijlage wordt
ook het aantal kilometers in aanmerking genomen dat in het voorgaande
jaar is afgelegd door het verzorgend personeel, het logistiek personeel of
de doelgroepwerknemers van de overgedragen dienst, als de afgelegde
kilometers beantwoorden aan de voorwaarden van paragraaf 2 van dat
artikel;
6°
voor de toepassing van artikel 62, §2, van deze bijlage wordt ook het
urencontingent gezinszorg in aanmerking genomen dat in het voorgaande
jaar toegewezen was aan de overgedragen dienst;
7°
voor de toepassing van artikel 66 van deze bijlage worden de
voorschotten ook berekend op basis van de gesubsidieerde prestatie-uren
en de gesubsidieerde uren bijscholing van de overgedragen dienst in het
voorgaande jaar;
8°
voor de toepassing van artikel 68 van deze bijlage worden de
voorschotten van de overnemer tijdens het eerste, tweede en derde jaar
mede berekend op basis van de subsidies die tijdens het tweede jaar dat
aan het jaar in kwestie voorafgaat, aan de overgedragen dienst uitbetaald
zijn;
9°
voor de toepassing van artikel 81 van deze bijlage worden ook het aantal
vte logistiek personeel en het aantal vte doelgroepwerknemers in
aanmerking genomen die in het voorgaande jaar toegewezen zijn aan de
overgedragen dienst.
Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen
Art. 89. De voorzieningen die op 31 december 2019 erkend en gesubsidieerd zijn
als diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, worden geacht erkend te
zijn als diensten conform de bepalingen van dit besluit. Ze behouden hun
erkenning volgens de regels die op 31 december 2019 van toepassing waren. Ze
beantwoorden uiterlijk op 31 december 2022 aan de erkenningsvoorwaarden,
vermeld in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 4
van dit besluit en hoofdstuk 3 van deze bijlage.
Art. 90. Als over een aanvraag tot erkenning van een dienst voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen,
wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de
erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van kracht zijn. In geval van
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erkenning wordt de dienst erkend als dienst voor gezinszorg. Hij beantwoordt
uiterlijk drie jaar na de datum van de erkenningsbeslissing aan de
erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15
februari 2019, artikel 4 van dit besluit en hoofdstuk 3 van deze bijlage.
Art. 91. In afwijking van artikel 6, §2, tweede lid, van deze bijlage kan de dienst
tot 1 januari 2021 het zelfzorgvermogen van de gebruiker vaststellen aan de
hand van de BEL-profielschaal en tot 1 januari 2022 aan de hand van de BelRAI
screener zonder sociale module, en kan de dienst tot 1 januari 2022 de BELprofielschaal gebruiken als alternatief voor de BelRAI Home Care.
Art. 92. In afwijking van artikel 17, §1, eerste lid, van deze bijlage blijft het
ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor
de gebruiker van gezinszorg verder van kracht zolang de Vlaamse Regering de
bijdragesystemen voor het vaststellen van de bijdrage voor gezinszorg niet
bepaald heeft.
Art. 93. De kwalificatievereisten, vermeld in artikel 30 van deze bijlage, zijn van
toepassing op het begeleidend personeel en het omkaderingspersoneel dat wordt
aangeworven vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit besluit. De
personeelsleden die voor die datum waren tewerkgesteld als begeleidend
personeelslid of als lid van het omkaderingspersoneel, moeten verder blijven
voldoen aan de kwalificatievereisten, vermeld in artikel 4, B, 4°, van bijlage I bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
Art. 94. Tot een datum die de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan
personen, vaststelt, biedt het centrum voor dagopvang in afwijking van artikel 43
van deze bijlage uitsluitend zorg en ondersteuning aan op een weekdag tussen 7
uur en 20 uur, die geen feestdag is.
In het eerste lid wordt verstaan onder feestdag: de wettelijke feestdagen,
vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van
de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de
feestdagen.
Art. 95. De voorzieningen die op 31 december 2019 erkend zijn als
dagverzorgingscentrum als vermeld in artikel 51 van bijlage IX van het besluit
van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, worden van rechtswege geacht
een bijkomende erkenning als centrum voor dagopvang te zijn van de dienst voor
gezinszorg van dezelfde initiatiefnemer. Ze behouden hun erkenning volgens de
regels die op 31 december 2019 van toepassing waren. Ze beantwoorden uiterlijk
op 31 december 2022 aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 43 van
het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 6, §1, van dit besluit en
hoofdstuk 4 van deze bijlage, met uitzondering van de voorwaarden voor de
infrastructuur, vermeld in afdeling 4 van voormeld hoofdstuk 4 van deze bijlage,
voor wat de bestaande infrastructuur betreft, waaraan uiterlijk op 31 december
2040 beantwoord moet zijn.
Art. 96. Als over een aanvraag tot erkenning van een dagverzorgingscentrum als
vermeld in artikel 51 van bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de
subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en
mantelzorgers op 31 december 2019 nog geen beslissing is genomen, wordt de
aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die
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op 31 december 2019 van kracht zijn. In geval van erkenning wordt het
dagverzorgingscentrum erkend in de vorm van een bijkomende erkenning als
centrum voor dagopvang van de dienst voor gezinszorg van dezelfde
initiatiefnemer. Het beantwoordt uiterlijk drie jaar na de datum van de
erkenningsbeslissing aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 43 van
het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 6, §1, van dit besluit en
hoofdstuk 4 van deze bijlage, met uitzondering van de voorwaarden voor de
infrastructuur, vermeld in afdeling 4 van voormeld hoofdstuk 4 van deze bijlage,
voor wat de bestaande infrastructuur betreft, waaraan uiterlijk op 31 december
2040 beantwoord moet zijn.
Art. 97. Een dienst voor logistieke hulp kan gedurende een periode van drie jaar
als vermeld in artikel 96, §1, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 aan
het agentschap een samenwerkingsovereenkomst bezorgen, waarin hij aangeeft
dat hij vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van de indiening van de
samenwerkingsovereenkomst, inhoudelijk gaat samenwerken met een dienst
voor gezinszorg.
Art. 98. In de samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking met de
dienst voor gezinszorg nader omschreven. De samenwerking heeft minimaal de
volgende taakinhoudelijke en doelgroepgerichte kenmerken:
1°
het begeleidend personeel van de dienst verricht het sociaal onderzoek,
vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage;
2°
de dienst evalueert en objectiveert het zelfzorgvermogen van de
gebruiker, conform artikel 6, §2, van deze bijlage;
3°
de dienst voor logistieke hulp biedt schoonmaak- of karweihulp aan, als
uit het sociaal onderzoek, vermeld in artikel 6, §1, van deze bijlage, blijkt
dat de draagkracht van de gebruiker of zijn omgeving, hetzij wegens
geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, hetzij wegens bijzondere sociale
omstandigheden, onvoldoende is;
4°
de continuïteit van de zorg en ondersteuning aan bestaande gebruikers
van de dienst voor logistieke hulp blijft verzekerd;
5°
de dienst vordert een bijdrage van de gebruiker per gepresteerd uur
schoonmaak- of karweihulp, geboden door logistiek personeel of
doelgroepwerknemers, conform artikel 17, §2, van deze bijlage.
In voorkomend geval wordt het aantal vte logistiek personeel of
doelgroepwerknemers, dat aan de dienst voor logistieke hulp is toegewezen ter
uitvoering van artikel 6 van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de
subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en
mantelzorgers, overgedragen naar de dienst.
De samenwerkingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, wordt
ingediend vóór 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de
start van de samenwerking betrekking heeft.
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (…)
betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling
voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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