VR 2018 0806 DOC.0614/1BIS

DE VLAAMSE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN GEZIN

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging
van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016
houdende het vergunnen van aanbieders van nietrechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor
personen met een handicap wat betreft het beleidsplan
voor vergunde zorgaanbieders die zorg en ondersteuning
verstrekken aan personen met een handicap
Definitieve goedkeuring na advies Raad van State

Bijlagen:
- ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van
niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een
handicap wat betreft het beleidsplan voor vergunde zorgaanbieders die zorg en
ondersteuning verstrekken aan personen met een handicap;
- het advies van de Raad van State 63.425/1 van 1 juni 2018.

1.

INHOUDELIJK

1

De Vlaamse Regering hechtte op 27 april 2018 haar principiële goedkeuring aan het
ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende het beleidsplan voor vergunde
zorgaanbieders die zorg en ondersteuning verstrekken aan personen met een handicap
en gelastte de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen over het
ontwerpbesluit het advies in te winnen van de Raad van State, met verzoek het advies
mee te delen binnen een termijn van dertig dagen zoals bepaald in artikel 84, §1,
eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
(VR 2018 2704 DOC.0404/1bis, DOC.0404/2bis).

2

De Vlaamse Regering beslist dat vergunde zorgaanbieders een beleidsplan
moeten opmaken.

3

Het advies van de Raad van State werd aangevraagd op 30 april 2018 en bekomen
op 1 juni 2018 onder nummer 63.425/1.
De verplichting om een beleidsplan op te maken moet opgevat worden als een nieuw
vergunningsvoorschrift. De Raad van State acht het daarom in het belang van de
rechtszekerheid en de coherentie aangewezen om de ontworpen regeling te integreren
in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van
aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen
met een handicap.
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Het oorspronkelijke ontwerpbesluit werd in deze zin aangepast. Er werd tevens rekening
gehouden met de andere opmerkingen van de Raad van State.
Wat evenwel de opmerking betreft bij artikel 3 van het oorspronkelijke ontwerp dat het
niet duidelijk is of de aan de sociale overlegorganen te bezorgen relevante gegevens al
dan niet worden opgenomen in het beleidsplan wordt geoordeeld dat er geen
aanpassing nodig is. De relevante gegevens worden meegedeeld opdat de sociale
partners zouden kunnen beoordelen of de gestelde streefdoelen werden gerealiseerd en
kunnen eventueel worden gebruikt om nieuwe indicatoren en streefdoelen vast te
stellen.
2.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het voorliggend ontwerpbesluit heeft geen financiële implicaties.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 22 maart 2018.
Het begrotingsakkoord is niet vereist.

3.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het ontwerpbesluit heeft geen effect op de personeelsformatie noch op het
personeelsbudget.

4.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP LOKALE BESTUREN
Het ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de werking van de lokale besturen.

5.

KWALITEIT VAN DE REGELGVING
Het bijgaande ontwerpbesluit werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2018/150 van 16 april 2018.

6.

VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan het bijgaande
ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van nietrechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap
wat betreft het beleidsplan voor vergunde zorgaanbieders die zorg en ondersteuning
verstrekken aan personen met een handicap.

Jo VANDEURZEN
Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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