5100

BELGISCH STAATSBLAD — 30.01.2020 — MONITEUR BELGE
VLAAMSE OVERHEID
Kanselarij en Bestuur
[C − 2020/10228]
Binnenlands Bestuur

*
VLAAMSE OVERHEID
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2020/10274]
14 JANUARI 2020. — Ministerieel besluit met betrekking tot
de organisatie en de vergoeding bij cliëntoverleg en bemiddeling

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN
ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT :
HOOFDSTUK 1. — Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° bemiddelaar: de bemiddelaar, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van 21 februari 2014;
2° bemiddeling: de bemiddeling, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van 21 februari 2014;
3° besluit van 21 februari 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale
jeugdhulp;
5° externe voorzitter: de externe voorzitter, vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van 21 februari 2014.
HOOFDSTUK 2. — Bepalingen inzake bemiddeling
Art. 2. Voor de bemiddelaar zijn volgende vergoedingen voorzien:
1° een forfaitaire onkostenvergoeding van 26,52 euro (inclusief btw) voor de voorbereiding, administratie en
registratie van de bemiddeling, op voorwaarde dat de bemiddelaar ook effectief handelingen in het dossier heeft
gesteld;
2° een ereloon van 26,52 euro (inclusief btw) per uur en een forfaitaire onkostenvergoeding van 23,46 euro
(inclusief btw) per uur voor het bemiddelen in de jeugdhulp;
3° een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro (inclusief btw) per intervisiemoment voor de deelname aan
intervisie voor de bemiddelaars in de jeugdhulp.
Bemiddelaars kunnen per dossiers aanspraak maken op de vergoeding, vermeld in het eerste lid, 2°, voor een
maximum van 10 uur effectieve bemiddeling per dossier. Met effectieve bemiddeling wordt bedoeld het voeren van
bemiddelingsgesprekken en, in voorkomend geval, de opmaak van een overeenkomst op het einde van de
bemiddeling.
De bedragen vermeld in het eerste lid, 1° en 2° zijn gekoppeld aan de spilindex zoals die van kracht is op
1 januari 2019.
Art. 3. De regionale afdeling Continuïteit en Toegang staat in voor de volgende opdrachten:
1° het verstrekken van informatie en advies aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en
jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden;
2° de beoordeling en dispatching aan de bemiddelaars van de aanmeldingen;
3° de administratieve afhandeling en opvolging van de aanmeldingen, met daarbij horende gegevensverwerking;
4° een eenvormige jaarlijkse rapportage aan het Aansturingscomité Integrale Jeugdhulp en het Intersectoraal
Overleg Jeugdhulp voor Vlaanderen en Brussel;
5° de controle op de ingediende prestaties van de bemiddelaars in de jeugdhulp;
6° de organisatie van intervisie voor de bemiddelaars in de jeugdhulp;
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4° cliëntoverleg: het cliëntoverleg, vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van 21 februari 2014;

Company: VO - Agentschap Kind en Gezin

Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 30;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 51/4 § 2
Vormvereiste(n)
De volgende vormvereiste is vervuld:
- Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 18 december 2019

Email: geert.persan@kindengezin.be

Bij besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 14 januari 2020 is vernietigd, het besluit
2019_GR_00785 van de gemeenteraad van de stad Antwerpen van 17 december 2019 inzake “Gemeentelijke fiscaliteit –
Belastingreglementen 2020-2025 – Goedkeuring”, voor zover in artikel 7 voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een
belasting bij de opstart van een seksuitbating en een jaarlijkse belasting voor het exploiteren van een seksuitbating
worden goedgekeurd.
Bij besluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 16 januari 2020 is vernietigd, het besluit van
de gemeenteraad van de gemeente Blankenberge van 17 december 2019 inzake “Financiën – belasting op gebouwen
en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd of leegstaand – goedkeuring –
stemming”.
Bij besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 16 januari 2020 worden in artikel 5 van het besluit
van de gemeenteraad van de gemeente Zandhoven van 19 december 2019 inzake “belasting op de verspreiding van
niet-geadresseerd drukwerk: goedkeuren” de woorden “en handelaren, zelfstandigen en ondernemers die gevestigd
zijn in Zandhoven en personen gedomicilieerd in Zandhoven” vernietigd.
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7° de ondersteuning van de bemiddelaar bij de praktische organisatie van de bemiddeling;
8° bekendmaking van het aanbod met de mogelijkheid hiertoe een overeenkomst te sluiten met bemiddelaars in
de jeugdhulp.
HOOFDSTUK 3. — Bepalingen inzake cliëntoverleg integrale jeugdhulp
Art. 4. Voor de externe (co)voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp zijn volgende vergoedingen voorzien
1° een forfaitaire onkostenvergoeding van 30,6 euro (inclusief btw) per overleg voor de voorbereiding,
administratie en registratie van het overleg, op voorwaarde dat de voorzitter effectief ook handelingen in het dossier
gesteld heeft;
2° een ereloon van 127,5 euro (inclusief btw) en een forfaitaire onkostenvergoeding van 85,68 euro (inclusief btw)
per overleg voor het voorzitten van een cliëntoverleg;
3° een ereloon van 55,08 euro (inclusief btw) en een forfaitaire onkostenvergoeding van 55,08 euro (inclusief btw)
per dossier voor het bieden van ondersteuning als co-voorzitter;
4°een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro (inclusief btw) per intervisiemoment voor de deelname aan
intervisie voor voorzitters van het cliëntoverleg integrale jeugdhulp.

Art. 5. Voor het aanbieden van expertise als deskundige is een forfaitaire onkostenvergoeding van 110,16 euro
(inclusief btw) per overleg voorzien.
Dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex zoals die van kracht is op 1 januari 2019.
Indien op het moment van het overleg zelf blijkt, dat het geplande overleg niet kan doorgaan en de deskundige
hiervan niet vooraf op de hoogte werd gesteld , wordt de helft van de vergoeding in het eerste lid toegekend.
Art. 6. De regionale afdeling Continuïteit en Toegang. staat in voor de volgende opdrachten:
1° het verstrekken van informatie en advies aan minderjarigen, ouders, opvoedingsverantwoordelijken en
jeugdhulpaanbieders en andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden;
2° de beoordeling en dispatching van de aanmeldingen aan de (co)voorzitters en desgevallend deskundige(n);
4° een eenvormige jaarlijkse rapportage aan het Aansturingscomité Integrale Jeugdhulp en het Intersectoraal
Overleg Jeugdhulp voor Vlaanderen en Brussel;
5° de controle op de ingediende prestaties van de (co)voorzitters en deskundigen
6° de organisatie van intervisie voor de (co)voorzitters cliëntoverleg integrale jeugdhulp;
7° de ondersteuning van de voorzitter bij de praktische organisatie van cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp;
8° bekendmaking van het aanbod met de mogelijkheid hiertoe een overeenkomst te sluiten met voorzitters
cliëntoverleg.
HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen
Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
Brussel, 14 januari 2020.
De Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

Company: VO - Agentschap Kind en Gezin

3° de administratieve afhandeling en opvolging van de aanmeldingen, met daarbij horende gegevensverwerking;

Email: geert.persan@kindengezin.be

De bedragen vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3° zijn gekoppeld aan de spilindex zoals die van kracht is op
1 januari 2019.
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VLAAMSE OVERHEID
Werk en Sociale Economie
[C − 2020/10199]
10 JANUARI 2020. — Uitzendbureaus
Bij besluit van 10 januari 2020 heeft de Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie namens
de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid de toelating verleend:
Aan de BV HW Projects, Sint-Bavostraat 115, 2610 Wilrijk, om de activiteiten als uitzendbureau algemeen met
uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen. Deze erkenning draagt het nummer VG.
2279/UC en gaat in op 10 januari 2020 voor een periode van onbepaalde duur.

Bij besluit van 10 januari 2020 heeft de Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie namens
de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid ingestemd met de overdracht van de erkenning:
Op naam van De Pooter Personeelsdiensten BV, Oranjestraat 5, 4571 HN Axel, Nederland, aan De Pooter BV,
Oranjestraat 5, 4571 HN Axel, Nederland, om onder het nummer VG.2226/U de activiteiten als uitzendbureau
algemeen in het Vlaamse Gewest uit te oefenen. De erkenning geldt voor een periode van onbepaalde duur.

