
— les frais de voyage et de séjour à l’étranger et les frais de voyage et de séjour d’experts étrangers sont
remboursables s’ils sont admis préalablement par l’administration de la Santé;

— les frais de restaurant ne sont pas remboursés;
— les frais d’emprunts ne sont pas remboursés.
2. Frais de personnel :
Seuls les frais suivants sont admissibles aux subventions :
— les salaires bruts indexés;
— la cotisation patronale;
— les assurances légales;
— toutes autres indemnités et allocations.
3. Biens d’équipement :
Pour l’exécution du projet, le bénéficiaire de subventions utilise en principe les installations, matériel et

équipements propres. Dans certaines circonstances spécifiques et en concertation avec l’administration, des biens
d’équipement peuvent être acquis à charge du budget du projet. Les immobilisations matérielles acquises à l’aide de
subventions doivent être amorties de manière échelonnée. Le délai d’amortissement du matériel informatique
(hardware et logiciels) est de trois ans.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS

c

[C − 2000/35115]N. 2000 — 449
17 DECEMBER 1999. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten
voor opvanggezinnen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997 en 7 juli 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en
subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
regering van 18 december 1998;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 27 oktober 1999;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 december 1999;
Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 17 december 1999;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat om de continuı̈teit van de werking van kinderopvangvoorzieningen te garanderen, de regeling

voor 2000 uiterst dringend beslist moet worden, vermits de regeling van bij het begin van het jaar 2000 in voege moet
kunnen zijn;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 37bis, § 1, en § 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de
voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen worden de
woorden ‘kalenderjaar 1999’ vervangen door de woorden ‘kalenderjaar 1999 en 2000’.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 december 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Mevr. M. VOGELS

TRADUCTION
[C − 2000/35115]F. 2000 — 449

17 DECEMBRE 1999. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
24 juin 1997 fixant les conditions d’agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles
d’accueil

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l’organisme « Kind en Gezin », modifié par les décrets des
3 mai 1989, 23 février1994, 24 juin 1997 et 7 juillet 1998;
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Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d’agrément et de subventionnement des
crèches et des services pour familles d’accueil, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;

Vu l’avis du Conseil d’administration de l’organisme « Kind en Gezin », rendu le 27 octobre 1999;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 3 décembre 1999;
Vu l’accord du Ministre chargé du Budget, donné le 17 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des

4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que pour garantir la continuité des activités des structures d’accueil pour enfants, il y a lieu de décider

sans tarder du régime pour l’an 2000, étant donné que celui-ci doit entrer en vigueur dès le début de l’an 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 37bis, §§ 1er et 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les
conditions d’agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d’accueil, les mots ″l’année
calendaire 1999″ sont remplacés par les mots ″les années calendaires 1999 et 2000″.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS

c

[C − 2000/35114]N. 2000 — 450
21 JANUARI 2000. — Besluit van de Vlaamse regering

tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997
tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van

de centra voor integrale gezinszorg, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998;
Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 1999;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het dringend en noodzakelijk is de regelgeving van de erkenning en de subsidiëring van de

centra voor integrale gezinszorg aan te passen zodat tijdig invulling gegeven kan worden aan een gestructureerd en
gesystematiseerd kwaliteitsbeleid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en
de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 1 wordt 11° vervangen door wat volgt :

« 11° voldoen aan de bepalingen van het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoor-
zieningen. »;

2° in § 1 wordt 12° opgeheven;

3° § 5 wordt opgeheven;

4° § 7 wordt vervangen door wat volgt :

« § 7. Overeenkomstig § 1, 11° bezorgt het centrum voor integrale gezinszorg hiertoe het kwaliteitshandboek aan
de administratie voor 1 januari 2003.

De minister bepaalt de minimale kwaliteitseisen en de minimale vereisten waaraan het kwaliteitshandboek en het
kwaliteitssysteem moeten voldoen.

Vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin het kwaliteitshandboek werd ingeleverd, en voor de eerste keer in het
jaar 2004, bezorgt het centrum voor integrale gezinszorg jaarlijks voor 1 april de volgende documenten aan de
administratie :

1° de kwaliteitsplanning voor het lopende jaar;

2° eventuele wijzigingen aan het kwaliteitshandboek.

De minister bepaalt de minimale vereisten waaraan de kwaliteitsplanning moet voldoen. »

5° § 8 wordt opgeheven.

Art. 2. Aan artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt een 3° toegevoegd dat luidt als volgt :

« 3° het kwaliteitshandboek, voor iedere aanvraag die na 1 januari 2003 wordt ingediend. »
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