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27 FEBRUARI 2003. — Omzendbrief. — Bijzondere subsidies aan voorzieningen in de gehandicaptensector
bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap

Door het besluit van de Vlaamse regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten
volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap bijzondere subsidies aan
voorzieningen kan toekennen, werd de bevoegdheid inzake het verlenen van deze bijzondere subsidies (de
zogenaamde ’niet-gereglementeerde toelagen’) aan het Vlaams Fonds overgedragen. Dit Fonds trekt hiervoor op zijn
begroting 2003 opnieuw kredieten uit.

Een bijzondere subsidie kan door het Fonds slechts toegekend worden aan voorzieningen die projecten
organiseren :

1o die overeenstemmen met de doelstellingen van het Fonds zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van
27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

2o waarvoor in uitvoering van de bepalingen van voornoemd decreet geen programmatie of geen algemene criteria
of modaliteiten voor subsidiëring zijn vastgelegd;

3o die een vernieuwend of experimenteel karakter hebben;

Dit vernieuwend of experimenteel karakter zal blijken :

- ofwel uit het feit dat het project noch krachtens voornoemd decreet, noch krachtens andere door de Vlaamse
Gemeenschap uitgevaardigde reglementering subsidieerbaar is;

- ofwel uit de doelgroep waarnaar het project zich richt en die onvoldoende door andere bepalingen van of in
uitvoering van het decreet opgevangen wordt;

- ofwel uit de methodologische aanpak van het project.

4o die gespreid zijn over een welbepaalde tijdsduur die de drie jaar niet mag overschrijden; voor projecten die over
meer dan één jaar lopen dient een planning opgesteld. Verlenging is mogelijk na voorlegging van een gedetailleerd
eindrapport over de werking met opgave van de bereikte resultaten.

De aanvragen dienen op hiervoor bestemde formulieren vóór 1 mei van het werkingsjaar waarop zij betrekking
hebben bij het Fonds ingediend te worden.

De aanvraagformulieren kunnen schriftelijk bekomen worden bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, Beleidsvoorbereidende dienst, ter attentie van Ann De Meyer, Sterrenkundelaan 30, te
1210 Brussel.

Het telefoonnummer via hetwelk u dit formulier per post kunt bekomen is 02-225 84 64; u vraagt dan naar Ann
De Meyer.

U kunt het aanvraagformulier ook zelf downloaden van onze website www.vlafo.be, onder de rubriek « Diensten
aan voorzieningen », « Erkenning & Subsidiëring »; vervolgens klikt u aan « vernieuwende projecten ».

Voor meer informatie over de inhoud van deze omzendbrief vraagt u best naar Rudi Kennes op telefoonnum-
mer 02-225 84 68.

De aanvraag dient ten minste volgende gegevens te bevatten :

1. identificatie van de aanvrager;

2. gedetailleerde omschrijving van het project met inzonderheid :

- het beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 van het BVR van 26 april 1995;

- de doelgroep, doelgerichtheid, methodiek, probleem- en situatiegerichtheid van het project;

- voorziene personeelsbezetting;

- eventuele samenwerking met andere reeds bestaande voorzieningen;
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3. begroting van het project, met opgave van alle andere financieringsbronnen waarop de aanvrager beroep kan
doen als de door het Fonds toegekende subsidie de kostprijs van het project niet volledig dekt;

4. planning van over meer dan één jaar lopende projecten;
5. verbintenis aan het Fonds alle gevraagde bijkomende inlichtingen te verschaffen en controle toe te laten.
De voorzieningen die voor 1999 of vroegere jaren reeds dergelijke subsidie ontvingen dienen eveneens dezelfde

aanvraagprocedure te volgen. Projecten die al drie jaren krachtens deze regelgeving subsidies genoten komen niet meer
in aanmerking.

Het is de Raad van Bestuur van het Fonds die beslist of een aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.
De Raad bepaalt hiertoe de modaliteiten van toewijzing en de beslissingsprocedure.
Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangen de voorzieningen een voorschot van 90 % van de toegekende

subsidie. Het saldo van 10 % zal worden uitbetaald in de loop van het jaar daarop na controle van de financiële
afrekening en desgevallend het werkingsverslag voor de betrokken werkingsperiode. Deze stukken dienen zo spoedig
mogelijk na afloop van de werkingsperiode aan het Fonds te worden toegezonden.

Jef Foubert,
administrateur-generaal.

ORDRES DU JOUR — AGENDA’S

BELGISCHE SENAAT

[C − 2003/20074]

Plenaire vergaderingen

Agenda

Donderdag 20 maart 2003

’s Ochtends, om 10 uur :

1. Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkings-
akkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoe-
ring en de financiering van de bodemsanering van tankstations,
afgesloten te Brussel op 4 februari 2003.

2. Evocatieprocedure.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998
houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van
artikel 259bis van het Strafwetboek.

3. Evocatieprocedure.

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van
de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek. Toe te voegen :
wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het
Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen
veinzen tegen personen of eigendommen (van de heer Philippe
Monfils).

4. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aan-
gaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende
beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging. (Pro memorie).

5. Evocatieprocedure.

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van
strafvordering. (Pro memorie).

6. Evocatieprocedure.

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burger-
lijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende
echtgenoot. (Pro memorie).

7. Rechten van slachtoffers. (Pro memorie).

8. Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen
en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte
bedragen (van de heren Philippe Mahoux en Francis Poty).

9. Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater
van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Jacques Santkin c.s.).

SENAT DE BELGIQUE

[C − 2003/20074]

Séances plénières

Ordre du jour

Jeudi 20 mars 2003

Le matin, à 10 heures :

1. Projet de loi portant assentiment à l’Accord de coopération entre
l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’exécution et au financement de l’assainis-
sement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 4 février 2003.

2. Procédure d’évocation.

Projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des
services de renseignements et de sécurité et l’article 259bis du Code
pénal.

3. Procédure d’évocation.

Projet de loi insérant un article 328bis et modifiant les articles 328
et 331bis du Code pénal. A joindre : Proposition de loi modifiant les
articles 328 et 331bis du Code pénal, en vue de sanctionner les actes
simulant les attentats contre les personnes ou les propriétés
(de M. Philippe Monfils).

4. Projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la
compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et
de moyens d’exécution. (Pour mémoire).

5. Procédure d’évocation.

Projet de loi insérant un article 442bis dans le Code d’instruction
criminelle. (Pour mémoire).

6. Procédure d’évocation.

Projet de loi modifiant certaines dispositions du Code civil relatives
aux droits successoraux du conjoint survivant. (Pour mémoire).

7. Droits des victimes. (Pour mémoire).

8. Proposition de loi relative à la création de comptes bancaires
sociaux et à l’insaisissabilité des sommes versées sur ces comptes
(de MM. Philippe Mahoux et Francis Poty).

9. Proposition de loi modifiant les articles 1344ter et 1344quater du
Code judiciaire (de M. Jacques Santkin et consorts).
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