
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2003/35423]

1 APRIL 2003. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de
bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor
opvanggezinnen

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998 en 9 maart 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002 en 28 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 en 19 maart 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire subsidiebedragen voor
het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
13 september 2001 en 7 november 2002;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 26 februari 2003;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2003;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat een besluitwijziging onverwijld moet worden genomen om de sociale bescherming voor

opvanggezinnen in Vlaanderen op 1 april 2003 te kunnen implementeren,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 betreffende de bepaling van de forfaitaire
subsidiebedragen voor het basisaanbod van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, wordt § 3
vervangen door wat volgt :

« § 3. Het basisbedrag per erkende schijf van minstens 7 opvanggezinnen dat geldt bij het realiseren van het
minimumaantal plaatsingsdagen, zoals bepaald in artikel 22, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering, bedraagt
4037,40 euro. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003.

Brussel, 1 april 2003.

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

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 2003/35424]

1 APRIL 2003. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende nadere
bepalingen betreffende de kostenvergoeding voor opvanggezinnen, aangesloten bij een dienst voor opvang-
gezinnen

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998 en 9 maart 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende de schadeloos-
stelling van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten ten gunste van de onthaalouders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002 en 28 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 en 19 maart 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende nadere bepalingen betreffende de kostenvergoeding voor
opvanggezinnen, aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 26 februari 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2003;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat een besluitwijziging onverwijld moet worden genomen om de sociale bescherming voor

opvanggezinnen in Vlaanderen op 1 april 2003 te kunnen implementeren,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 9 juli 2001 houdende nadere bepalingen betreffende de
kostenvergoeding voor opvanggezinnen, aangesloten bij een dienst voor opvanggezinnen wordt vervangen door wat
volgt :

« Art. 3. § 1. De kostenvergoeding voor opvanggezinnen per dag per kind bedraagt 14,18 euro.

§ 2. Op het in § 1 vermelde bedrag wordt 4,7619 % ingehouden door de fictief werkgever, bedoeld voor de
werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid.

§ 3. Voor het berekenen van de vergoeding die opvanggezinnen ontvangen voor andere dan volledige
opvangdagen, wordt uitgegaan van het in § 1 vermelde bedrag, min het in § 2 vermelde percentage dat erop wordt
ingehouden. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003.

Brussel, 1 april 2003.

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

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2003/35427]

1 APRIL 2003. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2001 houdende de
voorwaarden waaraan opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor
opvanggezinnen

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen, en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998 en 9 maart 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 2003 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende de schadeloos-
stelling van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten ten gunste van de onthaalouders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, inzonderheid op artikel 23bis, gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse regering van 28 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 31 januari 2003 en 19 maart 2003;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 26 maart 2003;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2003;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat een besluitwijziging onverwijld moet worden genomen om de sociale bescherming voor

opvanggezinnen in Vlaanderen op 1 april 2003 te kunnen implementeren,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 30 november 2001 houdende de voorwaarden waaraan
opvanggezinnen moeten voldoen om aanvaard te worden door een dienst voor opvanggezinnen, wordt § 2 opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003.

Brussel, 1 april 2003.

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

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2003/35426]

1 APRIL 2003. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het bedrag, toegekend aan de diensten
voor opvanggezinnen in het kader van de verzekering voor arbeidsongevallen voor aangesloten opvanggezinnen

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke kansen en Ontwikkelingssamenwerking

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998 en 9 maart 2001;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002 (II), inzonderheid op titel III;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning

en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002 en 28 maart 2003;
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