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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2008/202730]

17 JULI 2008. — Ministerieel besluit
houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechts-
persoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden
van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, inzonderheid op artikel 4,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2001, 19 juli 2002, 18 juli 2003, 14 oktober 2005,
17 november 2006 en 19 juli 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 juli 2008;

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 dringend de voorrangsregeling voor toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget in het
jaar 2008 moet worden vastgesteld opdat de gerechtigden binnen een redelijke termijn het persoonlijke-
assistentiebudget zouden kunnen genieten,

Besluit :
Artikel 1. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, hierna het agentschap te noemen,

kent in 2008 bij voorrang een PAB toe aan :
1o de personen met een handicap die behoren tot de groep van personen, vermeld in artikel 1 van het ministerieel

besluit van 26 juni 2007, doch aan wie geen PAB werd toegekend;
2o de personen met een handicap die door de deskundigencommissie, vermeld in artikel 20 van het besluit van de

Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, ingeschaald worden voor een bedrag van minimum
32.226,16 euro (niet-geïndexeerd bedrag).

Art. 2. Binnen de groep van personen, vermeld in artikel 1, 2o, komen de personen die in de periode
van 31 december 2005 tot en met 31 december 2007 ononderbroken opgevangen werden in een centrum voor
observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling, een internaat, een semi-internaat
voor schoolgaanden, een tehuis voor werkenden, of een tehuis voor niet werkenden of begeleid worden door een dienst
voor zelfstandig wonen of beschermd wonen die door het agentschap zijn erkend, het eerst in aanmerking voor
toekenning van een PAB.

Voor de overige personen wordt rekening gehouden met de datum van de aanvraag, in die zin dat de oudste
aanvragen het eerst in aanmerking komen voor toekenning van een PAB.

Art. 3. Binnen de groep van personen die een aanvraag voor een PAB hebben ingediend voor 1 januari 2008 kunnen
de personen die voldoen aan de navolgende voorwaarden zich bij voorrang laten bijstaan door een gespecialiseerd
multidisciplinair team voor de toekenning van een PAB voor het aanleveren van een verslag, houdende de gegevens,
vermeld in voormeld artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000.

Deze voorwaarden zijn :
1o Ofwel krachtens artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of

krachtens artikel 20, § 2 of § 2bis, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag
ten voordele van zelfstandigen op 31 december 2007 recht geven op bijkomende kinderbijslag en bij de evaluatie van
de zelfredzaamheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering
van de artikelen 47, 56septies en 63, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en
van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen minstens 7 punten krijgen of als
eindresultaat van de vaststelling van de gevolgen van de aandoening overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van
het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van artikelen 47, 56septies en 63, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de progammawet (I) van 24 december 2002
op 31 december 2007 minimum 21 punten behalen;
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2o Ofwel voor wat betreft de toekenning van een integratietegemoetkoming op 31 december 2007 behoren tot
categorie 5, als vermeld in artikel 6, § 2, 5o, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap;

3o Ofwel voor wat betreft de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden op 31 december 2007
behoren tot categorie 5 als vermeld in artikel 6, § 3, 5o, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de
tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2008.
Brussel, 17 juli 2008.

S. VANACKERE

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[2008/203546]

10 SEPTEMBER 2007. — Ministerieel besluit houdende delegatie van specifieke bevoegdheden inzake de
uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit aan het hoofd van het departement
Werk en Sociale Economie

Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, gewijzigd bij de
decreten van 30 april 2004 en 9 maart 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007 en 28 juni 2007, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en
de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige
arbeidsdeelname en diversiteit,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1o de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid en de Vlaamse minister, bevoegd voor
de beroepsomscholing en - bijscholing;

2o het hoofd van het departement Werk en Sociale Economie : het personeelslid dat belast is met de leiding van
het departement Werk en Sociale Economie;

3o het besluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden
en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige
arbeidsdeelname en diversiteit.

Art. 2. Het hoofd van het departement Werk en Sociale Economie wordt gemachtigd om :

1o de plannen, vermeld in artikel 1, 16o, van het besluit, goed te keuren voor zover alle overeenkomstig het besluit
ingewonnen adviezen positief zijn;

2o de beslissingen over de plannen, vermeld in 1o, aan de betrokkenen te betekenen;

3o de beslissingen te nemen over de subsidiëring van de goedgekeurde plannen, vermeld in 1o, overeenkomstig
het besluit;

4o de beslissingen over de subsidiëring van de goedgekeurde plannen, vermeld in 1o, aan de begunstigde te
betekenen en de opdracht te geven tot vastlegging en uitbetaling van de subsidie;

5o de projecten vermeld in artikel 16 van het besluit goed te keuren, de beslissing te betekenen en de opdracht te
geven tot vastlegging en uitbetaling van de subsidie;

6o de voorziene subsidies naar gelang het geval niet uit te betalen, te verminderen of terug te vorderen indien
ingevolge de controle, vermeld in artikel 18 van het besluit, wordt vastgesteld dat de begunstigde de bepalingen van
het besluit of de algemene regelgeving inzake toelagen niet naleeft of de voornoemde controle verhindert.

Art. 3. Het hoofd van het departement Werk en Sociale Economie kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden,
vermeld in artikel 1, geheel of gedeeltelijk subdelegeren aan personeelsleden van zijn administratie, tot op het meest
functionele niveau. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan het Rekenhof en aan de minister.

Bij gebruik van de delegaties plaatst de delegatiehouder boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening
de formule « Namens de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid en de beroepsomscholing en
-bijscholing ».

Art. 4. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van het ambt van de titularis is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In
geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn
graad en zijn handtekening en met behoud van de toepassing van de bepaling van artikel 2, tweede lid, de formule
″Voor de (graad van de titularis), afwezig″.
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