
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2008/203655]

29 AUGUSTUS 2008. — Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het verbod van cumulatie van
de tenlastenemingen in de zorgverzekering met uitkeringen krachtens andere bepalingen, en tot wijziging van
de enige bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding
zorgverzekering

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001, 20 december 2002, 30 april 2004, 7 mei 2004, 24 juni 2005,
25 november 2005 en 23 december 2005, artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de
machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering,
artikel 45;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 juni 2006, 14 november 2006, 19 maart 2007 en 19 juli 2007;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 januari 2006, 1 juni 2006, 10 januari 2007 en
4 juni 2008;

Gelet op het advies 45.031/1/1/V van de Raad van State, gegeven op 19 augustus 2008, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Personen hebben geen recht op de uitvoering van een tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg als ze
een beroep doen op het persoonlijk assistentiebudget. In voorkomend geval worden de tenlastenemingen voor mantel-
en thuiszorg opgeschort vanaf de eerste dag van de maand na de start van het persoonlijk assistentiebudget tot het
einde van de maand waarin het persoonlijk assistentiebudget beëindigd wordt. De beslissing kan echter niet worden
geweigerd of stopgezet vanwege het feit dat iemand een beroep doet op het persoonlijk assistentiebudget.

Art. 2. Het Zorgfonds deelt aan de zorgkassen mee welke van hun aangeslotenen recht hebben op een persoonlijk
assistentiebudget.

Art. 3. Personen hebben geen recht op een tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg als ze volgens het protocol
van verblijf in een voltijds regime verblijven in een door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
erkende residentiële voorziening, namelijk :

1o de tehuizen niet-werkenden;

2o internaten;

3o tehuizen werkenden;

4o centra voor observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling.

Personen hebben evenmin recht op een tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg als ze na 31 augustus 2008 een
eerste aanvraag voor tenlasteneming of een aanvraag tot verlenging indienen en ze

1o hetzij ingeschreven zijn in een internaat of een opvangcentrum van een medisch pedagogisch instituut van het
Gemeenschapsonderwijs;

2o hetzij voltijds verblijven in een residentiële gehandicaptenvoorziening die vergelijkbaar is met een van de
voorzieningen, vermeld in het eerste lid, en die in België door een andere overheid dan de Vlaamse overheid erkend
is.

In voorkomend geval worden de tenlastenemingen voor mantel- en thuiszorg opgeschort vanaf de eerste dag van
de maand na de start van het verblijf tot het einde van de maand waarin het verblijf beëindigd wordt.

Art. 4. In afwijking van artikel 3 kan de tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg gedurende één maand
uitgevoerd worden als de betrokkene aan alle volgende voorwaarden voldoet :

1o hij is gedurende meer dan dertig dagen uit de voorziening afwezig in de periode van 1 september van het
voorgaande jaar tot en met 31 augustus;

2o hij heeft een lopend dossier voor mantel- en thuiszorg op 31 augustus;

3o hij voldoet aan alle andere voorwaarden om een tenlasteneming voor de maand te kunnen verkrijgen.

In afwijking van artikel 3 kan de tenlasteneming voor mantel- en thuiszorg gedurende twee maanden uitgevoerd
worden als de betrokkene aan alle volgende voorwaarden voldoet :

1o hij is gedurende meer dan honderd dagen uit de voorziening afwezig in de periode van 1 september van het
voorgaande jaar tot en met 31 augustus;

2o hij heeft een lopend dossier voor mantel- en thuiszorg op 31 augustus;

3o hij voldoet aan alle andere voorwaarden om een tenlasteneming voor de maand te kunnen verkrijgen.
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Art. 5. Het Zorgfonds deelt aan de zorgkassen mee welke van hun aangeslotenen geen recht hebben op een
tenlasteneming, overeenkomstig artikel 3, eerste lid.

Het Zorgfonds deelt aan de zorgkassen eveneens mee welke van hun aangeslotenen in de periode van
1 september van het voorgaande jaar tot en met 31 augustus, meer dan dertig dagen of meer dan honderd dagen, uit
deze voorziening afwezig zijn geweest.

Art. 6. De gebruiker of zijn vertegenwoordiger verklaart op het aanvraagformulier dat de gebruiker verblijft in
een voorziening als vermeld in artikel 3, tweede lid, of op de wachtlijst voor een dergelijke voorziening staat. Als de
gebruiker pas nadat zijn aanvraagformulier is ingediend, in een dergelijke voorziening gaat verblijven, dan moet hij of
zijn vertegenwoordiger dat aan de zorgkas melden.

Art. 7. De persoon, vermeld in artikel 3, tweede lid, vraagt bij de voorziening een attest dat bewijst dat de persoon
in de periode van 1 september van het voorgaande jaar tot en met 31 augustus meer dan dertig dagen uit de
voorziening afwezig is geweest. Dat attest moet minstens de volgende gegevens bevatten :

1o voor- en achternaam, adres, geboortedatum of rijksregisternummer van de gebruiker;

2o naam van de instantie die het attest heeft afgeleverd;

3o naam en type van de residentiële voorziening waar de gebruiker verblijft;

4o de melding dat de persoon meer dan dertig dagen of meer dan honderd dagen uit de voorziening afwezig is
geweest in de periode van 1 september van het voorgaande jaar tot en met 31 augustus.

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger bezorgt het attest aan de zorgkas.

Art. 8. Punt 163 tot en met 172 van de bijlage bij het ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de
goedkeuring van de handleiding zorgverzekering, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 juni 2006 en
19 maart 2007, worden opgeheven.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Brussel, 29 augustus 2008.

S. VANACKERE

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/36226]

Provincie Vlaams-Brabant. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

TIENEN. — Bij besluit van 21 augustus 2008 heeft de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beslist het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Woonproject Anemonenlaan », te Tienen, zoals definitief vastgesteld door de
gemeenteraad bij besluit van 26 juni 2008, bestaande uit een plan bestaande toestand een grafisch plan,
stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota, goed te keuren.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2008/36227]

Provincie Limburg. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

BREE. — Bij besluit van 4 september 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoerinsplan « Dorpskern Beek », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Bree, in zitting van
1 juli 2008, en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige
voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd, behalve het onteigeningsplan.

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2008/36225]
Provincie Limburg. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

BREE. — Bij besluit van 4 september 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Woonwagenterrein », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Bree, in zitting van
1 juli 2008, en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige
voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.
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