
HOOFDSTUK II. — Bewijsvoering in het kader van de aanvullende subsidiëring
in de vorm van een DAC-supplement voor de woonzorgcentra die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

Art. 4. § 1. De effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die te werk gesteld zijn in een vroeger
DAC-statuut moet worden bewezen.

§ 2. Daarvoor moeten volgende stukken en documenten bij het Agentschap Zorg en Gezondheid worden
ingediend :

1o per werknemer van elk vroeger DAC-project en zijn eventuele vervanger(s) een personeelsfiche van de effectief
gepresteerde uren en van de gelijkgestelde uren waarvan de loonkost ten laste werd genomen door de werkgever,
volgens het model, ter beschikking gesteld door het agentschap;

2o het sociaal document individuele rekening van desbetreffend kalenderjaar waaruit de effectieve tewerkstelling
blijkt van de personeelsleden waarvoor een personeelsfiche wordt ingediend.

Een afschrift van deze documenten moet steeds in de voorziening ter beschikking worden gehouden.

§ 3. Per werknemer van elk vroeger DAC-project en zijn eventuele vervanger(s) moet een afschrift van de
arbeidsovereenkomst en de eventuele wijzigingen ervan in de voorziening ter beschikking worden gehouden.

HOOFDSTUK III. — Algemene bepalingen

Art. 5. § 1. De gegevens, vermeld in artikel 1, § 2 en in artikel 4, § 2, moeten in uitvoering van artikel 4 en 7 van
bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, voornoemd, vóór 1 april van het jaar volgend op
het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor de subsidiëring aan het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd
worden.

§ 2. De documenten, vermeld in artikel 1 tot en met 4, moeten in uitvoering van artikel 72 van het
woonzorgdecreet, voornoemd, bij uitoefening van het toezicht ter plaatse, door de voorziening tijdens het bezoek
overhandigd te worden.

§ 3. De documenten, vermeld in artikel 1, § 3, artikels 2 en 3, en artikel 4, § 3, moeten op eenvoudig verzoek aan
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd worden.

§ 4. Het laattijdig of niet indienen van deze documenten of het niet ter beschikking zijn ervan in de voorziening
kan beschouwd worden als het niet voldoen aan de geldende subsidiëringsvoorwaarden.

In dergelijk geval is artikel 35 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 van toepassing.

HOOFDSTUK IV. — Overgangs- en slotbepalingen

Art. 6. De subsidiedossiers met betrekking tot het werkingsjaar 2008 worden verder afgehandeld volgens de
bepalingen vervat in het ministerieel besluit van 23 februari 2007 tot bepaling van de vorm en de inhoud van de
bewijsvoering met betrekking tot enerzijds de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de subsidiëring van de
animatiewerking en anderzijds de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een
gewezen DAC-statuut in het kader van de aanvullende subsidiëring in de vorm van een DAC-supplement.

Art. 7. Het ministerieel besluit van 23 februari 2007 tot bepaling van de vorm en de inhoud van de bewijsvoering
met betrekking tot enerzijds de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de subsidiëring van de animatiewerking
en anderzijds de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een gewezen DAC-statuut
in het kader van de aanvullende subsidiëring in de vorm van een DAC-supplement, wordt opgeheven.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 9 december 2009.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2009/206010]

9 DECEMBER 2009. — Ministerieel besluit tot bepaling van de kwalificaties van de personen
die in aanmerking komen voor de tewerkstelling als animator

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor ouderen, gecoördineerd op 18 december 1991, gewijzigd bij de
decreten van 23 februari 1994, 15 juli 1997, 14 juli 1998, 13 juli 2007 en het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009;

Gelet op het woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 2o;

Gelet op bijlage XII, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie,
de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en
mantelzorgers, artikel 38, 4o;

Gelet op bijlage XIV, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van
gebruikers en mantelzorgers, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;
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Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2003 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in
aanmerking komen voor de tewerkstelling als deskundige in animatie en activatie,

Besluit :

Artikel 1. Voor de tewerkstelling als animator als vermeld artikel 38, 4o van bijlage XII bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling
voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, komen die personen in aanmerking
die beschikken over ten minste :

1o ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs, het kunstsecundair
onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of gelijkwaardig;

2o ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende specialisatiejaar van het beroepssecundair
onderwijs, hetzij in de studierichting ″kinderzorg″ hetzij in de studierichting ″thuis- en bejaardenzorg″, of
gelijkwaardig;

3o ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding
″begeleider-animator voor bejaarden″ behaald in het studiegebied ’personenzorg’ in het kader van het volwassenen-
onderwijs;

4o ofwel, voor personeelsleden die vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld waren in een woonzorgcentrum in de functie
van deskundige in animatie en activatie, een bekwaamheidsattest van het door de minister erkend specifieke modulair
vormingspakket van 96 uren.

Art. 2. Vanaf 31 woongelegenheden dient binnen het aantal personeelsleden die tewerkgesteld worden als
animator minstens een halftijdse betrekking ingevuld te worden door één of meer personeelsleden die beschikken over
ten minste :

1o ofwel een diploma uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs in een afdeling van het hoger onderwijs
van het korte type met volledig leerplan of met beperkt leerplan;

2o ofwel een diploma van een basisopleiding van één cyclus uitgereikt door een hogeschool conform de bepalingen
van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;

3o ofwel vanaf het academiejaar 2004-2005 de graad van bachelor in vervanging van of samen met de graden
uitgereikt in de basisopleidingen van één cyclus, vermeld in artikel 129, § 1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende
de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, en op voorwaarde dat de opleidingen voorkomen in de
omvormingslijst, vermeld in artikel 123, § 5, van voornoemde decreet.

Art. 3. Vanaf 91 woongelegenheden moet, binnen het aantal personeelsleden dat tewerkgesteld wordt animator,
minstens één voltijdse betrekking worden ingevuld door één of meer personeelsleden die beschikken over één van de
diploma’s, vermeld in artikel 2.

Art. 4. Voor de toepassing van dit besluit worden gelijkgesteld met de personeelsleden die beschikken over een
diploma als vermeld in artikel 2 die personeelsleden die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden :

1o vóór 1 januari 2004 tewerkgesteld zijn in een rusthuis in de functie van deskundige in animatie en activatie in
toepassing van norm 4.1.4. van de bijlage B bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van
de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening moet voldoen om voor erkenning
in aanmerking te komen;

2o op die datum beschikken over ten minste een diploma secundair onderwijs uitgereikt ofwel in het algemeen
secundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of gelijkwaardig, ofwel in het
zevende specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting ″kinderzorg″ hetzij in de
studierichting ″thuis- en bejaardenzorg″, of gelijkwaardig;

3o ten laatste op 1 juli 2008 beschikken over een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire
opleiding) van de opleiding ″begeleider-animator voor bejaarden″ behaald in het studiegebied ’personenzorg’ in het
kader van het volwassenenonderwijs.

Art. 5. Het ministerieel besluit van 11 december 2003 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in
aanmerking komen voor de tewerkstelling als deskundige in animatie en activatie, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Brussel, 9 december 2009.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2009/36227]
14 DECEMBER 2009. — Ministerieel besluit houdende de erkenning

van BVBA Stal Bosteels en Jos Lansink Horses BVBA als centra voor kunstmatige inseminatie bij paarden

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige
huisdieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 426 van 5 augustus 1986, bij de wetten van 24 maart 1987 en
23 maart 1998 en bij het decreet van 12 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 en
28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2009;
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