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[C − 2011/36025]
Provincie Antwerpen. — Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
Stedenbouwkundige verordening inzake parkeerplaatsen bij bouwwerken

MOL. — Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 24 november 2011 verleent deels
goedkeuring aan de stedenbouwkundige verordening betreffende parkeerplaatsen bij bouwwerken die de gemeente-
raad van Mol op 27 juni 2011 goedkeurde.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2011/36024]
Provincie Limburg. — Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

DILSEN-STOKKEM. — Bij besluit van 10 november 2011 heeft de deputatie van de provincie Limburg het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Zorgcampus Stokkem », dat definitief werd vastgesteld door de gemeente-
raad van Dilsen-Stokkem in zitting van 8 september 2011 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande
juridische en feitelijke toestand, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2011/206237]

Autonoom Gemeentebedrijf. — Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 6 december 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand, zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Knokke-Heist van
25 augustus 2011 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf ″Vrijetijdsbedrijf Knokke-Heist ag″ worden
gewijzigd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2011/206231]

Bepaling resultaatsgerichte indicatoren

Bij het besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 29 november 2011 wordt het
volgende bepaald :

De resultaatgerichte indicatoren bedoeld in artikel 3, B, 1o, van bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoor-
zieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, zijn de volgende :

1o de dienst bereikt gemiddeld 250 gebruikers per erkend VTE met minstens één wederkerig contact in het
afgelopen werkjaar met uitzondering van de eenmalige contacten;

2o de dienst biedt begeleiding aan ten minste 10 % van het totale aantal bereikte gebruikers in het werkjaar in
kwestie. Begeleiding betekent het aanbieden van ten minste één van de onderstaande typemodules :

a) psychosociale begeleiding bij verliesverwerking;
b) zorgbegeleiding in complexe thuissituaties;
c) trajectbegeleiding;
3o de dienst treedt actief in overleg met andere zorg- en hulpverleners om afspraken te maken over de zorg aan

de gebruiker bij ten minste 20 % van het totale aantal bereikte gebruikers. De wijze waarop in overleg wordt getreden
houdt onder andere in : mailverkeer, telefonisch verkeer, persoonlijk gesprek, digitale opvolgsystemen;

4o de dienst benadert ten minste vijf verschillende doelgroepen door een aantoonbare proactieve actie.
Een doelgroep is een groep waarbij een bepaald relevant kenmerk gemeenschappelijk is. Dat gemeenschappelijke
kenmerk kan van uiteenlopende aard zijn. De verschillende doelgroepen kunnen verschillend van grootte zijn;

5o bij ten minste 20 % van het totale aantal proactief benaderde personen leidt de proactieve actie tot een
vervolgactie door de maatschappelijk werker in het dossier van de benaderde persoon;
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6o ten minste 40 % van het totale aantal bereikte gebruikers in het werkjaar in kwestie heeft een beperkte
zelfredzaamheid of is aangewezen op hulpmiddelen of hulp van personen voor het uitvoeren van activiteiten van het
dagelijks leven en voldoet ten minste aan één van de onderstaande criteria :

a) de gebruiker heeft recht op het forfait B of C;
b) de gebruiker heeft recht op het palliatief forfait;
c) de gebruiker heeft recht op bijkomende kinderbijslag;
d) de gebruiker krijgt een attest of tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of hulp van

derden in het kader van de ziekte- en invaliditeitsuitkering;
e) de gebruiker heeft recht op het forfait voor chronisch zieken of het incontinentieforfait;
f) de gebruiker heeft recht op tegemoetkomingen van de zorgverzekering;
g) de gebruiker heeft recht op de sociale maximumfactuur;
h) de gebruiker heeft een dossier bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
i) de gebruiker is langdurig of frequent gehospitaliseerd;
j) de gebruiker heeft recht op mobiliteitshulpmiddelen;
7o ten minste 25 % van het totale aantal bereikte gebruikers in het werkjaar in kwestie heeft een beperkt inkomen

of een beperkt sociaal netwerk;
8o ten minste 10 % van het totale aantal bereikte gebruikers die geregistreerd worden binnen één van de

onderstaande typemodules zijn personen met een handicap :
a) directe hulp en ondersteuning;
b) psychosociale begeleiding bij verliesverwerking;
c) zorgbegeleiding in complexe thuissituaties;
d) trajectbegeleiding.
In afwijking van artikel 1, 5o, en bij wijze van overgangsbepaling tot en met 31 december 2017 leidt de proactieve

actie bij ten minste 15 % van het totaal aantal proactief benaderde personen tot een vervolgactie door de
maatschappelijk werker in het dossier van de benaderde personen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2011/36010]

12 DECEMBER 2011. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006
betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring, het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de
vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij
de bouw en het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardig-
heid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelge-
ving

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010, 23 december 2010, 6 mei 2011,
8 juli 2011 en 18 november 2011, artikel 11.1.5 en 11.1.13;

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2010, 10 juni 2011 en 9 september 2011;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
8 april 2011, 20 mei 2011, 10 juni 2011 en 23 september 2011, artikel 9.1.29, 9.1.30, § 3, 9.1.31, bijlage V en bijlage VI;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring,
gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 9 maart 2006, 8 december 2008 en 26 november 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de
EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van
10 juli 2007, 29 oktober 2007, 8 december 2008, 26 november 2009, 7 juli 2010 en 1 december 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 september 2009 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van
innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving, gewijzigd bij
ministerieel besluit van 1 december 2010;

Gelet op het advies van het Vlaams Energieagentschap d.d. 10 november 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet van
18 november 2011 houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid een aantal bepalingen bevat die op 1 januari 2012 in werking treden en waardoor tevens een aantal
wijzigingen noodzakelijk geworden zijn aan verschillende ministeriele besluiten ter uitvoering van de energiepresta-
tieregelgeving die op dezelfde datum in werking dienen te treden;
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