
Art. 3. La compétence du Comité sur les Droits de l’Enfant pour recevoir, conformément à l’article 12 de ce
protocole facultatif, des notifications d’un autre Etat adhérant à un pacte qui affirme qu’un autre Etat ne respecte pas
ses obligations, est reconnue.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles,
P. SMET

Note

(1) Session 2012-2013
Documents
Projet de décret : 1746 - N° 1.
Rapport : 1746 - N° 2.
Texte adopté en séance plénière 1746 - N° 3.
Annales : Discussion et adoption : Séance du 5 décembre 2012.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35048]
7 DECEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele

uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het
jaar 2012

De Vlaamse Regering,

Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 60 en 61;
Gelet op bijlage I, 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 23, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 november 2012;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat voor een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en een optimale terbeschikkingstelling

aan de burger van het vastgestelde aanbod aan thuiszorg, het urencontingent aanvullende thuiszorg voor het jaar 2012
nog moet worden vastgelegd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 23, eerste lid, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzie-
ningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wordt het totale aantal subsidiabele uren aanvullende
thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2012 vastgesteld op 3.656.479,4 uren.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/35048]
7 DECEMBRE 2012. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant le nombre total d’heures de soins à domicile

complémentaires admissibles aux subventions pour les services d’aide aux familles et de soins à domicile
complémentaires pour l’année 2012

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment les articles 60 et 61;
Vu l’annexe Ire, jointe à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les

conditions d’agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et
d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, notamment l’article 23, premier alinéa;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 27 novembre 2012;
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Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant que pour un usage optimal des moyens disponibles et une mise à disposition optimale au citoyen de

l’offre fixée de soins à domicile, le contingent d’heures de soins à domicile complémentaires pour l’année 2012 doit
encore être défini;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 23, premier alinéa de l’annexe Ière de l’arrêté du Gouvernement flamand du
24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d’agrément et le régime de subventionnement de structures de
services de soins et de logement et d’associations d’usagers et d’intervenants de proximité, le nombre total d’heures de
soins à domicile complémentaires admissibles aux subventions pour les services d’aide aux familles et de soins à
domicile complémentaires pour l’année 2012 est fixé à 3.656.479,4 heures.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[2013/200237]
14 DECEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling
en de uitbetaling van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 14 december 2012;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het decreet van 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming de maximumfactuur in

de thuiszorg en de premie voor jonge kinderen introduceert. Dat het digitaal platform Vlaamse Zorgverzekering wordt
aangewend om deze bijkomende pijlers van de Vlaamse sociale bescherming uit te bouwen.

Dat elke zorgkas onmiddellijk moet starten met de aanpassing van zijn applicatie om tijdig via het digitaal
platform Vlaamse sociale bescherming gegevens elektronisch en via webservices door te sturen en op te laden. Dat de
realisatie van het digitaal platform met oog op deze bijkomende taken significant hoge kosten voor de zorgkassen met
zich meebrengt. Dat om het project niet in het gedrang te brengen de zorgkassen onmiddellijk moeten kunnen starten
met de noodzakelijke investeringen voor de aanpassing van hun applicaties ten einde de bijkomende taken van de
Vlaamse sociale bescherming te kunnen realiseren;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 24 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming treedt in werking
op 15 november 2012.

Art. 2. Het Fonds kent aan de erkende zorgkassen een éénmalige werkingssubsidie toe voor de aanpassing en de
uitbreiding van hun applicaties ten gevolge van de uitbreiding van het ledenbeheer, de ontsluiting van nieuwe bronnen
en de automatische opening van rechten. De éénmalige werkingssubsidie bedraagt 2.200.000 euro en wordt in 2012
uitbetaald.

Dat bedrag wordt als volgt verdeeld onder de erkende zorgkassen :

1o Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen : 707.488 euro;

2o Neutrale Zorgkas Vlaanderen : 245.500 euro;

3o Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten : 411.685 euro;

4o Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen : 279.276 euro;

5o Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen : 319.115 euro;

6o Zorgkas DKV Belgium : 236.936 euro.

De éénmalige werkingssubsidie wordt toegekend nadat het Fonds de planning van de erkende zorgkassen voor
de aanpassing van hun applicaties heeft goedgekeurd.

Het Fonds bepaalt de datum waarop de applicaties van de erkende zorgkassen moeten aangesloten zijn op het
digitaal platform en wat ten minste gerealiseerd moet zijn om beschouwd te kunnen worden als een correcte
aanpassing.

De zorgkassen die de correcte aanpassing van hun applicaties pas kunnen aantonen één maand of verschillende
maanden na de door het Fonds te bepalen datum, vermeld in het vierde lid, storten 10 % van de ontvangen éénmalige
werkingssubsidie terug per volledige maand vertraging.
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