
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2013;
Gelet op het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren van 2 december 2011,

Besluit :

Artikel 1. Aan het Fonds voor Bestaanszekerheid, genaamd ″Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede
pensioenpijler″, met maatschappelijke zetel Handelskaai 48, te 1000 Brussel, wordt een dotatie voor 2013 toegekend van
in totaal 1.000.000 euro met de vermelding ″VIA-budget collectieve verzekering als aanzet tot latere tweede
pensioenpijler voor de onthaalouders aangesloten bij private diensten voor onthaalouders″.

Deze dotatie wordt uitbetaald op het rekeningnummer BE03 0016 5759 2984.

Art. 2. De dotatie wordt aangewend voor een collectieve verzekering als aanzet tot latere tweede pensioenpijler
voor de onthaalouders aangesloten bij private diensten voor onthaalouders. Het Fonds voor Bestaanszekerheid moet
de middelen doorstorten naar het OFP Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social Profit. Het beschikbare
budget moet beheerd worden als een goede huisvader en op een ethisch verantwoorde manier.

Brussel, 18 december 2013.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2014/200911]

18 DECEMBER 2013. — Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in het Steunpunt Adoptie
en de diensten voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen,
artikel 6, § 1, artikel 7, § 1, artikel 11 en 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de voorbereiding en de nazorg bij
interlandelijke adoptie, artikel 24 en 35;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 2002 betreffende de kwaliteitszorg in de voorbereidingsteams;
Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 2002 betreffende de kwaliteitszorg in de evaluatieteams;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 mei 2012,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Kwaliteitshandboek

Afdeling 1. — Onderdelen van het kwaliteitshandboek

Artikel 1. Het Steunpunt Adoptie en elke dienst voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie
stellen een kwaliteitshandboek op, dat bestaat uit drie onderdelen :

1o kwaliteitsbeleid;

2o kwaliteitsmanagementsysteem;

3o zelfevaluatie.

Bij een overlappende inhoud kan een dienst voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie
verwijzen naar het kwaliteitshandboek van het centrum voor algemeen welzijnswerk waarin de dienst wordt
georganiseerd.

Afdeling 2. — Kwaliteitsbeleid

Art. 2. Het onderdeel kwaliteitsbeleid, vermeld in artikel 1, 1o, bevat de verklaring van het management over de
missie, de visie en de doelstellingen en strategieën met betrekking tot de dienstverlening.

Voor het steunpunt adoptie gaat het om het kwaliteitsvol organiseren van de informatiesessie, de voorbereiding
van kandidaat-adoptanten en een kwaliteitsvol aanbod van nazorg, informatie, expertise en vorming aan alle
adoptiebetrokkenen, vermeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 betreffende de
voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie.

Voor de diensten voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie gaat het om het voeren van het
maatschappelijk onderzoek dat krachtens artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1231-29, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek door de jeugdrechtbank wordt bevolen, vermeld in artikel 10 van het decreet van 20 januari 2012
houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen.

Afdeling 3. — Kwaliteitsmanagementsysteem

Art. 3. Het onderdeel kwaliteitsmanagementsysteem, vermeld in artikel 1, 2o, behandelt de organisatorische
structuur, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden en de procedures en processen om de middelen efficiënt en
kwaliteitsgericht in te zetten en om het dienstverleningsproces te beheersen.

Art. 4. Het Steunpunt Adoptie en elke dienst voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie
beschrijven de maatregelen die genomen worden om de middelen efficiënt en kwaliteitsgericht in te zetten. Daarvoor
beschrijft de voorziening onder meer :

1o hoe ze haar personele middelen inzet. Dat wordt onder meer geconcretiseerd in de manier waarop de
voorziening haar teamleden en medewerkers evalueert en ondersteunt;
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2o hoe het systeem waarbij de documenten die relevant zijn voor de werking, op een overzichtelijke wijze worden
beheerd. Daarvoor zal de voorziening :

a) de bepalingen vastleggen volgens welke persoonsgebonden documenten worden bijgehouden in overeenstem-
ming met de geldende wetgeving over beroepsgeheim en privacy;

b) beschrijven hoe de documenten die uitgegeven worden door instanties, extern aan de voorziening, en die van
rechtstreeks belang zijn voor het functioneren van de voorziening, in een overzichtelijk te raadplegen systeem bewaard
worden;

c) beschrijven hoe de gebruikte standaarddocumenten bewaard worden. Het doel waarvoor de documenten
gebruikt worden, is daarbij duidelijk aangegeven.

Art. 5. Het Steunpunt Adoptie en elke dienst voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie
beschrijven :

1o hoe de gebruikers geïnformeerd worden over het beleid en de algemene werking van de voorziening;

2o hoe de gebruikers worden onthaald;

3o hoe met de gebruikers afspraken gemaakt worden over de dienstverlening en hoe gemaakte afspraken tijdens
de dienstverlening worden opgevolgd;

4o hoe de individuele gebruikersdossiers worden opgevolgd;

5o hoe de afronding van de dienstverlening wordt geregeld in overleg met de gebruiker en hoe een eventuele
doorverwijzing of overgang naar een andere hulp- of dienstverleningsvorm verloopt, als die noodzakelijk blijkt;

6o hoe de klachtenprocedure aan de gebruiker bekendgemaakt wordt;

7o hoe aan preventie van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers wordt gedaan, hoe dat
grensoverschrijdende gedrag gedetecteerd wordt en hoe er gepast op gereageerd wordt, met inbegrip van de registratie
door de voorziening en de melding aan Kind en Gezin;

8o hoe de voorziening zorgt voor een verstaanbare communicatie tussen haar medewerkers en de gebruikers aan
wie ze zorg en hulp verleent.

De voorziening verduidelijkt welke ondersteuning en stimulansen geboden worden aan anderstalige mede-
werkers die zorg en hulp verlenen aan Nederlandstalige gebruikers, bij het verwerven van de kennis van het
Nederlands.

In het eerste lid, 7o, wordt verstaan onder :

1o grensoverschrijdend gedrag : elk misbruik dat de fysieke of psychische integriteit van een cliënt schendt in de
relatie cliënt-cliënt of voorziening-cliënt;

2o Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het decreet van
30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Art. 6. Het Steunpunt Adoptie beschrijft de maatregelen die genomen worden om het dienstverleningsproces te
beheersen. Daarvoor beschrijft het Steunpunt Adoptie onder meer :

1o hoe het aan de kandidaat - adoptanten informatie verstrekt over alle aspecten van adoptie;

2o hoe het optreedt als informatiepunt inzake nazorg en hoe het de expertise rond adoptie bevordert bij het
bestaande hulpverleningsaanbod;

3o hoe het fungeert als aanspreek- en oriëntatiepunt voor geadopteerden, adoptanten en afstandsouders;

4o hoe het fungeert als vormings- en expertisecentrum;

5o hoe het een documentatie- en informatiecentrum uitgebouwt;

6o hoe het voorbereiding verstrekt overeenkomstig de richtlijnen van het Vlaams Centrum voor Adoptie;

7o hoe het voorziet in een laagdrempelig ondersteuningsprogramma inzake nazorg voor alle adoptiebetrokkenen;

8o hoe het regelmatig op eigen initiatief of op verzoek vorming aanbiedt aan alle betrokken partijen en hulp-
verleners die betrokken zijn bij adoptie;

9o hoe het vrijwilligers betrekt bij zijn werking, zorgt voor een passend onthaal en voor een passende vorming en
ondersteuning van de vrijwilligers.

Art. 7. De dienst voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie beschrijft de maatregelen die
genomen worden om het dienstverleningsproces te beheersen. Daarvoor beschrijft de dienst voor maatschappelijk
onderzoek inzake interlandelijke adoptie onder meer :

1o hoe een maatschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt conform de richtlijnen van het Vlaams Centrum voor
Adoptie;

2o hoe een verslag wordt opgesteld over de geschiktheid van de kandidaat-adoptant, conform de richtlijnen van
het Vlaams Centrum voor Adoptie.

Afdeling 4. — Zelfevaluatie

Art. 8. In het onderdeel zelfevaluatie, vermeld in artikel 1, 3o, worden minstens de volgende aspecten
opgenomen :

1o hoe de voorziening op systematische wijze gegevens verzamelt en registreert over de kwaliteit van de
dienstverlening en over de gebruikerstevredenheid. Daarbij gaat de voorziening minstens na of de beschreven
dienstverleningsprocessen zijn verlopen zoals werd vooropgesteld;

2o hoe de voorziening de gegevens, vermeld in punt 1o, aanwendt om kwaliteitsdoelstellingen te formuleren;

3o welk stappenplan met tijdspad de voorziening vooropstelt om de doelstellingen, vermeld in punt 2o, te bereiken;

4o hoe en met welke frequentie de voorziening evalueert of de doelstellingen bereikt zijn;

5o welke stappen de voorziening onderneemt als de doelstellingen niet bereikt zijn.
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HOOFDSTUK 2. — Slotbepalingen

Art. 9. De voorziening voldoet aan alle bepalingen van dit besluit binnen zes maanden na de inwerkingtreding
van dit besluit.

Art. 10. De volgende regelingen worden opgeheven :

1o het ministerieel besluit van 10 juni 2002 betreffende de kwaliteitszorg in de voorbereidingsteams;

2o het ministerieel besluit van 10 juni 2002 betreffende de kwaliteitszorg in de evaluatieteams.

Art. 11. De volgende regelgevende teksten treden in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het
verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch
Staatsblad :

1o het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen,
wat betreft het Steunpunt Adoptie en de diensten voor maatschappelijk onderzoek inzake interlandelijke adoptie;

2o dit besluit.

Brussel, 18 december 2013.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2014/200841]

17 JANUARI 2014. — Ministerieel besluit houdende het instellen van een regelluw kader
voor het multifunctioneel centrum Provincialaat der Broeders van Liefde vzw

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2o;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en maatregelen
volgens welke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijzondere subsidies aan voorzieningen kan
toekennen, artikel 7/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2014;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dringend mogelijk moet gemaakt worden dat Provincialaat der Broeders van Liefde vzw de

erkende capaciteit op een soepele wijze kan inzetten om in te spelen op de diverse zorgvragen en met dezelfde
middelen meer minderjarigen op kwalitatieve wijze kan ondersteunen,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de volgende voorzieningen, waarvan Provincialaat der Broeders van
Liefde vzw met zetel in Stropstraat 119, 9000 Gent, de inrichtende macht is :

1o Sint-Ferdinand 049.006.101 Internaat;

2o Sint-Ferdinand 049.006.201 Semi-internaat;

3o Sint-Ferdinand 049.006.701 Kortverblijf;

4o Sint-Jozef 049.005.101 Internaat;

5o Sint-Jozef 049.005.201 Semi-internaat.

Art. 2. In afwijking van artikel 33bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen
gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en
behandeling van minderjarigen en van gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen, opgeheven bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987 en ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
24 maart 1998, kunnen de verschillende ondersteuningsvormen, geboden door de voorzieningen, vermeld in artikel 1,
wel gecombineerd aangeboden worden aan de personen met een handicap die ondersteuning genieten van een van de
voorzieningen, vermeld in artikel 1.

Art. 3. De personeelskosten voor de voorzieningen, vermeld in artikel 1, worden in aanmerking genomen voor
subsidiëring zoals bepaald in de beheersovereenkomst die met Provincialaat der Broeders van Liefde vzw wordt
gesloten, op basis van het puntensysteem, vermeld in artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van
21 mei 2010 betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve
Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, in afwijking van :

1o artikel 1 en bijlage II, vervangen door het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 en gewijzigd bij
de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 en 1 juli 2011, artikel 8bis, ingevoegd bij het ministerieel
besluit van 14 juni 1978, van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van
Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag,
toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen;

2o artikel 4, § 1, eerste lid en bijlage I van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen
regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en
pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten
die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken.
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