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

Bruxelles, le 14 février 2014.

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 la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure,
de l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

Note

(1) Session 2013-2014.
Documents. — Projet de décret, 2317 - N° 1. — Rapport, 2317 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 2317 – N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 5 février 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35265]

14 FEBRUARI 2014. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi-
cap (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wordt in punt 4° het woord “meerderja-
rige” vervangen door de woorden “natuurlijke persoon”.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 februari 2014.

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

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

Nota

(1) Zitting 2013-2014.
Stukken. — Voorstel van decreet, 2339 - Nr. 1. – Verslag, 2339 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering, 2339 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 5 februari 2014.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35265]

14 FEVRIER 2014. — Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande
pour les Personnes handicapées) (1)

Le PARLEMENT FLAMAND, a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l’article 16 du décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes
handicapées), les mots « une personne majeure » au point 4° sont remplacés par les mots « personne physique ».
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Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

Note

(1) Session 2013-2014.
Documents. — Proposition de décret, 2339 - N° 1. – Rapport, 2339 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 2339

- N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 5 février 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2014/201479]
31 JANUARI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de

Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot
erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams
Centrum Schuldenlast

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor

schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van
10 juli 2008, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2013, artikel 5, artikel 9, § 2, ingevoegd bij het decreet van
28 april 2006, artikel 10 en artikel 10bis, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2008 en vervangen bij het decreet van
21 juni 2013;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57;

Gelet op het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, artikel 82, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996
houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van
een Vlaams Centrum Schuldenlast;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 december 2013;
Gelet op advies 54.741/1 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. § 1. In artikel 1, 2o van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het
decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling
en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
24 november 2006, 24 september 2010 en 7 oktober 2011, worden de woorden ″van 8 mei 2009″ toegevoegd tussen de
woorden ″decreet″ en ″betreffende″.

§ 2. Aan hetzelfde artikel worden een punt 6o en een punt 7o toegevoegd, die luiden als volgt:

″6o samenwerkingsverband: het netwerk van erkende instellingen voor schuldbemiddeling dat in het werkgebied
werkt aan het voorkomen en terugdringen van schuldenlast;

7o werkgebied: het geografische gebied waarvoor het centrum voor algemeen welzijnswerk dat deel uitmaakt van
het samenwerkingsverband, krachtens het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk is erkend″.

Art. 2. In artikel 3, 1o, a) worden de woorden ″van 8 mei 2009″ toegevoegd tussen de woorden ″decreet″ en
″betreffende″.

Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

″De initieel voor een periode van drie jaar erkende instelling voor schuldbemiddeling vraagt de hernieuwing van
de erkenning ten minste acht maanden voor het verstrijken van de erkenningsduur bij de administratie aan. Op
voorwaarde dat aan alle erkenningsvoorwaarden voldaan is, wordt vanaf dan een erkenning voor onbepaalde duur als
instelling voor schuldbemiddeling toegekend. Een ontvankelijke aanvraag tot hernieuwing bevat de gegevens en
stukken, vermeld in artikel 3.″.

Art. 4. In artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008
en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in paragraaf 1, tweede lid, wordt het woord ″jaarlijks″ opgeheven;

2o in paragraaf 3 wordt het woord ″jaarlijks″ opgeheven.

Art. 5. In hoofdstuk II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
24 november 2006, 11 januari 2008 en 7 oktober 2011, wordt een afdeling 2ter, die bestaat uit artikel 7ter, ingevoegd, die
luidt als volgt:

″Afdeling 2ter. Lijst van schuldbemiddelaars

Art. 7ter. Elke erkende instelling voor schuldbemiddeling brengt de administratie op de hoogte van elke wijziging
in de lijst, vermeld in artikel 3, 2o″.
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