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

Bruxelles, le 18 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2016/35117]
8 JANUARI 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de Vlaamse adviescommissie

boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en
Vlaamse rechtspersonen

De Vlaamse Regering,

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 67/1 tot en met 67/3,
ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 november 2014;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° Rekendecreet: 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;

2° Adviescommissie: de adviescommissie, als vermeld in artikel 2, punt 10° van het Rekendecreet;

3° De bevoegde minister: de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen.

Art. 2. De Adviescommissie wordt samengesteld als volgt:

1° een voorzitter die de bevoegde minister aanwijst onder de leden van de adviescommissie;

2° twee leden die worden aangewezen onder de ambtenaren van het Departement Financiën en Begroting,
respectievelijk de afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Financiële Operaties en de afdeling Financiële Diensten
en Rapportering;

3° een lid op voordracht van het Instituut voor Nationale Rekeningen-INR;

4° een lid op voordracht van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen – CBN;

5° drie leden, één lid met respectievelijk boekhoudkundige of financiële expertise op het vlak van de Vlaamse
ministeries en twee leden met respectievelijk boekhoudkundige of financiële expertise op het vlak van Vlaamse
rechtspersonen, op voordracht van het Strategisch Overleg Financiën – SOFI;

6° een lid op voordracht van het Rekenhof;

7° een lid op voordracht van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren – IBR;

8° een lid, dat wordt aangewezen onder de inspecteurs van Financiën geaccrediteerd bij de Vlaamse Regering op
voordracht van de Inspectie van Financiën.

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen door de organisaties of instellingen, vermeld in het eerste lid.

De commissie kan het advies van experten vragen, die op verzoek van de voorzitter kunnen deelnemen aan de
vergaderingen.

Art. 3. Het secretariaat van de Vlaamse adviescommissie zal worden waargenomen door het Departement
Financiën en Begroting.

De bevoegde minister duidt, in uitvoering van het eerste lid, onder de ambtenaren van het Departement Financiën
en Begroting een secretaris aan. De secretaris heeft geen stemrecht.

Art. 4. De bevoegde minister benoemt de leden van de Vlaamse adviescommissie voor een hernieuwbare periode
van zes jaar, op voorstel van de organisaties en instellingen, vermeld in artikel 2. Als een lid in de loop van het mandaat
wordt vervangen, beëindigt het nieuwe lid het mandaat van de persoon die hij vervangt.

Het mandaat van de leden wordt beëindigd als ze de hoedanigheid verliezen krachtens welke ze werden
voorgesteld.

De leden blijven in de commissie zetelen tot op het ogenblik dat ze vervangen worden.

Art. 5. De Vlaamse adviescommissie stelt haar huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan
de bevoegde minister.

Art. 6. Tenzij de bevoegde minister in zijn aanvraag uitdrukkelijk in een langere termijn heeft voorzien, worden
de adviezen, vermeld in artikel 67/1 van het Rekendecreet, verstrekt binnen een termijn van één maand na de
ontvangst van de aanvraag.

De adviezen worden binnen een termijn van tien werkdagen na de totstandkoming van het advies gepubliceerd.

Art. 7. § 1. Het presentiegeld voor de leden en experten, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, 6° en 7°, en vierde lid,
bedraagt 100 euro per zitting per expert of lid, en mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 1000 euro per expert of lid,
verplaatsingskosten niet inbegrepen. Voormelde brutobedragen worden gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsin-
dex, berekend overeenkomstig artikel 2 tot en met 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter
uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s lands concurrentievermogen.

Het presentiegeld voor het lid, vermeld in artikel 2, 6°, komt toe aan het Rekenhof en niet aan het lid zelf.
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De verplaatsingskosten worden terugbetaald overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de personeels-
leden van de Vlaamse overheid.

§ 2. Voor het overheidspersoneel is het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige
maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen van
toepassing.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 8 januari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
A. TURTELBOOM

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2016/35117]
8 JANVIER 2016. — Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la « Vlaamse adviescommissie

boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en
Vlaamse rechtspersonen » (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux
Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions et le contrôle de leur
utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, articles 67/1 à 67/3 inclus, insérés par le décret du
18 décembre 2015 ;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 novembre 2014 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l’Énergie ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° Décret sur les Comptes : le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions
et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;

2° Commission consultative : la commission consultative telle que visée à l’article 2, point 10°, du Décret sur les
Comptes ;

3° le ministre compétent : le ministre flamand chargé des finances et du budget.

Art. 2. La commission consultative est composée comme suit :

1° un président désigné par le ministre compétent parmi les membres de la commission consultative ;

2° deux membres désignés parmi les fonctionnaires du Département des Finances et du Budget, respectivement la
Division de l’Aide à la Décision politique, du Budget et des Opérations financières et la Division des Services et
Rapports financiers ;

3° un membre sur la proposition de l’Institut des Comptes nationaux - ICN ;

4° un membre sur la proposition de la Commission des Normes comptables - CNC ;

5° trois membres, dont un membre ayant de l’expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine
des Ministères flamands et deux membres ayant de l’expertise respectivement comptable ou financière dans le domaine
des personnes morales flamandes, sur la proposition de la « Strategisch Overleg Financiën - SOFI » (Concertation
stratégique Finances) ;

6° un membre sur la proposition de la Cour des Comptes ;

7° un membre sur la proposition de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises - IRE ;

8° un membre désigné parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès du Gouvernement flamand sur la
proposition de l’Inspection des Finances.

Pour chaque membre, un suppléant est désigné par les organisations ou institutions, visées à l’alinéa 1er.

La commission peut demander l’avis d’experts, qui peuvent participer aux réunions à la demande du président.

Art. 3. Le secrétariat de la Commission consultative flamande sera assuré par le Département des Finances et du
Budget.

En exécution de l’alinéa 1er, le ministre compétent désigne un secrétaire parmi les fonctionnaires du Département
des Finances et du Budget. Le secrétaire n’a pas droit de vote.

Art. 4. Le ministre compétent nomme les membres de la Commission consultative flamande pour une période
renouvelable de six ans, sur la proposition des organisations et des institutions, visées à l’article 2. Lorsqu’un membre
est remplacé au cours du mandat, le nouveau membre termine le mandat de la personne qu’il remplace.

Le mandat des membres prend fin lorsqu’ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été proposés.

Les membres continuent à siéger au sein de la commission jusqu’à ce qu’ils soient remplacés.

Art. 5. La Commission consultative flamande établit son règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation
du ministre compétent.
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Art. 6. A moins que le ministre compétent n’ait prévu explicitement dans sa demande un délai plus long, les avis,
visés à l’article 67/1 du Décret sur les Comptes, sont fournis dans un délai d’un mois après la réception de la demande.

Les avis sont publiés dans un délai de 10 jours ouvrables après la formation de l’avis.

Art. 7. § 1er. Le jeton de présence des membres et experts, visés à l’article 2, alinéa 1er, 4°, 6° et 7°, et alinéa 4,
s’élève à 100 euros par séance par expert ou membre, et ne peut pas être supérieur à 1000 euros par expert ou membre
sur une base annuelle, hors les frais de déplacement. Les montants bruts précités sont liés à l’indice santé lissé, calculé
conformément à l’article 2 à 2quater inclus de l’arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du
6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le jeton de présence du membre, visé à l’article 2, 6°, revient à la Cour des Comptes, et non pas au membre
lui-même.

Les frais de déplacement sont remboursés conformément aux règles applicables aux membres du personnel de
l’Autorité flamande.

§ 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d’harmoniser le
fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs s’applique au personnel de la fonction
publique.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 9. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l’Energie,
A. TURTELBOOM

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2016/35108]
21 DECEMBER 2015. — Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor de testing van de instrumenten

voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met
een handicap

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de
controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie
van de controle door het Rekenhof, artikel 11 tot en met 14;

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, 4°;

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 53 tot en met 57;

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015, begrotingsartikel GB0/1 –GG–D–2–Y/IS, basisallocatie GG000 4141;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake
subsidiëring;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2015,

Besluit :

Artikel 1. Een subsidie van maximaal 100.000 euro (honderdduizend euro) wordt toegekend voor de testing van
de instrumenten voor de aanvraag van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van meerderjarige
personen met een handicap.

De testing wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams, Diensten Ondersteuningsplan en andere centra en
diensten betrokken bij de testing (Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten, revalidatiecentra, consultatie-
bureaus, psychiatrische centra) die geselecteerd werden na de projectoproep van het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap.

Art. 2. De subsidie, vermeld in artikel 1, heeft betrekking op de periode van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016.

Art. 3. De subsidie, vermeld in artikel 1, is de financiële ondersteuning voor de realisatie in de periode, vermeld
in artikel 2, van de volgende activiteiten :

1° het volgen van een praktijkgerichte opleiding over testversies van sjablonen voor de toeleiding naar een
persoonsvolgend budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met
minstens een vermoeden van handicap;

2° het informeren van de cliënt over de testing met ondertekening van een informed consent;

3° het volgens de richtlijnen invullen van de sjablonen na het doorlopen van een proces van vraagverheldering en
objectivering met de cliënt;

3° het digitaal bezorgen van de ingevulde sjablonen aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

4° het aanleveren van feedback over de ingevulde sjablonen tijdens en na de testperiode met betrekking tot de
inhoud van de sjablonen en het doorlopen van het proces en de procedures;
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