
Art. 4. Dans l’article 30, § 1er, du même arrêté, l’alinéa 4 est abrogé.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 6. Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Logement, de l’Égalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/13414]
17 MEI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5

van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004, artikel 102;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding;
Gelet op het akkoord van de Inspecteur van Financiën, bevoegd voor de financiën, gegeven op 25 maart 2019;
Gelet op het akkoord van de Raad van Bestuur van VDAB, gegeven op 28 maart 2019;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 5, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de
loopbaanbegeleiding, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2017, wordt een punt 9°
toegevoegd, dat luidt als volgt:

“9° als de onderneming een rechtspersoon is, toont ze aan dat loopbaanbegeleiding past binnen de activiteiten die
vermeld zijn in haar statuten of haar wettelijke of decretale opdrachten.”.

Art. 2. De mandaten die verleend zijn voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, blijven geldig tot
op de dag dat de looptijd verstrijkt.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 mei 2019.

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

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/13414]
17 MAI 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 5

de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l’accompagnement de carrière

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2004, l’article 102 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l’accompagnement de carrière ;
Vu l’accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 mars 2019 ;
Vu l’avis du Conseil d’Administration du VDAB, donné le 28 mars 2019 ;
Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d’État le 10 avril 2019 en application de

l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l’avis n’a pas été communiqué dans le délai imparti ;
Vu l’article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
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Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 5, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à
l’accompagnement de carrière, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2017, il est ajouté un
point 9° rédigé comme suit :

« 9° si l’entreprise est une personne morale, elle doit démontrer que l’accompagnement de carrière s’inscrit dans
les activités mentionnées dans ses statuts ou dans ses missions légales ou statutaires. ».

Art. 2. Les mandats octroyés avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu’à leur date
d’expiration.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 4. Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Economie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2019/13314]

26 MAART 2019. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 15, § 1,
tweede lid, en § 2, tweede lid, artikel 16, § 1, derde en vierde lid en artikel 17, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen
van een zorgtoeslag, artikel 17, vijfde lid, artikel 22, § 1, tweede lid, en artikel 25, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 februari 2019;

Gelet op advies 65.506/01 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 7 december 2018: het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag.

HOOFDSTUK 2. — Vergoeding voor de opdrachten van de MDT-arts en de evaluerende arts

Art. 2. De vergoeding voor een vaststelling die de MDT-arts uitvoert conform artikel 17, eerste lid, van het besluit
van 7 december 2018, bedraagt 35,28 euro en wordt betaald aan het betrokken multidisciplinair team.

Art. 3. De vergoeding van de evaluerende arts bedraagt:

1° voor de opdrachten, vermeld in artikel 25, eerste lid, 1°, van het besluit van 7 december 2018:

a) voor een evaluatie in een spreekkamer: 35,28 euro;

b) voor een evaluatie aan huis: 42,17 euro;

c) voor een te laat uitgevoerde evaluatie: 29,52 euro;

d) voor een evaluatie onder begeleiding van een mentorarts: 17,64 euro;

2° voor de opdrachten die hij in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank heeft uitgevoerd,
vermeld in artikel 25, derde lid, van het voormelde besluit:

a) voor een tegenexpertise in het kader van een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank: 170,69 euro;

b) voor een omstandig verslag in geval van afwezigheid bij een beroepsprocedure: 85,35 euro;

3° voor de opleidingen, vermeld in artikel 25, eerste lid, 2°, van het voormelde besluit, waarvan Kind en Gezin
heeft bepaald dat het die vergoedt: 65,32 euro per uur.
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