
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[C − 2021/41505]

26 APRIL 2021. — Erkenning van de opleidingscentra

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de
nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,
D1+E; heeft de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken volgend opleidingscentrum
dat de nascholing organiseert erkend:

Erkenningsnummer van
het opleidingscentrum

Datum erkenning Einddatum van de
erkenning

Naam en adres van het
opleidingscentrum

OC-182 26/04/2021 25/04/2026 Faros bv
Sint Hubertuslaan 13 b1
2490 Balen

De erkenning wordt verleend voor: goederen- en personenvervoer

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2021/41537]
18 DECEMBER 2020. — Ministerieel besluit over de berekening van een tegemoetkoming voor de eindejaarspremie

voor de personen met een handicap die beschikken over een persoonlijke assistentiebudget of over een budget
voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 3°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2015;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van

toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, artikel 9, § 4;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks

toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden
kosten voor vergunde zorgaanbieders, artikel 23, § 3.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 10 december 2020.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING BESLUIT:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° besluit van 15 december 2000: het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling
van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;

2° het besluit van 24 juni 2016: het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het
budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en
over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders.

Art. 2. Het agentschap berekent de tegemoetkoming, vermeld in artikel 9, § 4, eerste lid, van het besluit van
15 december 2000 en vermeld in artikel 23, § 3, eerste lid, van het besluit 24 juni 2016, op de wijze die is vastgesteld
in dit besluit.

Art. 3. Het agentschap gaat voor de berekening van de tegemoetkoming, vermeld in artikel 2, voor een
kalenderjaar uit van het bedrag van de eindejaarspremie die voor dat kalenderjaar wordt vermeld in de collectieve
arbeidsovereenkomst van het paritair comité 337 tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de collectieve
arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 inzake de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, voor het jaar 2019 wordt verhoogd met het percentage voor patronale lasten
voor het derde kwartaal van het jaar 2020. Het bedrag, vermeld in het eerste lid, voor het jaar 2020 wordt verhoogd met
het percentage voor patronale lasten voor het vierde kwartaal van het jaar 2020.

Art. 4. Het agentschap berekent een prestatiebreuk voor elke persoon waarmee een overeenkomst als vermeld in
artikel 12, § 1, 1° of § 2, 1°, van het besluit van 15 december 2000 of een overeenkomst als vermeld in artikel 23, § 1,
of § 2, eerste lid, 1°, van het besluit van 24 juni 2016 is afgesloten.

Het agentschap baseert zich hierbij op de navolgende gegevens die worden opgevraagd bij de Rijksdienst voor de
Sociale Zekerheid:

1° het gemiddeld aantal uren per week per kwartaal dat een persoon als vermeld in het eerste lid conform de
arbeidsovereenkomst moet presteren;

2° het gemiddeld aantal uren per week per kwartaal dat een referentiepersoon presteert. Een referentiepersoon is
een persoon die voltijds tewerkgesteld is in dezelfde onderneming, of in dezelfde activiteitstak, in een functie die
analoog is aan die van de persoon, vermeld in het eerste lid.

Het agentschap berekent een prestatiebreuk voor de vier kwartalen van het kalenderjaar door het gemiddelde
aantal uren per kwartaal van de werknemer vermeld in het tweede lid, 1°, te delen door het gemiddelde aantal uren
van de referentiepersoon voor dat kwartaal, vermeld in het tweede lid, 2°.
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Het agentschap bepaalt de prestatiebreuk voor het kalenderjaar door het gemiddelde te berekenen van de
prestatiebreuken voor de vier kwartalen van het kalenderjaar die zijn berekend conform het derde lid.

Art. 5. Het bedrag van de tegemoetkoming voor een kalenderjaar, vermeld in artikel 2, is gelijk aan het bedrag dat
het resultaat is van de vermenigvuldiging van de prestatiebreuk voor het kalenderjaar, vastgesteld conform artikel 4,
vierde lid, en het bedrag dat conform artikel 3 voor dat kalenderjaar is vastgesteld.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2020.

Brussel, 18 december 2020.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2021/20981]
10 MEI 2021. — Besluit van de secretaris-generaal tot intrekking erkenning als begeleider

arbeidsmatige activiteiten vanaf 1 januari 2021

Rechtsgrond(en)
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014

houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten, inzonderheid
de artikelen 46, 47 en 48.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- de aanvraag van de organisatie om de erkenning in te trekken en te verlenen aan Vzw Emmaüs, voorziening

Monnikenheide-Spectrum vzw om als begeleider arbeidsmatige activiteiten erkend te worden;
- de vaststelling dat de voorziening Monnikenheide-Spectrum vzw voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden en

erkend wordt als begeleider arbeidsmatige activiteiten.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid

en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2006, 19 januari 2007, 19 juli 2007, 18 juli 2008,
24 september 2010, 30 januari 2015 en 10 mei 2019, artikel 13, 8° en artikel 14;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de
Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2019,

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

Artikel 1. De erkenning onder nummer HCO 201187 van de vzw Spectrum, voorziening vzw Spectrum te
Wuustwezel wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021.

Brussel, 10 mei 2021.

De secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Karine MOYKENS

In toepassing van artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt u ervan op de hoogte gesteld
dat een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State kan worden ingediend tegen dit besluit.

Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften
en van een afschrift van het bestreden besluit en bevat:

- het opschrift ‘verzoekschrift tot nietigverklaring’ als het niet eveneens een vordering tot schorsing bevat;
- de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend geval, de gekozen woonplaats;
- het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
- de naam en het adres van de verwerende partij.
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf deze publicatie in het Belgisch

Staatsblad. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie
aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.

De verzending naar de Raad van State gebeurt ofwel bij ter post aangetekende brief naar het volgende adres: Wetenschaps-
straat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het verzoekschrift ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek
“e-procedure” op de website van de Raad van State). Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State:
http://www.raadvst-consetat.be/ , doorklikken naar ‘procedure’ en dan naar ‘bestuursrechtspraak’.
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