
3° één extern lid dat niet behoort tot het EVA, het stedelijk EVA of het agentschap, die op het ogenblik van
de eerste bijeenkomst van de valideringscommissie het attest van inburgering, vermeld in artikel 34/3, eerste lid, van
het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, behaalde;

4° één vertegenwoordiger die belast is met de voorbereiding van het beleid inzake integratie en inburgering.
Deze vertegenwoordiger neemt tevens het voorzitterschap van de valideringscommissie op.

De benoeming, vermeld in het eerste lid, geldt voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. De leden behouden
hun bevoegdheid tot de nieuwe valideringscommissie is samengesteld.

De leden van de valideringscommissie kunnen worden ontslagen wegens tekortkomingen in hun taken.

Onverminderd de bepalingen van het tweede lid eindigt het mandaat:

1° in geval van ontslag;

2° in geval van overlijden.

Art. 3. Het EVA geeft duiding bij de evalueerbare einddoelen van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie
aan de leden van de valideringscommissie, vermeld in artikel 2, en wordt gehoord bij de validering van de evalueerbare
einddoelen.

HOOFDSTUK 3. — Werking van de valideringscommissie

Art. 4. De valideringscommissie, vermeld in artikel 24/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid, heeft als taak de evalueerbare einddoelen van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie te
valideren.

Na de validering door de valideringscommissie, vermeld in artikel 24/1, § 2, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse
integratie- en inburgeringsbeleid, worden deze einddoelen, overeenkomstig artikel 24/1, § 3, van het voormeld besluit,
op vraag van het EVA of de minister periodiek gescreend op de actualiteitswaarde ervan. Indien nodig kunnen de
einddoelen op vraag van het EVA of de minister bijgestuurd worden door de valideringscommissie.

Art. 5. De valideringscommissie neemt een gemotiveerde beslissing bij consensus bij het valideren van de
evalueerbare einddoelen.

De validering van de evalueerbare einddoelen gebeurt uiterlijk zes maanden na de eerste vergadering van de
valideringscommissie.

HOOFDSTUK 4. — Inwerkingtredingsbepaling

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2022.

Brussel, 7 mei 2022.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen,
B. SOMERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2022/41257]
13 MEI 2022. — Ministerieel besluit tot vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de

programmacijfers voor de lokale dienstencentra, de diensten voor gezinszorg en de diensten voor oppashulp,
en tot bepaling van het aantal regio’s per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en van het
maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp per regio voor de jaren 2022 tot en met 2026

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 51, §1, eerste en tweede lid;
- bijlage 1, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de

erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en
gebruikers, artikel 3, tweede lid;

- bijlage 2, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en
gebruikers, artikel 3, tweede lid;

- bijlage 3, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en
gebruikers, artikel 3, tweede en derde lid.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Raad van State heeft advies 71.261/3 gegeven op 5 mei 2022, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°,

van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

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

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° bevolkingsprojecties van Statistiek Vlaanderen: de bevolkingsprojecties met het verwachte aantal inwoners per
leeftijd in de gemeenten van het Vlaamse Gewest, vermeld in de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten
2021-2040 die op de webpagina https://www.vlaanderen.be/statistiek-vlaanderen/bevolking/bevolkingsvooruitzichten-
omvang-en-groei/metadata-bevolkingsvooruitzichten-omvang-en-groei staan;
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2° bevolkingsprojecties van Statbel: de bevolkingsprojecties met het verwachte aantal inwoners per leeftijd in de
gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, vermeld op https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/
bevolkingsvooruitzichten#panel-14 (vooruitzichten 2021-2071), waarbij telkens 30% van het verwachte aantal inwoners
in rekening gebracht wordt.

Art. 2. De bevolkingsprojecties van Statistiek Vlaanderen voor de jaren 2027 tot en met 2031 worden vastgelegd
voor de toepassing van de programmacijfers voor de lokale dienstencentra voor het Nederlandse taalgebied voor de
jaren 2022 tot en met 2026.

De bevolkingsprojecties van Statbel voor de jaren 2027 tot en met 2031 worden vastgelegd voor de toepassing van
de programmacijfers voor de lokale dienstencentra voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor de jaren 2022 tot
en met 2026.

Art. 3. De bevolkingsprojecties van Statistiek Vlaanderen voor de jaren 2023 tot en met 2027 worden vastgelegd
voor de toepassing van de programmacijfers voor de diensten voor gezinszorg voor het Nederlandse taalgebied voor
de jaren 2022 tot en met 2026.

De bevolkingsprojecties van Statbel voor de jaren 2023 tot en met 2027 worden vastgelegd voor de toepassing van
de programmacijfers voor de diensten voor gezinszorg voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor de jaren
2022 tot en met 2026.

Art. 4. §1. De bevolkingsprojecties van Statistiek Vlaanderen voor de jaren 2023 tot en met 2027 worden
vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers voor de diensten voor oppashulp voor het Nederlandse
taalgebied voor de jaren 2022 tot en met 2026.

De bevolkingsprojecties van Statbel voor de jaren 2023 tot en met 2027 worden vastgelegd voor de toepassing van
de programmacijfers voor de diensten voor oppashulp voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor de jaren 2022
tot en met 2026.

§2. Voor de jaren 2022 tot en met 2026 worden per provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de
volgende regio’s bepaald, met per regio telkens het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp:

Regio’s per provincie 2022 2023 2024 2025 2026

Provincie Antwerpen 18 19 19 19 19

1° bestuurlijk arrondissement Antwerpen 10 11 11 11 11

2° bestuurlijk arrondissement Turnhout 5 5 5 5 5

3° bestuurlijk arrondissement Mechelen 3 3 3 3 3

Provincie Vlaams-Brabant 11 11 11 12 12

1° bestuurlijk arrondissement Leuven 5 5 5 5 5

2° bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde 6 6 6 7 7

Provincie Limburg 8 8 8 8 8

1° bestuurlijk arrondissement Maaseik 2 2 2 2 2

2° bestuurlijk arrondissement Tongeren, en de
gemeenten Gingelom, Sint-Truiden en Nieuwer-
kerken

2 2 2 2 2

3° bestuurlijk arrondissement Hasselt, behalve
de gemeenten Gingelom, Sint-Truiden en Nieu-
werkerken

4 4 4 4 4

Provincie Oost-Vlaanderen 15 15 15 15 15

1° bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo 6 6 6 6 6

2° bestuurlijke arrondissementen Sint-Niklaas
en Dendermonde

5 5 5 5 5

3° bestuurlijke arrondissementen Oudenaarde
en Aalst

4 4 4 4 4

Provincie West-Vlaanderen 12 12 12 12 12

1° bestuurlijke arrondissementen Kortrijk, Roe-
selare en Tielt

6 6 6 6 6

2° bestuurlijke arrondissementen Brugge en
Oostende

4 4 4 4 4

3° bestuurlijke arrondissementen Veurne, Diks-
muide en Ieper

2 2 2 2 2

Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 3 3 3 3 3

TOTAAL 67 68 68 69 69
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Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Brussel, 13 mei 2022.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2022/32115]
11 MEI 2022. — Besluit van de administrateur-generaal tot tijdelijke delegatie van sommige beslissingsbevoegd-

heden inzake voorzieningenbeleid kinderopvang aan de projectleider N-1 datamanagement van het agent-
schap Opgroeien en Opgroeien regie

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.6;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegd-

heden aan de hoofden van de departementen en de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 20 en 21.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- De administrateur-generaal van de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie is als hoofd van het agentschap

belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van deze intern verzelfstandigde agentschap-
pen.

- Met het oog op de tijdelijke nood aan ondersteuning wat betreft de coördinatie van voorzieningenbeleid
kinderopvang delegeert de administrateur-generaal de bevoegdheden ten aanzien van de voorzieningen kinderopvang
bijkomend aan één van de afdelingshoofden van het agentschap.

Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid

Opgroeien regie;
- het decreet van 20 januari 2012 houdende de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, artikel 20, § 2;
- het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van
vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de
oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

- het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
- het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht;
- het decreet van 1 maart 2019 tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van

30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien, artikel 15 tot en met 17;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het
kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van
een zorgtoeslag;

- het besluit van de Administrateur- generaal van 9 april 2021 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegd-
heden aan personeelsleden van de agentschappen Opgroeien en Opgroeien regie.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN OPGROEIEN REGIE EN OPGROEIEN BESLUIT:

Artikel 1. § 1. Mevrouw Inge Duchateau, projectleider N-1 datamanagement is gemachtigd, wat betreft een
erkende, vergunde of gesubsidieerde voorziening of voorzieningen met een attest van toezicht, tot:

1° het nemen van beslissingen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvragen met betrekking tot een
subsidiebelofte, subsidie, attest van toezicht, erkenning of vergunning;

2° het nemen van beslissingen in uitvoering van een toegekende subsidiebelofte, subsidie, attest van toezicht,
erkenning of vergunning met inbegrip van de verlenging van een reeds toegekende subsidiebelofte, subsidie, attest van
toezicht, erkenning of vergunning. De verlengingsbeslissing is niet verder delegeerbaar;

3° het geven van inspectieopdrachten;

4° het nemen van beslissingen met betrekking tot het toezicht op en de handhaving van de voorwaarden tot
subsidie, erkenning, attest van toezicht en vergunning, met uitzondering van de schorsing en opheffing van een
erkenning of vergunning, het opleggen van een bestuurlijke geldboete en de schorsing of stopzetting van een subsidie;

5° wat betreft VIPA, het geven van functioneel advies ter voorbereiding van een subsidiebelofte;

6° wat betreft de goedgekeurde projecten, experimenten en partnerschappen, uitvoerende beslissingen te nemen
over de ter zake aangegane overeenkomst of genomen beleidsbeslissing.

§ 2. Zij is gemachtigd tot het nemen van beslissingen wat betreft het toezicht op en de handhaving van de
voorwaarden tot vergunning van de uitbetalingsactoren van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, met
uitzondering van het opleggen van een bestuurlijke maatregel of een bestuurlijke geldboete en met uitzondering van
de vermindering of stopzetting van de subsidies toegekend voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 7 juli 2017 tot oprichting van een publiekrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader
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