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Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering dd 08/10/2010 houdende
wijziging van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in
de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap

Mevrouw de Directrice
Mijnheer de Directeur

A. Materiële rechtzettingen

De Vlaamse Regering besliste op 01/07/2011 een aantal materiële vergissingen te corrigeren in de
bijlagen van het besluit met betrekking tot wijzigingen inzake de subsidiëring van de
personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen erkend en gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Mag ik in dit verband voorafgaandelijk verwijzen naar het rondschrijven van 23/12/2010.
De aanpassingen, allen van toepassing vanaf 01/01/2010, hebben betrekking op:
1. Voor de drie hieronder genoemde functies werd in het besluit van 08/10/2010 verkeerde
barema’s vermeld. De correcte barema’s worden nu ingevoegd :
- verantwoordelijke of directeur zelfstandig wonen : loonschaal 135D barema 22K5
- directeur instellingen 6-12 plaatsen : loonschaal 135D barema 22K5
- directeur instellingen 13-29 plaatsen : loonschaal 135D barema22K5
2. De functie van geregistreerd zorgkundige wordt binnen de functiegroep van begeleidend
personeel klasse 2A losgekoppeld van het diploma van hoger secundair (beroeps)onderwijs,
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beiden met oriëntatie. Geregistreerde zorgkundigen dienen dus geen basisdiploma voor te leggen.
Niet geregistreerde zorgkundigen zullen overeenkomstig het behaald diploma worden
ingeschaald.
3. De kwalificatie- of diplomavereiste voor directeursfuncties voor instellingen 60-89 en 90
bedden/plaatsen of méér worden, zoals voor 01/01/2011 reeds van toepassing was, wordt
opnieuw uitgebreid met de “houd(st)ers van een diploma van niet-universitair hoger onderwijs
mét vijf jaar ervaring in de welzijnssector
4. Het diploma van gegradueerde in de sociale readaptatiewetenschappen wordt opgenomen binnen
de functiegroep “sociale dienst”. Deze opleiding werd immers erkend als professioneel gerichte
bachelor (zie belgisch staatsblad van 08/06/2004). Deze “accreditatie” kan evenwel maar
uitwerking hebben van zodra deze opleiding overgedragen is van het centrum voor
volwassenonderwijs naar een hogeschool. In afwachting kunnen huidige en eerdere cursisten nog
geen aanspraak maken op de graad van bachelor.
5. Tenslotte werden de personeelsnormen voor werkende volwassen gehandicapten aangevuld met
de functie van licentiaat/master (3/8 functie per 30 bedden maar reeds reglementair voorzien
sedert 2004; betreft dus correctie van een eerdere materiële vergetelheid).

B. Impact op registraties binnen de module permanente personeelsregistratie (PPR)

Voor een aantal vanaf 01/01/2010 doorgevoerde wijzigingen leek het aangewezen de lokale module
PPR aan te passen, zulks vanuit oogpunt van automatische registratie van deze gegevens.
Omwille van de informatica-technische complexiteit werd beslist hieraan geen prioriteit te verlenen.
Inzonderheid betreft het:
1. Een verruiming van de parametertabel “onderwijsvorm” (= keuzemenu, binnen het scherm
“beheer werknemer” betreffende het niveau van het genoten onderwijs van een gegeven
personeelslid) met de waarden “ervaringsattest” en “HBO5”.
Als voorlopig alternatief kan het commentaarveld (=vrij tekstgedeelte) onder “diploma” worden
gebruikt om een aanduiding van dit niveau van kwalificatie weer te geven.
2. Het invoeren van een specifieke functiecode voor de licentiaten/masters kinesitherapie, te
subsidiëren via de paramedische personeelsomkadering, maar verloond met barema L1.
Derhalve wordt aanbevolen deze contracten door te geven onder de functiecode 370. In het
afrekeningsdossier 2011 zullen de nodige maatregelen voorzien worden om verwerping van
personeelsequivalent en hieraan verbonden loonkost te voorkomen.
3. Een andere aanpassing zou het toevoegen van een specifieke “reden van aanwerving” zijn
geweest teneinde een overzicht te krijgen van de realisatie van de bijkomende aanwervingen in
het kader van het wegwerken van de historische achterstand PR/PN (waarvan reeds 84
betrekkingen toegewezen, zie omzendbrief van 8 april 2011).
U gelieve deze contracten te registreren en te exporteren met als reden van aanwerving “AND”
(=gewone aanwerving), en waardoor toepassing van de gewone anciënniteitsregels).
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C. Aanvullende bevragingen

Met het oog op een monitoring van de maatregelen vermeld onder punt B, 2 (licentiaten/masters
kinesitherapie) en 3 (aanwervingen in het kader van wegwerken PR/PN; 84 toegekende FTE), kan u
als bijlage 2 bevragingen vinden. Mag ik u verzoeken mij deze uiterlijk tegen 15/09 aanstaande
ingevuld terug te sturen.

Met de meeste hoogachting

Laurent Bursens
Administrateur-generaal
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Bijlage 1 : Overzicht van de bijkomende aanwervingen, gerealiseerd in uitvoering van de omzendbrief
van 08/04/2011 met betrekking tot de toekenning van 84 bijkomende voltijdse equivalenten in
navolging van het protocolakkoord van 21/02/2011 ( niet van toepassing op de ambulante diensten)
Naam voorziening : ………………………………………………………………..
Toegestane personeelsuitbreiding (in voltijdse equivalenten) : …………FTE
Gerealiseerd, toestand per 31/08/2011
NAAM
PERSONEELSLID

DATUM
INDIENSTTREDING

DATUM
UITBREIDING
PRESTATIEDUUR

AFDELING FUNCTIE

(EXTRA)
PRESTATIEBREUK

Nog openstaand saldo ten opzichte toegestane personeelsuitbreiding :……..FTE
Voorziene datum tegen wanneer dit resterend saldo zal worden opgenomen : ………..
Datum en handtekening :
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Bijlage 2 : Overzicht van licentiaten/masters in de kinesitherapie, te subsidiëren via de paramedische
personeelsomkadering, en aan wie het barema L1 werd toegekend (ten vroegste vanaf 01/01/2011)
Van toepassing op residentiële en semi-residentiële sector en ambulante diensten (uitgezonderd
begeleid en zelfstandig wonen).
Graag een nominatief overzicht, met vermelding van prestatieduur, ingangsdatum baremaverhoging
en geldelijke anciënniteit op voormelde datum.
Gelieve te noteren dat, gelet op het verschil in aanvangsleeftijd (licentiaat/master versus
paramedisch personeel), er mogelijk anciënniteitsverlies (maximum 1 jaar) kan optreden.
De administratie van het vaph zal in het kader van de berekening van de financiële meerkost van
deze maatregel en aan de hand van de via de module PPR gekende gegevens, nagaan of een
herziening van anciënniteit aan de orde is en de voorziening in voorkomend geval op de hoogte
brengen.

Naam voorziening : ……………………………………………
Nominatief overzicht
NAAM
PERSONEELSLID

PRESTATIE- DATUM VAN
DUUR
AANWERVING

INGANGSDATUM
BAREMAVERHOGING

GELDELIJKE
ANCIENITEIT
IN JAREN/MAANDEN/DAGEN

Datum en handtekening :
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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot
bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen
bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de
behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, en van het
ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het
bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor
gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die
geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet 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, 2°;
Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van
Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de
toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst
ten laste van de openbare besturen;
Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de
vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en
pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van
gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op ;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, §1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat er materiële vergissingen in de betreffende bijlagen staan waardoor de
rechtszekerheid met betrekking tot functies en kwalificaties in het gedrang kan komen;
Overwegende dat het dringend noodzakelijk is die materiële vergissingen recht te zetten;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
BESLUIT:

Artikel 1. In bijlage I bij het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het
Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de

Wijz.BVR 08102 2010

6

vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de
gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, vervangen bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de kolom “functiegroep” worden in de rij “verantwoordelijke of directeur 3) diensten
zelfstandig wonen” de woorden “loonschaal 112.D barema 19B1a” vervangen door de woorden
“loonschaal 135D barema 22K5”;
2° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 1) instellingen 6 – 12 plaatsen” de
woorden “130.D.1.” vervangen door de woorden “135.D”;
3° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 2) instellingen 13 – 29 plaatsen” de
woorden “130.D2.” vervangen door de woorden “135.D”;
4° in de kolom “vereiste kwalificaties” worden in de rij “klasse 2A, loonschaal 88.B.V. barema 16
B2A” de woorden “d) geregistreerde zorgkundige” vervangen door de woorden “3) geregistreerde
zorgkundige”;
5° in dezelfde kolom wordt in de rij “sociaal, paramedisch en therapeutisch personeel” onder het
eerste lid een punt 4) toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4) sociale readaptatiewetenschappen”;
6° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 4) instellingen 60 – 89 bedden” de
woorden “of diploma van niet-universitair hoger onderwijs met vijf jaar ervaring in de
welzijnssector” toegevoegd;
7° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 5) instellingen meer dan 90 plaatsen” de
woorden “of diploma van niet-universitair hoger onderwijs met vijf jaar ervaring in de
welzijnssector” toegevoegd;
Art. 2. In bijlage II, Tabel 2, van hetzelfde ministerieel besluit, vervangen bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 oktober 2010, worden in de kolom “tehuizen voor werkende volwassen
gehandicapten type inrichting: 30 bedden” in de rij “licentiaat/master in de psychologie, in de
pedagogie of in de kinesitherapie en assistent-psycholoog” de woorden “3/8” toegevoegd.
Art. 3. In bijlage II, II, bij het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen
regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische,
sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en
behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semiinternaat werken, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010, worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de kolom “functiegroep” worden in de rij “verantwoordelijke of directeur 3) diensten
zelfstandig wonen” de woorden “loonschaal 112.D barema 19B1a” vervangen door de woorden
“loonschaal 135D barema 22K5”;
2° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 1) instellingen 6 – 12 plaatsen” de
woorden “130.D.1.” vervangen door de woorden “135.D”;
3° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 2) instellingen 13 – 29 plaatsen” de
woorden “130.D2.” vervangen door de woorden “135.D”;
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4°in de kolom “vereiste kwalificaties” worden in de rij “klasse 2A, loonschaal 88.B.V. barema 16
B2A” de woorden “d) geregistreerde zorgkundige” vervangen door de woorden “3) geregistreerde
zorgkundige”;
5° in dezelfde kolom wordt in de rij “sociaal, paramedisch en therapeutisch personeel” onder het
eerste lid een punt 4) toegevoegd, dat luidt als volgt:
“4) sociale readaptatiewetenschappen”;
6° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 4) instellingen 60 – 89 bedden” de
woorden “of diploma van niet-universitair hoger onderwijs met vijf jaar ervaring in de
welzijnssector” toegevoegd;
7° in dezelfde kolom worden in de rij “directeur instellingen 5) instellingen meer dan 90 plaatsen” de
woorden “of diploma van niet-universitair hoger onderwijs met vijf jaar ervaring in de
welzijnssector” toegevoegd;

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel,

1 juli 2011

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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