BIJLAGE BERAADSLAGING VTC/42/2017 Wettelijke basis oorspronkelijke verwerkingen

1)

Agentschap Integratie en Inburgering

Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid:
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023121&datum=&geannoteerd=false&print=false
Artikel 17.
Het EVA heeft tot opdracht de integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden.
Daarvoor vervult het EVA, in overeenstemming met afdeling 3 tot en met 9, de volgende kerntaken :
1° adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van empowerment van individuele burgers van
de bijzondere doelgroepen met het oog op zelfstandige en evenredige participatie, actief burgerschap en
sociale samenhang via :
a) het aanbieden van inburgeringstrajecten voor inburgeraars en toeleidingstrajecten voor minderjarige
nieuwkomers en anderstalige kleuters;
b) het aanbieden van een specifiek trajectmatig vormings- en begeleidingsaanbod op maat, hetzij
individueel, hetzij in groep, in samenwerking met reguliere voorzieningen, om de personen, vermeld in
artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, te bereiken en te versterken;
2° adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van structureel werken aan integratie
met het oog op zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid van alle voorzieningen, actief
burgerschap en sociale samenhang via :
a) dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen;
b) taalbeleid;
c) taalpromotie;
d) integratiewerk;
e) juridische dienstverlening aangaande de rechtspositie van vreemdelingen;
3° adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van het draagvlak, de beeldvorming en
de wederkerigheid van integratie en in functie van sociale samenhang;
4° adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van een onderbouwd, afgestemd,
gecoördineerd en inclusief beleid;
5° adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van een optimale dienstverlening met betrekking
tot Nederlands voor anderstaligen die aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben en die Nederlands willen
leren gericht op sociale, professionele of educatieve redzaamheid;
6° uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands;
7° de regie opnemen over een behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod Nederlands als tweede taal.
In functie van de realisatie van de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in artikel 4,
vervult het EVA tevens de volgende taken :
1° verzamelen, bewerken en ter beschikking stellen van data;
2° opzetten van gerichte, experimentele projecten in functie van de realisatie van de kerntaken, vermeld in
het tweede lid;
3° verzamelen en ter beschikking stellen van expertise.
Voorts mag het EVA alle andere activiteiten en taken uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde opdracht en kerntaken van het EVA.
Het EVA vervult zijn opdracht, taken en kerntaken op een geïntegreerde manier als vermeld in artikel 4, §
4. Om op een geïntegreerde manier aan het realiseren van de doelstellingen van het Vlaams
integratiebeleid te werken, zal het EVA tegelijk aan de realisatie van alle zeven de kerntaken werken.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
trajecten, vorming, attesten, enz. kunnen aanvragen of op basis waarvan het agentschap een
administratieve boete vordert van natuurlijke personen en dus bij het agentschap gekend zijn.
Besluit van 12 september 2008 van de Vlaamse Regering betreffende het opleggen van een administratieve
geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017337&datum=&geannoteerd=false&print=false#H104230
1 (hoofdstuk 2 en 3)
Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023121&datum=&geannoteerd=false&print=false (afdeling
3 van hoofdstuk 6)
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
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1026683&datum=&geannoteerd=false&print=false (afdeling
2 van hoofdstuk 4)
2)

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018135&datum=&geannoteerd=false&print=false
Artikel 4.
Het agentschap heeft tot taak:
1° kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening bieden aan instellingen en
personeelsleden uit het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs:
a) dienstverlening aan het personeel: uitbetaling van de salarissen en beheer van de personeelsdossiers;
b) dienstverlening aan de instellingen: financiering en organisatie;
2° kwaliteitsvolle, transparante en toegankelijke dienstverlening bieden aan studenten, cursisten,
leerlingen en burgers voor:
a) de toekenning van studietoelagen;
b) de erkenning van gelijkwaardigheden van studie- en kwalificatiebewijzen;
c) de organisatie van examens met het oog op het behalen van een toelatingsattest, studie- of
kwalificatiebewijs;
d) de toekenning van premies aan cursisten uit het volwassenenonderwijs;
3° in nauwe samenwerking met belanghebbenden in het onderwijsveld en op de arbeidsmarkt instaan
voor kwaliteitsvolle en transparante processen die leiden tot:
a) einddoelen;
b) beroeps- en onderwijskwalificaties;
c) opleidingen;
d) EVC-standaarden;
4° controle- en beroepsinstanties kwaliteitsvol ondersteunen bij de uitvoering van hun bevoegdheden:
a) ondersteuning van de regeringscommissarissen bij de hogescholen en universiteiten;
b) organisatie van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
Bij de uitvoering van de taken, vermeld in het eerste lid, zet het agentschap in op maximale digitalisering
en gegevensuitwisseling met het oog op efficiëntie en klantgerichtheid.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
studietoelagen, erkenningen, attesten, premies etc. in onderwijsaangelegenheden kunnen verkrijgen en
die dus, wanneer ze een aanvraag indienen bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen gekend zijn:
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot vaststelling van de procedure voor het indienen van de
aanvragen en van de voorwaarden tot het toekennen van de studietoelagen voor het secundair onderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013477&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikelen
1 t.e.m. 6)

Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap : http://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13892
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13929
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen
in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013281&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 4)
Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013551&datum=&geannoteerd=false&print=false#H102792
3 (artikel 7)
Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016115&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel
36, artikel 110, § 4, 2°, artikel 118, § 1, 3°, en artikel 119)
Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016115&datum=&geannoteerd=false&print=false
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor
Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1021912&datum=&geannoteerd=false&print=false#H105722
9 (hoofdstuk 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het
volwassenenonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016111&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 1)
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de
Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016291&datum=&geannoteerd=false&print=false#H103808
0 (hoofdstuk IV)
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de
Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016364&datum=&geannoteerd=false&print=false#H104309
9 (hoofdstuk 3bis)
Decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018139&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 5 en artikel 50 §5)
Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018134&datum=&geannoteerd=false&print=false#H104587
7 (hoofdstuk 4 en 5)
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning
van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023095&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en procedure tot de erkenning
van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen met Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in het
volwassenenonderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023096&datum=&geannoteerd=false&print=false#H106144
7 (hoofdstuk 3 en 4)
Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 houdende de differentiatie in de financiële bijdrage die de
houder van een buitenlands studiebewijs moet betalen aan de erkenningsautoriteit voor een onderzoek met
betrekking tot de erkenning van het buitenlandse studiebewijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023891&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 1)
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het
diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1025225&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 5)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 betreffende het zorgkrediet voor de personeelsleden van
het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027266&datum=&geannoteerd=false&print=false#H107623
8 (hoofdstuk 2 en 3)
Gecodificeerde decreten van 28 oktober 2016 houdende sommige bepalingen voor het onderwijs
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027707&datum=&geannoteerd=false&print=false#H107975
4 (artikel II.7, artikel II.42)

Artikel 39 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten
Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap

Artikel 113bis en 113ter van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs
Codex Hoger Onderwijs betreffende de organisatie van de Databank Hoger Onderwijs
3)

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap Agentschap voor Onderwijsdiensten:
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1014167&datum=&geannoteerd=false&print=false
Artikel 3.
Het agentschap heeft tot taak :
1. het verzorgen van de administratieve en financiële dienstverlening voor scholen;
2. het ondersteunen en informeren van scholen;
3. het nagaan of de middelen correct worden gebruikt;
4. het meewerken aan de realisatie van het beleid en de beleidsevaluatie, in samenwerking met het
departement en de andere agentschappen;
5. het bijdragen tot een correcte en tijdige toepassing van de financieringswet.
Onder « scholen » wordt verstaan : alle actoren die samen « school » maken : onderwijsinstellingen en
scholen voor basis-, secundair en deeltijds kunstonderwijs, leerlingen en ouders, inrichtende machten en
schoolbesturen, schoolleiding, personeelsleden, onderwijsinspectie, pedagogische
begeleidingsdiensten, centra voor leerlingenbegeleiding, lokale overlegplatforms
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
bij AGODI gekend zijn, zoals de opvolging van de leerplicht en de personeelsdossiers.
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving
Artikel 39 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten
Wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005384&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel
12/1)
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van
leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005697&datum=&geannoteerd=false&print=false#H101078
2 (hoofdstuk 2 en 3bis)
Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen I
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1009657&datum=&geannoteerd=false&print=false
Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1015969&datum=&geannoteerd=false&print=false
Decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het
Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017202&datum=&geannoteerd=false&print=false
Gecodificeerde decreten van 17 december 2010 betreffende het secundair onderwijs [citeeropschrift: "Codex
Secundair Onderwijs"]
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1020342&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 5)
4)

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Decreet van 7 mei 2004 oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013063&datum=&geannoteerd=false&print=false#H
1025729

Artikel 5.
§ 1. Teneinde de in artikel 4 bedoelde missie waar te maken, vervult de VDAB de volgende taken:
1° algemene taken:
a) het bevorderen van en bijdragen tot de betere werking van de arbeidsmarkt;
b) arbeidsbemiddeling met het oog op het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
c) het waarborgen van de universele dienstverlening, alsmede het faciliteren van de geïntegreerde
dienstverlening;
d) het verzorgen van de trajectbegeleiding van werkzoekenden, door, onder meer, de bevordering, de
organisatie en het verstrekken en subsidiëren van de begeleiding van werkzoekenden in functie van het
zoeken naar een geschikte job, hetzij in eigen beheer, hetzij door organisaties die rechtspersoonlijkheid
bezitten en tot hetzelfde doel worden erkend en waarmee de VDAB een samenwerkingsovereenkomst
afsluit, hetzij in samenwerking met de representatieve werknemers- en/of werkgeversorganisaties; deze
taak omvat de inwerkingstrajecten bedoeld in artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het
inwerkingsbeleid;
e) het verzorgen van de loopbaanbegeleiding van werknemers, door, onder meer, de bevordering, de
organisatie en het verstrekken van begeleiding van werknemers en het toekennen van tegemoetkomingen
voor de begeleiding in functie van de persoonlijke aspiraties van elke werknemer inzake het beheer van
zijn persoonlijke beroepsloopbaan;
f) het organiseren en bevorderen van het levenslang leren van werkzoekenden en werknemers;
g) de kennisverzameling en -verspreiding inzake de arbeidsmarkt en zijn werking;
h) het stimuleren van duurzame partnerschappen ter bevordering van de dienstverlening inzake
arbeidsbemiddeling, opleiding en begeleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt;
i) het instaan voor de netwerkvorming ter bevordering van de dienstverlening inzake
arbeidsbemiddeling, opleiding en begeleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt, door,
onder meer, de uitbouw en het onderhouden van netwerken op Vlaams, nationaal, supranationaal en
internationaal vlak die bijdragen tot de verwezenlijking van de missie van de VDAB;
j) de coördinatie van de uitvoering van de projecten van de Vlaamse regering en van de Europese
projecten die op de in dit artikel bedoelde taken betrekking hebben;
k) het instaan voor de productontwikkeling en -innovatie inzake de dienstverlening aan werkzoekenden,
werknemers en werkgevers inzake arbeidsbemiddeling, opleiding en begeleiding met het oog op de
inschakeling op de arbeidsmarkt door, onder meer, de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten
en/of de opwaardering van bestaande diensten en producten inzake arbeidsbemiddeling, begeleiding en
opleiding met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt, via inzonderheid
samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten en met
werknemers- en/of werkgeversorganisaties en die beschikken over specifieke kennis, in het bijzonder met
betrekking tot specifieke doelgroepen;
2° taken op het vlak van de arbeidsbemiddeling:
a) de organisatie en bevordering van de aanwerving en de plaatsing van werkzoekenden en werknemers;
b) de toekenning van tegemoetkomingen met als doel de aanwerving en de plaatsing van werkzoekenden
en werknemers te bevorderen;
c) het waarborgen en faciliteren van een goede beroeps- en loopbaanoriëntering;
d) de inrichting van tewerkstellingscellen bij herstructurering en sluiting van ondernemingen in overleg
met de werknemersorganisaties en conform de voorwaarden en modaliteiten nader bepaald door de
Vlaamse regering;
e) de inrichting van een herplaatsingsfonds met als doel de herplaatsing te bevorderen van werknemers
die werkloos zijn gesteld :
1° ingevolge een faillissement van een onderneming;
2° ingevolge een gerechtelijke ontbinding van een vereniging zonder winstoogmerk wegens kennelijk
onvermogen;
3° in een onderneming waaraan een gerechtelijke reorganisatie werd toegestaan;
4° in een onderneming in moeilijkheden die voldoet aan de voorwaarde, gesteld in artikel 23, eerste en
derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, ook al is het
verzoekschrift, vermeld in artikel 17, § 1, van diezelfde wet, nog niet neergelegd, waarbij het bewijs
geleverd wordt dat de onderneming onvoldoende financiële middelen heeft om zelf een
outplacementbegeleiding te financieren. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de raad van bestuur
van de VDAB, de nadere regels voor het leveren van het bewijs dat voldaan is aan de voormelde
voorwaarden;

5° ingevolge de vrijwillige vereffening van een vereniging zonder winstoogmerk wegens kennelijk
onvermogen, waarbij het bewijs geleverd wordt dat de vereniging onvoldoende financiële middelen heeft
om zelf een outplacementbegeleiding te financieren.
De VDAB staat in voor de betaling van de kosten die aan de activiteiten inzake herplaatsing verbonden
zijn. De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, welke
activiteiten kunnen bijdragen tot de herplaatsing van de in het voorgaande lid bedoelde werknemers,
welke categorieën van personen met werknemers kunnen worden gelijkgesteld, alsook de voorwaarden
en regels met betrekking tot de betaling van de kosten.
De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de aanvraag tot tegemoetkoming.
3° taken op het vlak van de competentie-ontwikkeling met het oog op de levenslange en duurzame
inschakeling op de arbeidsmarkt:
a) het stimuleren, organiseren en bevorderen van de competentieontwikkeling en -erkenning van
werkzoekenden en werknemers inzonderheid door de inrichting van competentiecentra, de erkenning van
de verworven competenties en de organisatie van opleidingen met als doel het verwerven van
aangepaste competenties met het oog op de inschakeling op de arbeidsmarkt;
b) het verschaffen, organiseren en bevorderen van beroepsopleidingen en de bijhorende begeleiding aan
werkzoekenden en werknemers door, onder meer, het verzorgen van sollicitatietraining, van
beroepsspecifieke opleiding, van persoonsgerichte vorming in opleidingscentra en/of op de werkvloer;
c) het toekennen van tegemoetkomingen voor een opleiding met het oog op de inschakeling op de
arbeidsmarkt, inzonderheid de toekenning van opleidingscheques, opleidingsuitkeringen en
compensatie-uitkeringen. De Vlaamse Regering kan na advies van de raad van bestuur van de VDAB
nadere regels bepalen voor de toekenning, opheffing, wijziging, opschorting of vervanging van de
opleidingsuitkeringen of compensatie-uitkeringen;
d) het aanbieden of organiseren van stages om competenties te verwerven met het oog op de
inschakeling op de arbeidsmarkt. De Vlaamse Regering kan na advies van de raad van bestuur van de
VDAB nadere regels uitwerken om de stages op te heffen, te wijzigen of te vervangen;
e) het toekennen van tegemoetkomingen voor stages, met inbegrip van stage-uitkeringen, met het oog
op de inschakeling op de arbeidsmarkt. De Vlaamse Regering bepaalt na advies van de raad van bestuur
van de VDAB de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de tegemoetkomingen worden toegekend.
De Vlaamse Regering kan na advies van de raad van bestuur van de VDAB nadere regels uitwerken om de
tegemoetkomingen op te heffen, te wijzigen of te vervangen;
4° taken inzake de evenredige participatie op de arbeidsmarkt in het algemeen: het bijdragen tot de
tenuitvoerlegging van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid als bedoeld in artikel 2, 12°, van het decreet
van 8 mei 2002 en zulks op een dermate wijze dat gestreefd wordt naar de verwezenlijking van de
doelstellingen die in artikel 5 van het decreet van 8 mei 2002 zijn vooropgesteld;
5° taken voor de integratie van personen met een arbeidshandicap en doelgroepwerknemers in het
bijzonder :
a) de toekenning van tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de arbeidsmarkt van
de personen met een arbeidshandicap en doelgroepwerknemers. De Vlaamse Regering bepaalt de aard
van de tegemoetkomingen, de procedure die wordt gehanteerd en de bijkomende voorwaarden waaraan
de personen met een arbeidshandicap en doelgroepwerknemers moeten voldoen;
b) de verzorging van de trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering, de competentieontwikkeling en de
verlening van toegang tot de gesubsidieerde tewerkstelling in de maatwerkbedrijven en de
maatwerkafdelingen;
c) de erkenning en subsidiëring van organisaties die instaan voor het verzorgen van de
trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering en de competentieontwikkeling;
6° taak inzake het statuut van de werkzoekende:
a) het maken van afspraken met elke verplicht ingeschreven werkzoekende die in de trajectbegeleiding
wordt opgenomen;
b) het attesteren van acties van de werkzoekende die door de VDAB gekend zijn;
7° taken met betrekking tot de activering en controle van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en
sanctionering:

a) het controleren van de beschikbaarheid van de verplicht ingeschreven werkzoekenden en het
opleggen van sancties dienaangaande in overeenstemming met het federaal normatief kader. De Vlaamse
Regering bepaalt na advies van de raad van bestuur van de VDAB de manier waarop en de frequentie
waarmee de verplicht ingeschreven werkzoekende wordt uitgenodigd voor een gesprek ter controle van
zijn beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Als een verplicht ingeschreven werkzoekende onvoldoende
inspanningen levert of afspraken niet nakomt, kan een sanctie opgelegd worden door een aparte dienst
binnen de VDAB. Deze dienst nodigt de verplicht ingeschreven werkzoekende uit om gehoord te worden.
Als de VDAB na dit verhoor overgaat tot het opleggen van een sanctie gebeurt dat met inachtname van de
toepasselijke werkloosheidsreglementering en de rechten van verdediging. De Vlaamse Regering
vaardigt nadere regels uit na advies van de raad van bestuur van de VDAB over de organisatie en werking
van deze dienst waardoor de neutraliteit en onafhankelijkheid wordt gewaarborgd, en stelt nadere regels
vast omtrent het verloop van de controleprocedure, de organisatie van het verhoor en het opleggen van
eventuele sancties. Indien een beroep wordt ingesteld tegen de sanctiebeslissing stelt de VDAB de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening hiervan onmiddellijk in kennis;
b) het toekennen van vrijstellingen van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor de verplicht
ingeschreven werkzoekende met behoud van de uitkeringen in geval van studiehervatting, het volgen van
een beroepsopleiding of een stage. De vrijstelling houdt in dat de verplicht ingeschreven werkzoekende
ingeschreven blijft bij de VDAB en vrijgesteld is van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt op
voorwaarde dat hij handelt overeenkomstig zijn traject naar werk. Er wordt slechts een vrijstelling
toegekend op voorwaarde dat dit kadert in het voor de verplicht ingeschreven werkzoekende
vastgestelde traject naar werk. De vrijstelling wordt toegekend voor de duurtijd van de studie,
beroepsopleiding of stage die de verplicht ingeschreven werkzoekende volgt, beperkt tot een duurtijd van
twaalf maanden. De Vlaamse Regering bepaalt na advies van de raad van bestuur van de VDAB de nadere
voorwaarden voor de duurtijd van de vrijstelling, het toekennen, verlengen of intrekken van vrijstellingen,
en de categorieën van werkzoekenden die voor een vrijstelling in aanmerking kunnen komen;
8° taken met betrekking tot het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen: het nemen
van beslissingen over de erkenning van de PWA-vzw's en over de samenstelling van het overlegcomité
vermeld in artikel 8, § 9, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.
9° met betrekking tot jongeren die niet ingeschreven zijn als werkzoekende, heeft de VDAB de taak om te
voorzien in een passend aanbod voor jongeren die voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) ze zijn jonger dan 25 jaar;
b) ze hebben het onderwijs verlaten en beschikken niet over een diploma of getuigschrift;
c) ze volgen geen opleiding;
d) ze verrichten geen beroepsarbeid of zelfstandige activiteit.
De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de raad van bestuur, wat onder passend aanbod en diploma
of getuigschrift moet worden verstaan.
10° de VDAB is bevoegd voor de controle op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft
de toekenning en aanwending van toelagen voor tewerkstelling in het kader van artikel 57quater, 60, § 7,
en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De VDAB is ook bevoegd om de ten onrechte toegekende toelagen terug te vorderen van de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
ondersteuning kunnen genieten en die dus, wanneer ze een aanvraag indienen of een dienst bij de VDAB
volgen, bij het Vlaams Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding gekend zijn:
Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013063&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel

5, § 1, 2°, e); artikel 5, § 1, 3°, c; artikel 5, § 1, 5°, a) en b) en c); artikel 5, § 1, 7°; artikel 5, § 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en
financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde
trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde
opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1016701&datum=&geannoteerd=false&print=false#H103955
1 (artikel 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017123&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk VI)
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de
beroepsopleiding
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018390&datum=&geannoteerd=false&print=false#H104717
4 (onderafdeling 1, artikel 93, artikel 98/3, artikel 101, )
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de
beroepsopleiding
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018390&datum=&geannoteerd=false&print=false#H104717
4 (artikelen 6-10)
Ministerieel besluit van 1 oktober 2009 tot bepaling van de categorieën niet-werkende werkzoekenden aan wie
een compensatievergoeding wordt toegekend, vermeld in artikel 93, § 2, derde lid van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018479&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 1)
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7
mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1020167&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 2)
Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023214&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel
19)
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013
betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1025104&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 5)
Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023527&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 3, 4 en 5)
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013
betreffende de lokale diensteneconomie
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1025113&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 3, 4 en 5)
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027851&datum=&geannoteerd=false&print=false#H108037
1 (artikel 12)
Decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1026667&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikelen
12 tot en met 15)
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het
Vlaamse doelgroepenbeleid
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1026931&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027851&datum=&geannoteerd=false&print=false#H108036
6 (afdeling 3)
5) Departement Werk en Sociale Economie
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie : http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013986.html
Art. 25. § 1. Voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie wordt het Vlaams Ministerie van Werk en
Sociale Economie opgericht, dat bestaat uit het gelijknamige departement.
Art. 11. § 1. Het beleidsdomein werk en sociale economie heeft betrekking op de volgende
aangelegenheden:
1° het tewerkstellingsbeleid en de dienstencheques, vermeld in artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet,
met inbegrip van het tewerkstellingsbeleid van mindervaliden;
2° de professionele vorming

a) de beroepsomscholing en -bijscholing, vermeld in artikel 4, 16°, van de bijzondere wet, met inbegrip
van de middenstands- en ondernemersopleiding, maar met uitzondering van de land- en
tuinbouwvorming en van de leertijd;
b) de beroepsopleiding, de omscholing en de herscholing van mindervaliden, vermeld in artikel 5, § 1, II,
4°, van de bijzondere wet;
c) de stelsels van alternerend leren, met behoud van de toepassing van artikel 8, § 1, 12° );
3° de sociale economie;
4° het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel,
alsmede de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen,
vermeld in artikel 129, § 1, 3°, van de Grondwet.
§ 2. Dit beleidsdomein omvat de volgende beleidsvelden:
1° werkgelegenheid;
2° professionele vorming;
3° sociale economie.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
financiële ondersteuning kunnen genieten of een erkenning, goedkeuring of vergunning kunnen krijgen
en die dus, wanneer ze een aanvraag indienen, bij het Departement WSE gekend zijn:
Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie
voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig
onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006472.html (art. 3 en 5)
Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1999043045&table_name=wet
(hoofdstuk 3)
Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024989&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 4)
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2001 houdende toekenning van een aanmoedigingspremie bij
loopbaanonderbreking in het kader van de landingsbanen voor de personeelsleden van de
gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008397.html (hoofdstuk 3)
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de
aanmoedigingspremies in de privé-sector
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008929.html (hoofdstuk 3)
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse
private sociale profitsector
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1009295&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 3, afdeling 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2003 houdende hervorming van het stelsel van de
aanmoedigingspremies in de privé-sector
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1008929&datum=&geannoteerd=false&print=false#H101795
2 (hoofdstuk 3, afdeling 2)
Decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013551.html#H1027923 (artikel 7)
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004
betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1014101.html (hoofdstuk 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens
overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het [geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van
de moeder (verv. BVR 30 september 2011, art. 1, I: 1 september 2011)] voor bepaalde personeelsleden van het
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en
de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018437&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstukken 2, 3 en 4)
Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de
arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018308&datum=&geannoteerd=false&print=false#H104701
2 (hoofdstukken 3 en 4)

Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023527.html
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013
betreffende de lokale diensteneconomie
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1025113.html (hoofdstuk 6)
Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 betreffende de toekenning van beroepskaarten en de
samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1025263&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027064&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk 3)

6)

Vlaams Energieagentschap

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het
energiebeleid [citeeropschrift "het Energiebesluit van 19 november 2010"]
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013042&datum=&geannoteerd=false&print=false
Artikel 2.1.3.
Het Vlaams Energieagentschap vervult de volgende taken :
1° het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daarvoor bestemde
middelen en fondsen, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en controle van de
steunverlening aan groenestroom-, warmte-kracht- en groenewarmte-installaties.;
2° het bevorderen van het rationeel energiegebruik en het beheer van de daartoe bestemde middelen en
fondsen;
3° de toepassing van de regelgeving in verband met het beheer en de uitbouw van de distributienetten
van elektriciteit, gas en warmte, en van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit;
4° het voeren van eigen sensibiliserings- en communicatieacties over milieuvriendelijke energieproductie
en rationeel energiegebruik en het coördineren van sensibiliserings- en communicatieacties over
milieuvriendelijke energieproductie die aan derden worden uitbesteed;
5° het uitvoeren, of laten uitvoeren, van analyses ter ondersteuning van de beleidsuitvoering inzake het
duurzame energiebeleid;
6° het verwerken van de uit de beleidsuitvoering verworven informatie om beleidsgerichte input aan het
departement te leveren;
7° het bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan;
8° alle andere beleidsuitvoerende taken betreffende het energiebeleid die bij decreet of door de Vlaamse
Regering aan het agentschap worden toevertrouwd.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan persoonsgegevens
worden verwerkt ingevolge het indienen van een aanvraag tot energieprestatiestaat, erkenning,
premie,enz.
Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid [citeeropschrift: "het
Energiedecreet"]
(https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018092&datum=&geannoteerd=false&print=false (Titel XI,
hoofdstuk II)
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
[citeeropschrift "het Energiebesluit van 19 november 2010"]
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1019755&datum=&geannoteerd=false&print=false (Titel IX,
hoofdstuk II)
Ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene
vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1019973&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstukken 2 en 3)
7)

Vlaamse Belastingdienst

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse
Belastingdienst http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1013277.html
Art. 3. De Vlaamse Belastingdienst heeft tot taak :
1° de inning en invordering, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, van de Vlaamse
belastingen, inbegrepen de belastingen, aangeduid als heffingen met uitzondering van de heffing op de
waterverontreiniging, de heffing op de winning van grondwater, de milieuheffing op de verwijdering van
afvalstoffen en de mestheffingen;
2° de uitoefening van de fiscale controle met betrekking tot deze belastingen met uitzondering van de in
art. 3, 1° opgesomde heffingen;
3° het invorderen van niet fiscale schuldvorderingen overeenkomstig het decreet van 22 februari 1995 tot
regeling van de invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de
instellingen die eronder ressorteren en het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering
van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder ressorteren;

4° het innen van retributies en bijzondere (sector)bijdragen voorzover deze taak door de Vlaamse
Regering aan het agentschap werd toegewezen;
5° het leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement zodat het departement over alle
nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te vervullen op het vlak van de
beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de opvolging
en de aansturing van de uitvoering van het beleid;
6° het uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen voorzover deze taak niet door
de Vlaamse Regering aan een ander beleidsdomein werd toegewezen;
7° het uitoefenen van de opdrachten en taken zoals vermeld in het decreet van 19 december 2014.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan VLABEL een heffing
of een administratieve boete vordert van natuurlijke personen en dus bij VLABEL gekend zijn:
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006669.html (art. 91/8 en 137)
Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikel
139)
Decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse
Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1002719.html (art. 2 en 3)
Decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse
Gewest en de instellingen die eronder ressorteren
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1002721.html (art. 2 en 3)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018245.html (2.6.16)
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (titel 3, hoofdstuk 4)
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1023499.html
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013 (citeeropschrift: "Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013")
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1023515&datum=&geannoteerd=false&print=false (titel 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet van 19
december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1024865.html (art. 3)
Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en
tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband
http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1025688.html
Decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027941&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 4)
8)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Decreet tot oprichting van 7 mei 2004 het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013104&datum=&geannoteerd=false&print=false#H
1025983
Artikel 5.
De kerntaken van het agentschap omvatten:
1° organisatie van de ondersteuning, met uitsluiting van pleegzorg als bedoeld in artikel 2, 11°, van het
decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, van personen met een handicap, van
personen met een vermoeden van handicap en van de leefomgeving waarin zij verblijven;
2° het specificeren van de criteria met het oog op de afbakening van de doelgroep van personen met een
handicap, het organiseren van de indicatiestelling en de toewijzing, met uitzondering van de
indicatiestelling en de jeugdhulpregie van ondersteuning die onder het toepassingsgebied van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp vallen;
3° de toeleiding van meerderjarige personen met een handicap naar niet-rechtstreeks toegankelijke zorg
en ondersteuning waarbij de kloof tussen de ondersteuning die geboden kan worden door zelfzorg,

mantelzorg, het sociaal netwerk en reguliere zorg, en de ondersteuningsnood van de persoon met een
handicap determinerend is.
Artikel 6.
De taken, genoemd in artikel 5, omvatten in elk geval:
1° het programmeren op operationeel niveau, vergunnen, erkennen, en subsidiëren van voorzieningen en
het opleggen van administratieve sancties aan voorzieningen die belast zijn met de ondersteuning van
personen met een handicap, met inbegrip van de aanvullende financiering van infrastructuurprojecten
door kapitaalssubsidies uit de aan het agentschap toebedeelde winstverdeling van de nationale Loterij.
De aan het agentschap toebedeelde winstverdeling van de Nationale Loterij kan ook voor andere
doeleinden dan voor de aanvullende financiering van infrastructuurprojecten worden aangewend;
2° het organiseren van de rechtstreekse individugerichte personele, materiële en financiële
ondersteuning aan personen met een handicap, en het financieren van deze vormen van ondersteuning;
3° het bevorderen van de kwaliteit van de ondersteuning aan personen met een handicap;
4° het stimuleren van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie van personen met
een handicap;
5° het informeren en sensibiliseren met betrekking tot alles wat verband houdt met handicaps en de
maatschappelijke integratie van personen met een handicap;
6° de operationalisering van de criteria voor de afbakening van de doelgroep van personen met een
handicap;
7° de organisatie en de afhandeling van de aanvragen tot ondersteuning;
8° de organisatie van het proces van de regie van de zorg en ondersteuning gericht op personen ouder
dan zestien jaar, wat de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige
personen met een handicap betreft, door de toekenning van budgetten voor de financiering van nietrechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning te prioriteren, rekening houdend met de kloof tussen de
ondersteuning die geboden wordt door zelfzorg, mantelzorg, het sociaal netwerk en reguliere zorg, en de
ondersteuningsnood van de persoon met een handicap;
9° de optimalisering van de zorg en ondersteuning door aanbieders van zorg en ondersteuning door
kennisdeling te bevorderen en te organiseren;
10° de toekenning van vergunningen aan aanbieders van zorg en ondersteuning;
11° het beslissen of er bij een meerderjarige persoon met een handicap een duidelijk vast te stellen
behoefte aan zorg en ondersteuning is.
Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
financiële ondersteuning kunnen genieten of een erkenning, goedkeuring of vergunning kunnen krijgen
en die dus, wanneer ze een aanvraag indienen, bij het VAPH gekend zijn.
Decreet tot oprichting van 7 mei 2004 het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013104&datum=&geannoteerd=false&print=false#H102598
3 (artikel 8, 1° 2° en 5° en artikel 19)
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1013455&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel
26)
Ministerieel besluit van 21 juni 2006 tot vastelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijkeassistentiebudget
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1014695&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 1)
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017123&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstuk VI)
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016
houdende de Vlaamse sociale bescherming
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1027643&datum=&geannoteerd=false&print=false#H107942
7 (boek 1, deel 6)
Ministerieel besluit van 28 februari 2011 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget aan de eerste prioritaire groep in 2011

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1020160&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel
1)
Ministerieel besluit van 13 mei 2011 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget aan de tweede prioritaire groep in 2011
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1020345&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 2)
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 tot bepaling van het bedrag, de voorwaarden voor de
toekenning en de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag voor minderjarigen aan wie residentiële
jeugdhulpverlening wordt geboden in voorzieningen die erkend zijn en gesubsidieerd worden door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017205&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 2)
Ministerieel besluit van 17 juli 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1017141&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel 1)
Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1024475&datum=&geannoteerd=false&print=false#H106699
2 (hoofdstuk 4 en 5)
9)

Wonen Vlaanderen

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1014280&datum=&geannoteerd=false&print=false#H
1030460
Artikel 3.
Het agentschap is belast met de coördinatie van de opmaak van de beleidsnota's en de beleidsbrieven en
met de aansturing en de opvolging van het wetenschappelijk onderzoek inzake wonen. Het bereidt de
regelgeving voor en evalueert ze, inzonderheid wat betreft :
1° het grond- en pandenbeleid wat het beleidsveld woonbeleid betreft;
2° het sociale verhuur- en verkoopbeleid;
3° de sociale krediet- en waarborgverlening;
4° de woonkwaliteitsbewaking;
5° de planning en de financiering van de sociale huisvesting;
6° de tegemoetkomingen aan particulieren;
7° de erkenning en de financiering van sociale woonorganisaties en kredietmaatschappijen;
8° het toezicht op de sociale woonactoren;
9° de prestatiebeoordeling van de sociale huisvestingsmaatschappijen;
10° de ondersteuning van het lokale woon- en grond- en pandenbeleid.
Binnen het kader dat de minister, bevoegd voor de huisvesting, vaststelt heeft het agentschap tot taak :
1° een huisvestingsdatabank te ontwikkelen voor permanente dataopbouw en -uitwisseling;
2° het beleidsmatig investeringsprogramma voor sociale woonprojecten op te maken en te evalueren en
de uitvoering ervan op te volgen;
3° de erkenning van sociale woonorganisaties en kredietmaatschappijen voor te bereiden en de in de
regelgeving ter zake voorgeschreven verrichtingen inzake financiering, subsidiëring en
waarborgverlening uit te voeren;
4° de beslissingen van de Vlaamse Regering voor te bereiden over :
a) de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden, vermeld in artikel 23, § 1, van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, of van bijzondere gebieden, vermeld in artikel
85, § 1, tweede lid, 3°, van voormeld decreet;
b) de onteigeningsmachtigingen, vermeld in artikel 34, § 2, van voormeld decreet;
c) het sociaal beheer, vermeld in artikel 90, van voormeld decreet;
d) de lokale toewijzingsreglementen, vermeld in artikel 95, § 2, van voormeld decreet;
5° de werkzaamheden van de visitatiecommissies, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van
22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als
sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de

prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, te plannen en te coördineren en de resultaten van de
visitaties verder op te volgen;
6° de gemeenten te begeleiden en te ondersteunen bij de uitwerking van hun lokaal woon- en grond- en
pandenbeleid en bij het lokale woonoverleg;
7° subsidies aan gemeenten of aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden uit te betalen voor
projecten intergemeentelijk woonbeleid en voor de opmaak en de actualisering van de gemeentelijke
leegstandsregisters;
8° adviezen te verlenen over bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en de
milieueffectrapportering overeenkomstig de regelgeving ter zake;
9° de kwaliteit van woningen en kamers en van de woonomgeving te waarborgen door de uitvoering van
de in de regelgeving ter zake voorgeschreven verrichtingen inzake :
a) de vaststelling en de inventarisatie van de verwaarlozing van gebouwen en van de ongeschiktheid,
onbewoonbaarheid of overbewoning van woningen en kamers;
b) de controle op de geschiktheid van woningen die voor onderverhuring aan sociale verhuurkantoren
aangeboden worden;
c) de afgifte en de intrekking van conformiteitsattesten voor woningen en kamers;
d) de voorbereiding van de beslissingen van de Vlaamse Regering inzake beroepen en aanvullende
kamerreglementen;
10° de gereglementeerde subsidies en tegemoetkomingen of andere voordelen te verstrekken aan
particulieren die voldoen aan de voorwaarden;
11° de administratieve en financiële voortgangscontrole uit te voeren inzake de subsidiëring van sociale
woonprojecten;
12° te zorgen voor kennisbeheer, informatieverstrekking en sensibilisering met betrekking tot alle
hiervoor omschreven taken;
13° controle uit te oefenen op de voorwaarden, verbintenissen en aanwending van subsidies, toelagen,
premies of tegemoetkomingen die worden toegekend ter ondersteuning van het beleid inzake
huisvesting, onder meer op grond van de hierna vermelde bepalingen en van de besluiten die genomen
zijn ter uitvoering ervan:
a) de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de
wet van 2 juli 1971;
b) hoofdstuk II en hoofdstuk IV van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992;
c) hoofdstuk III van het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1993;
d) het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
e) het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 22 oktober 2013 tot oprichting
van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest APB;
en deze subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen in te vorderen bij de begunstigden die de
verbintenissen of voorwaarden niet naleven of die ze niet aanwenden voor de doeleinden waarvoor ze
werden toegekend;
14° de handhavingsmaatregelen toe te passen, vermeld in artikel 20 tot en met 20quinquies van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
15° toezicht uit te oefenen op de sociale woonorganisaties en de sociale kredietverstrekkers met
toepassing van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, met inbegrip van de
sancties die kunnen worden getroffen door de toezichthouder voor de sociale huisvesting;
16° controle uit te oefenen op de toewijzing van woningen die geheel of gedeeltelijk werden gefinancierd
op basis van de bepalingen van:
a) de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970, bekrachtigd door de
wet van 2 juli 1971;
b) hoofdstuk II en hoofdstuk IV van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1992;
c) hoofdstuk III van het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1993;
d) het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
e) het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 22 oktober 2013 tot oprichting
van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest APB.

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst van de reglementeringen op basis waarvan natuurlijke personen
financiële ondersteuning kunnen genieten of een erkenning, goedkeuring of vergunning kunnen krijgen
en die dus, wanneer ze een aanvraag indienen, bij Wonen-Vlaanderen gekend zijn.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een
verbeteringspremie voor woningen
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1000684&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstukken 2 en 3)
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1005498&datum=&geannoteerd=false&print=false (artikel
81)
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de
renovatie van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1026080&datum=&geannoteerd=false&print=false
(hoofdstukken 2, 3 en 4)
Ministerieel besluit van 1 december 2015 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober
2015 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij de
realisatie van een nieuwe woning
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1026219&datum=&geannoteerd=false&print=false#H107236
5 (hoofdstuk 2)

