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Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 

subsidie aan instellingen in het beleidsdomein Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin voor de maatregelen inzake 

ventilatie en de aankoop van zelftesten 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, §1; 

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden 

voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de 

gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door 

het Rekenhof, artikel 3, derde lid; 

- het decreet van 9 juli 2021 houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van 

de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 43. 

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 

[datum in te vullen]. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- In het kader van de coronapandemie is efficiënte ventilatie een belangrijke 

verdedigingslinie bij het beperken van het besmettingsrisico COVID-19 en andere 

infectieziektes. Een CO2-meting laat toe de luchtkwaliteit te monitoren, de 

ventilatieniveaus te controleren en bij te sturen. Het belang van extra 

inspanningen met betrekking tot ventilatie werd benadrukt door het 

overlegcomité van 17 november, en herhaald op 26 november en 3 december. 

- Zelftesten zijn een extra middel om de verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen. De Interministeriële Conferentie keurde op 1 december de nieuwe 

teststrategie voor hoog risico contacten (HRC) goed. Hierbij moeten HRC zich 

enkel nog laten testen op dag 5 en blijft de quarantaine duren tot het resultaat 

van de (negatieve) PCR-test gekend is. HRC kunnen echter vanaf dag 4 uit 

quarantaine indien ze dagelijks een zelftest afnemen tot het resultaat van de 

PCR-test op dag 5 gekend is. Hiermee krijgen de zelftesten ook een eigen plaats 

in de interfederale teststrategie.  

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. 

VR 2021 1712 DOC.1627/2
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Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:  

1° aantal erkende opvangplaatsen: het maximaal aantal kinderen waarvoor 

aan de organisator buitenschoolse opvang een erkenning voor 

buitenschoolse gezinsopvang of groepsopvang als vermeld in artikel 3, §1, 

van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 of een 

attest van toezicht werd toegekend; 

2° aantal vergunde kinderopvangplaatsen: het aantal vergunde 

kinderopvangplaatsen, vermeld in artikel 5, eerste lid, 3°, van het decreet 

van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s 

en peuters; 

3° armoedeproject: een organisator die krachtens het besluit van de Vlaamse 

Regering van 31 maart 2017 betreffende de subsidiëring van een 

vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake 

gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen 

met het oog op bestrijding van kinderarmoede een subsidie ontvangt voor 

de ontwikkeling van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief 

op het gebied van gezinsondersteuning, samen met en voor aanstaande 

gezinnen en gezinnen met kinderen met specifieke aandacht voor 

gezinnen in armoede, met het oog op de bestrijding van kinderarmoede; 

4° attest van toezicht: een attest van toezicht voor buitenschoolse 

gezinsopvang, groepsopvang of vakantieopvang als vermeld in artikel 3, 

§1, van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014; 

5° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 

maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 

houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning; 

6° besluit van 5 april 2019: het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 

2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor 

voorzieningen in de jeugdhulp; 

7° bevoegde entiteit: het departement of het agentschap binnen het 

beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 8 van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de 

organisatie van de Vlaamse administratie, dat is aangewezen om het beleid 

over de instellingen uit te voeren; 

8° centrum voor algemeen welzijnswerk: een centrum als vermeld in artikel 2, 

2°, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk; 

9° centrum voor dagverzorging: een centrum als vermeld in artikel 23 van het 

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

10° centrum voor geestelijke gezondheidszorg: een centrum als vermeld in 

artikel 2, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de centra voor 

geestelijke gezondheidszorg; 

11° centrum voor herstelverblijf: een centrum voor herstelverblijf als vermeld in 

artikel 28 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 
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12° centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning: een erkend centrum voor 

kinderzorg en gezinsondersteuning als vermeld in artikel 2 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en 

subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning; 

13° centrum voor kortverblijf: een centrum voor kortverblijf als vermeld in 

artikel 25 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

14° centrum voor ontwikkelingsstoornissen: een voorziening, erkend conform 

artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot 

regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor 

ontwikkelingsstoornissen; 

15° consultatiebureau: de voorziening als vermeld in artikel 1, 3°, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de 

erkenning en subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van 

consultatiebureauartsen; 

16° decreet van 6 juli 2018: het decreet van 6 juli 2018 betreffende de 

overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven 

van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en 

multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging; 

17° dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds: een dienst als vermeld in 

artikel 19 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

18° dienst voor gastopvang: een dienst als vermeld in artikel 21 van het 

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

19° dienst voor gezinszorg: een dienst als vermeld in artikel 11 van het 

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

20° dienst voor herstelgerichte en constructieve afhandeling: een voorziening 

als vermeld in artikel 2, §1, 5°, van het besluit van 5 april 2019; 

21° dienst voor oppashulp: een dienst als vermeld in artikel 15 van het 

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

22° dienst voor pleegzorg: een dienst als vermeld in artikel 10 van het decreet 

van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg; 

23° expertisecentrum kraamzorg: een organisator die krachtens het 

ministerieel besluit van 15 januari 2016 betreffende de regels voor de 

erkenning en subsidiëring van expertisecentra erkend wordt voor de 

uitvoering van een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve 

gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen 

als vermeld in artikel 46 van het besluit van 28 maart 2014; 

24° Fonds: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, 

opgericht bij het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams 

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een 

intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot 

wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur 

voor persoonsgebonden aangelegenheden; 

25° gezinsondersteunend aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale 

verminking en gedwongen huwelijken: een organisator die krachtens het 

ministerieel besluit van 22 maart 2019 betreffende de regels voor de 

erkenning en de subsidiëring van gezinsondersteunend aanbod ter 

preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken 

erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig ambulant aanbod 

preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen 

met kinderen als vermeld in artikel 44 van het besluit van 28 maart 2014; 
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26° groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers: een 

organisator die krachtens het ministerieel besluit van 16 december 2014 

betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van 

groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers wordt 

erkend voor de uitvoering van een laagdrempelig aanbod 

opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met 

kinderen als vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014; 

27° groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers, gericht 

op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke 

ondersteuningsbehoeften: een organisator die krachtens het ministerieel 

besluit van 22 maart 2019 betreffende de regels voor de erkenning en de 

subsidiëring van een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door 

vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met specifieke 

ondersteuningsbehoeften wordt erkend voor de uitvoering van een 

laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning voor gezinnen met 

kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsbehoeften als vermeld 

in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014; 

28° Huis van het Kind: het samenwerkingsverband met een erkenning als 

vermeld in titel 2, hoofdstuk 1, van het decreet van 29 november 2013 

houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning; 

29° individuele dienstverleningsovereenkomst: een individuele 

dienstverleningsovereenkomst, als vermeld in artikel 8, §1, 1°, van besluit 

van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene 

erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, 

behandeling en begeleiding van personen met een handicap; 

30° initiatief van beschut wonen: een initiatief van beschut wonen als vermeld in 

artikel 2, 9°, van het decreet van 6 juli 2018; 

31° inloopteam: een organisator die krachtens het ministerieel besluit van 6 

april 2014 betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van 

inloopteams wordt erkend voor de uitvoering van een laagdrempelig, 

ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande 

gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 44 van het 

besluit van 28 maart 2014; 

32° instituut voor maatschappelijk opbouwwerk: een organisatie als vermeld in 

artikel 2, 5°, van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en 

subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk; 

33° KOALA: een lokaal geïntegreerd aanbod als vermeld in artikel 1, 4°, van 

het ministerieel besluit van 15 januari 2018 betreffende de regels voor de 

erkenning en de subsidiëring van kind- en ouderactiviteiten voor lokale 

armoedebestrijding met een erkenning als vermeld in hoofdstuk 2 van 

hetzelfde besluit; 

34° lokaal dienstencentrum: een centrum als vermeld in artikel 9 van het 

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

35° lokale dienst voor buurtgerichte buitenschoolse opvang: een lokale dienst 

als vermeld in artikel 1, 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 

27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de 

subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en 

flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de 

toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte 

buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie 
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voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een 

plussubsidie; 

36° opvoedingswinkel: een organisator die krachtens het ministerieel besluit 

van 6 april 2014 betreffende de erkenning en de subsidiëring van 

opvoedingswinkels wordt erkend voor de uitvoering van een 

laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande 

gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 40 van het 

besluit van 28 maart 2014; 

37° organisatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: organisatie 

waaraan op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021 

tot toekenning van subsidies van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 

2021 aan verschillende organisaties voor de organisatie van maatregelen 

voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot toekenning van subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2021 aan verschillende organisaties in 

het raam van de organisatie van tijdelijke residentiële capaciteit voor niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen in cofinanciering met de Belgische 

Staat een subsidie wordt toegekend; 

38° organisator ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor 

schoolgaande kinderen: een organisator die krachtens het ministerieel 

besluit van 24 mei 2016 betreffende de regels voor de erkenning en de 

subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor 

schoolgaande kinderen wordt erkend wordt voor de uitvoering van een 

laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor 

aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 44 

van het besluit van 28 maart 2014; 

39° organisator buitenschoolse opvang: de organisator met een erkenning 

voor buitenschoolse gezinsopvang of groepsopvang als vermeld in artikel 3, 

§1, van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 of 

een attest van toezicht;  

40° organisator kinderopvang: de organisator met een vergunning voor 

kinderopvang als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 20 april 

2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters; 

41° organisator mobiel aanbod: een organisator die krachtens het ministerieel 

besluit van 6 april 2014 betreffende de regels voor de erkenning en de 

subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers wordt erkend voor de 

uitvoering van een laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve 

gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen 

als vermeld in artikel 46 van het besluit van 28 maart 2014; 

42° organisator mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de 

voor- en vroegschoolse periode: een organisator met een erkenning voor 

laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning voor 

aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 46 

van het besluit van 28 maart 2014, dat voldoet aan de voorwaarden, 

vermeld in artikel 2 tot en met 9 van het ministerieel besluit van 29 

januari 2018 betreffende de regels voor de erkenning en subsidiëring van 

een mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in de voor- en 

vroegschoolse periode; 

43° organisator niet-fysiek aanbod opvoedingsondersteuning: een organisator 

die krachtens het ministerieel besluit van 21 januari 2020 over de regels 

voor de erkenning en de subsidiëring van een niet-fysiek aanbod 
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opvoedingsondersteuning wordt erkend voor de uitvoering van een 

laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande 

gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 40 van het 

besluit van 28 maart 2014; 

44° OverKop-huizen: de rechtspersonen die een projectsubsidie ontvangen op 

basis van de besluiten administrateur-generaal van Opgroeien regie van 9 

juli 2020, met name vzw Habbekrats, vzw De Wissel, vzw Centrum 

Algemeen Welzijnswerk Boom Mechelen Lier, vzw Huis voor Jongeren en 

vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg; 

45° psychiatrisch verzorgingstehuis: een psychiatrisch verzorgingstehuis als 

vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 6 juli 2018; 

46° revalidatievoorziening: een revalidatievoorziening als vermeld in artikel 2, 

16°, van het decreet van 6 juli 2018, met uitzondering van de ziekenhuizen 

en de revalidatieziekenhuizen; 

47° revalidatieziekenhuis: een revalidatieziekenhuis als vermeld in artikel 2, 17°, 

van het decreet van 6 juli 2018; 

48° spel- en ontmoetingsinitiatief: een organisator die krachtens het 

ministerieel besluit van 6 april 2014 betreffende de erkenning en de 

subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven wordt erkend voor de 

uitvoering van een laagdrempelig aanbod aan spel en ontmoeting voor 

aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 42 

van het besluit van 28 maart 2014; 

49° toestemming: een toestemming als vermeld in artikel 40, eerste lid, van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de 

voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde 

voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van 

doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de 

subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en 

de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met 

een vergunning groepsopvang en een plussubsidie; 

50° typemodules mobiele begeleiding, ambulante opvang en ambulante 

pedagogische training: de typemodules, vermeld in artikel 8, 11, 14, 17, 

20, 25, 29, 32, 35 en 38 van het ministerieel besluit van 21 december 

2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra 

voor kinderzorg en gezinsondersteuning; 

51° typemodules residentiële opvang: de typemodules crisisopvang, zeer korte 

residentiële opvang en lange residentiële opvang: de typemodules, vermeld 

in artikel 45, 49 en 53 van het ministerieel besluit van 21 december 2012 

betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor 

kinderzorg en gezinsondersteuning; 

52° vereniging voor mantelzorgers en gebruikers: een vereniging als vermeld in 

als vermeld in artikel 36 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019; 

53° vereniging waar armen het woord nemen: een vereniging als vermeld in 

artikel 2, 4°, van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de 

armoedebestrijding; 

54° vertrouwenscentrum kindermishandeling: een centrum als vermeld in 

artikel 1, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 

2017 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra 

kindermishandeling en de partnerorganisatie; 

55° voorziening voor personen met een handicap: 



 

Pagina 7 van 15 

a) een vergunde zorgaanbieder als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van 

aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en 

ondersteuning voor personen met een handicap; 

b) een erkend multifunctioneel centrum voor minderjarige personen 

met een handicap als vermeld in artikel 2 van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en 

subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen 

met een handicap; 

c) een erkende unit voor geïnterneerden als vermeld in artikel 10 van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017 over de 

erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning 

bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van 

units voor geïnterneerden; 

d) een erkende observatie-, diagnose- en behandelingsunit als vermeld 

in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 

2017 over de erkenning en subsidiëring van observatie-, diagnose- 

en behandelingsunits; 

e) een vergunde zorgaanbieder als vermeld in artikel 7 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 over de zorg en 

ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door 

vergunde zorgaanbieders; 

f) een vergunde zorgaanbieder als vermeld in artikel 10 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 over de zorg en 

ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel 

of tetraplegie ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste 

zorg- en ondersteuningsnood; 

g) een rechtspersoon die zorg en ondersteuning organiseert voor 

hoogstens vijftien personen met een handicap, die al of niet 

beschikken over een budget als vermeld in artikel 7, eerste lid, 3°, 

van 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; 

56° voorzieningen in de jeugdhulp: de voorzieningen, vermeld in artikel 2, §1, 

1° tot en met 4° en 6° tot en met 8°, van het besluit van 5 april 2019; 

57° woonzorgcentrum: een woonzorgcentrum als vermeld in artikel 33 van het 

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019. 

 

Art. 2. Aan de instellingen, vermeld in artikel 3 en 6, die op de datum van dit 

besluit actief zijn, worden conform dit besluit subsidies verleend. 

 

Hoofdstuk 2. Residentiële instellingen 

 

Art. 3. Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende residentiële instellingen: 

1° de revalidatieziekenhuizen; 

2° de revalidatievoorzieningen; 

3° de psychiatrische verzorgingstehuizen; 

4° de woonzorgcentra; 

5° de centra voor kortverblijf; 

6° de centra voor herstelverblijf; 
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7° de voorzieningen in de jeugdhulp; 

8° de voorzieningen voor personen met een handicap; 

9° de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning; 

10° organisaties voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

 

Art. 4. De residentiële instellingen, vermeld in artikel 3, ontvangen een subsidie 

voor: 

1° maatregelen inzake ventilatie, waaronder de aankoop van CO2-meters; 

2° de aankoop van zelftesten. 

 

De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt uiterlijk op 11 januari 2022 

door het Fonds automatisch uitbetaald aan de instellingen, vermeld in artikel 3, 

waarvan de bevoegde entiteit over het rekeningnummer beschikt. 

 

De bevoegde entiteiten bezorgen aan het Fonds volgende gegevens over de 

instellingen voor de betaling van de subsidie: 

1° de identificatiegegevens; 

2° het te betalen bedrag op basis van artikel 5; 

3° het rekeningnummer. 

 

Art. 5. §1. De subsidie, vermeld in artikel 4, wordt, conform de volgende tabel, 

berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het aantal eenheden. Voor de 

vastlegging van het aantal eenheden wordt rekening gehouden met het aantal 

eenheden dat bekend is bij de bevoegde entiteit. 

instellingen 
forfaitaire 

bedrag in euro 
eenheid 

revalidatieziekenhuizen 90 erkend bed 

revalidatievoorzieningen 90 residentiële capaciteitseenheid 

psychiatrische verzorgingstehuizen 90 
erkende opname-eenheid of FOR-PVT-

bed 

woonzorgcentra 90 erkende woongelegenheid 

centra voor kortverblijf 90 erkende woongelegenheid 

centra voor herstelverblijf 90 erkende verblijfseenheid 

voorzieningen in de jeugdhulp 90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten tewerkgesteld in de 

erkende modules in de typemodule 

verblijf, vermeld in bijlage 1 bij het 

besluit van 5 april 2019 

centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning 
90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten tewerkgesteld  in de 

typemodules residentiële opvang 

organisaties voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen 
90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten tewerkgesteld in de 
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§2. De subsidie, vermeld in artikel 4, wordt voor de voorzieningen voor personen 

met een handicap, conform de volgende tabel berekend als volgt: het forfaitaire 

bedrag x het gemiddelde aantal gebruikers voor wie een individuele 

dienstverleningsovereenkomst loopt, zoals bekend bij de bevoegde entiteit. 

 

voorzieningen voor personen met een handicap forfaitaire bedrag in euro 

vergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven 

90 per gebruiker met een individuele 

dienstverleningsovereenkomst die voorziet 

in woonondersteuning 

multifunctionele centra 

90 per persoon met een handicap met een 

individuele dienstverleningsovereenkomst 

die voorziet in verblijf  

units voor geïnterneerden 

90 per gebruiker met een individuele 

dienstverleningsovereenkomst die voorziet 

in woonondersteuning 

observatie-, diagnose- en behandelingsunits 

90 per gebruiker met een individuele 

dienstverleningsovereenkomst die voorziet 

in diagnose observatie en behandeling in 

een residentiële setting 

vergunde zorgaanbieders voor zorg en 

ondersteuning aan geïnterneerde personen 

90 per gebruiker met een individuele 

dienstverleningsovereenkomst die voorziet 

in woonondersteuning 

vergunde zorgaanbieders voor NAH 

90 per gebruiker met een individuele 

dienstverleningsovereenkomst die voorziet 

in woonondersteuning 

 

Hoofdstuk 3. Niet-residentiële instellingen 

 

Art. 6. Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende niet-residentiële 

instellingen: 

1° de centra voor dagverzorging; 

2° de lokale dienstencentra; 

begeleiding van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen, in het kader 

van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 7 mei 2021 tot toekenning van 

subsidies van de Vlaamse Gemeenschap 

voor het jaar 2021 aan verschillende 

organisaties voor de organisatie van 

maatregelen voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen en het 

besluit van de Vlaamse Regering van 7 

mei 2021 tot toekenning van subsidies 

van de Vlaamse Gemeenschap voor het 

jaar 2021 aan verschillende organisaties 

in het raam van de organisatie van 

tijdelijke residentiële capaciteit voor niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen in 

cofinanciering met de Belgische Staat 
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3° de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers; 

4° de diensten voor gezinszorg; 

5° de diensten voor oppashulp; 

6° de diensten voor gastopvang; 

7° de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds; 

8° de centra voor geestelijke gezondheidszorg; 

9° het niet-residentieel gedeelte van de revalidatievoorzieningen; 

10° de initiatieven van beschut wonen; 

11° de centra voor algemeen welzijnswerk; 

12° de instituten voor maatschappelijk opbouwwerk; 

13° de verenigingen waar armen het woord nemen; 

14° de voorzieningen voor personen met een handicap, die conform artikel 2 van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende 

rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap erkend zijn 

voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulp; 

15° de voorzieningen voor personen met een handicap, vermeld in artikel 1, 55°, 

met uitzondering van de voorzieningen, vermeld in artikel 1, 55°, c); 

16° de voorzieningen in de jeugdhulp; 

17° de diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling; 

18° de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning; 

19° de diensten voor pleegzorg; 

20° de vertrouwenscentra kindermishandeling; 

21° de Huizen van het Kind; 

22° de inloopteams; 

23° de organisatoren mobiel aanbod; 

24° de spel- en ontmoetingsinitiatieven; 

25° de organisatoren mobiel aanbod aan taal- en ontwikkelingsstimulering in 

de voor- en vroegschoolse periode; 

26° de organisatoren ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor 

schoolgaande kinderen; 

27° de organisatoren niet-fysiek aanbod opvoedingsondersteuning; 

28° de opvoedingswinkels; 

29° de OverKop-huizen; 

30° de consultatiebureaus; 

31° de organisatoren kinderopvang; 

32° de organisatoren buitenschoolse opvang; 

33° de lokale diensten voor buurtgerichte buitenschoolse opvang; 

34° de organisatoren van een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning 

door vrijwilligers; 

35° de organisatoren van een gezinsondersteunend aanbod ter preventie van 

vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken; 

36° de organisatoren van een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning 

door vrijwilligers, gericht op gezinnen met kinderen of jongeren met 

specifieke ondersteuningsbehoeften; 

37° de armoedeprojecten; 

38° de expertisecentra kraamzorg; 

39° KOALA’s; 

40° organisaties voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

 

Art. 7. §1. De niet-residentiële instellingen, vermeld in artikel 6, ontvangen een 

subsidie voor: 
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1° maatregelen inzake ventilatie, waaronder de aankoop van CO2-meters; 

2° de aankoop van zelftesten. 

 

§2. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt voor de volgende instellingen, 

conform de volgende tabel, berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het aantal 

eenheden. Voor de vastlegging van het aantal eenheden wordt rekening gehouden 

met het aantal eenheden dat bekend is bij de bevoegde entiteit. 

instellingen 
forfaitaire 

bedrag in euro 
eenheid 

lokale dienstencentra 600 lokaal dienstencentrum 

verenigingen voor mantelzorgers en 

gebruikers 
600 

vereniging voor mantelzorgers en 

gebruikers 

diensten voor gezinszorg 0,06 toegekend uur gezinszorg 

diensten voor oppashulp 0,06 toegekend uur oppashulp 

diensten voor gastopvang 0,06 toegekend uur gastopvang 

instellingen, vermeld in artikel 6, 7° 

tot en met 12° 
90 gesubsidieerde voltijds equivalent 

verenigingen waar armen het woord 

nemen 
600 

vereniging waar armen het woord 

nemen 

voorzieningen in de jeugdhulp 90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten tewerkgesteld in de 

erkende modules in de typemodules 

diagnostiek, begeleiding en 

behandeling, vermeld in bijlage 1 bij 

het besluit van de Vlaamse Regering 

van 5 april 2019 betreffende de 

erkenningsvoorwaarden en de 

subsidienormen voor voorzieningen in 

de jeugdhulp 

diensten voor herstelgerichte en 

constructieve afhandeling 
90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten conform het besluit 

van 5 april 2019 

centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning 
90 

aangevraagde modules in de 

typemodules mobiele begeleiding, 

ambulante opvang en ambulante 

pedagogische training 

diensten voor pleegzorg 90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten tewerkgesteld in de 

ingezette modules in de typemodules 
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binnen de ondersteunende, 

perspectiefzoekende en 

perspectiefbiedende pleegzorg, vermeld 

in artikel 3, 4 en 5 van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 8 november 

2013 houdende de organisatie van 

pleegzorg 

vertrouwenscentra 

kindermishandeling 
90 voltijds equivalent 

Huizen van het Kind met een 

werkingsgebied waarin het aantal 

minderjarigen groter is dan 10.000 

750 Huis van het Kind 

Huizen van het Kind met een 

werkingsgebied waarin het aantal 

minderjarigen kleiner is dan 10.000 

375 Huis van het Kind 

inloopteams 375 inloopteam 

organisatoren mobiel aanbod 375 organisator mobiel aanbod 

organisatoren mobiel aanbod aan 

taal- en ontwikkelingsstimulering in 

de voor- en vroegschoolse periode 

375 

organisator mobiel aanbod aan taal- 

en ontwikkelingsstimulering in de 

voor- en vroegschoolse periode 

spel- en ontmoetingsinitiatieven 375 spel- en ontmoetingsinitiatief 

organisatoren ambulant aanbod 

schoolgaande kinderen 
375 

organisator ambulant aanbod 

schoolgaande kinderen 

organisatoren niet-fysiek aanbod 

opvoedingsondersteuning 
375 

organisator niet-fysiek aanbod 

opvoedingsondersteuning 

opvoedingswinkels 375 opvoedingswinkel 

OverKop-huizen 375 OverKop-huis 

consultatiebureaus 375 
het aantal locaties consultatiebureau 

van de betrokken organisator 

organisatoren kinderopvang  12,3 
het aantal vergunde 

kinderopvangplaatsen 

organisatoren buitenschoolse opvang 12,3 het aantal erkende opvangplaatsen 
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§3. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt voor de centra voor dagverzorging, 

berekend als volgt: 90 euro x gemiddelde dagbezetting van het centrum voor 

lokale diensten voor buurtgerichte 

buitenschoolse opvang 
12,3 

het aantal plaatsen met een 

toestemming  

groepsgericht aanbod 

opvoedingsondersteuning door 

vrijwilligers 

 

375 

groepsgericht aanbod 

opvoedingsondersteuning door 

vrijwilligers 

 

gezinsondersteunend aanbod ter 

preventie van vrouwelijke genitale 

verminking en gedwongen huwelijken 

375 

gezinsondersteunend aanbod ter 

preventie van vrouwelijke genitale 

verminking en gedwongen huwelijken 

groepsgericht aanbod 

opvoedingsondersteuning door 

vrijwilligers, gericht op gezinnen met 

kinderen of jongeren met specifieke 

ondersteuningsbehoeften 

375 

groepsgericht aanbod 

opvoedingsondersteuning door 

vrijwilligers, gericht op gezinnen met 

kinderen of jongeren met specifieke 

ondersteuningsbehoeften 

armoedeprojecten 375 armoedeproject 

expertisecentra kraamzorg 375 expertisecentrum kraamzorg 

KOALA’s 375 KOALA 

organisaties voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen 
90 

voltijds equivalent van de maximale 

personeelsbezetting die in aanmerking 

komt voor de subsidiëring van de 

personeelskosten tewerkgesteld in de 

begeleiding van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen, in het 

kader van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 7 mei 2021 tot 

toekenning van subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 

2021 aan verschillende organisaties 

voor de organisatie van maatregelen 

voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 7 mei 2021 tot 

toekenning van subsidies van de 

Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 

2021 aan verschillende organisaties in 

het raam van de organisatie van 

tijdelijke residentiële capaciteit voor 

niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen in cofinanciering met de 

Belgische Staat 
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dagverzorging. De gemiddelde dagbezetting wordt berekend op basis van de 

bezettingsgegevens 2019, die zijn ingediend met toepassing van het ministerieel 

besluit van 22 april 2015 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de 

dagverzorgingscentra, en artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 april 2015 tot 

vaststelling van de subsidiëringswijze van de dagverzorgingscentra voor palliatieve 

verzorging en op basis van 53/1, eerste lid van bijlage IX bij het besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de 

erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en 

verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. Als er geen bezettingsgegevens 

2019 zijn, wordt de gemiddelde dagbezetting bepaald op tien gebruikers. 

 

§4. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt voor de voorzieningen voor 

personen met een handicap, vermeld in artikel 6, 14°, vastgesteld rekening 

houdend met het aantal personeelspunten waarvoor de instelling is erkend. Er 

wordt 90 euro toegekend per 70 personeelspunten. 

 

De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt voor de voorzieningen voor 

personen met een handicap, vermeld in artikel 6, 15°, vastgesteld rekening 

houdend met de individuele dienstverleningsovereenkomsten met deze instellingen. 

De berekening van de subsidie gebeurt als volgt: 

1° 45 euro per persoon met een individuele dienstverleningsovereenkomst die 

voorziet in dagondersteuning of dagopvang en niet voorziet in 

woonondersteuning of verblijf; 

2° 14,4 euro per persoon met een individuele dienstverleningsovereenkomst 

die uitsluitend voorziet in begeleiding of individuele ondersteuning. 

 

§5. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt uiterlijk op 11 januari 2022 door het 

Fonds automatisch uitbetaald aan de instellingen, vermeld in artikel 6, waarvan de 

bevoegde entiteit over het rekeningnummer beschikt. 

 

 De bevoegde entiteiten bezorgen aan het Fonds volgende gegevens over de 

instellingen voor de betaling van de subsidie: 

1° de identificatiegegevens; 

2° het te betalen bedrag op basis van de bepalingen, vermeld in paragraaf 2 tot 

en met 4; 

3° het rekeningnummer. 

 

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen 

 

Art. 8. In dit artikel wordt verstaan onder Zorginspectie: de Zorginspectie, vermeld 

in artikel 3, §2, derde lid, van 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. 

 

De bevoegde entiteit en Zorginspectie oefenen toezicht uit op de naleving 

van de bepalingen van dit besluit. De instelling verstrekt daarvoor de gevraagde 

inlichtingen of stukken. 
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De subsidie wordt teruggevorderd conform artikel 13 van de wet van 16 mei 

2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, 

de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de 

gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. 

 

Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn, de Vlaamse minister, 

bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, de Vlaamse minister, bevoegd voor 

opgroeien, de Vlaamse minister, bevoegd voor de personen met een beperking, de 

Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale bescherming, en de Vlaamse minister, 

bevoegd voor de zorginfrastructuur, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met 

de uitvoering van dit besluit. 

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 

 

 

 

 

 

 

Wouter BEKE 




