
aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt :
de heren :

H. De Jonckheere
D. Van Poucke
b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor :
aangeduid door de Algemene Centrale der Openbare Diensten :
Mevr. M. Tirmarche
de heer R. Strubbe
aangeduid door de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten :

de heren :
Fr. Van Waebeeke
D. Meersman
aangeduid door het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt :

de heren :
P. Herreweg
G. Permentier

Art. 3. De functies van griffier-rapporteur en van plaatsvervangend
griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door de heren
S. Van Wouwe en A. Cornette voor wat betreft de Franstalige Raad van
Beroep.

Art. 4. De functies van griffier-rapporteur en van plaatsvervangend
griffier-rapporteur worden respectievelijk waargenomen door Mevrn.
M. Geubels en L. Goethals voor wat betreft de Nederlandstalige Raad
van Beroep.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 4 juli 1997.
J.-P. PONCELET

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[97/22571]

Benoeming

Bij koninklijk besluit van 11 juli 1997, dat in werking treedt de dag
waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de
heer Lefevre, Luc, benoemd tot Regeringscommissaris bij de Rijksdienst
voor pensioenen.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs
[97/35937]

Buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. — Wijziging van het
ministerieel besluit van 15 april 1980 houdende vaststelling van het model van attest voor buitengewoon
secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking zoals bepaald bij artikel 35 van het
koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het
buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het
buitengewoon onderwijs

Bij besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken van 12 mei 1997 wordt bepaald dat aan
de leerlingen die de lessen van het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeisgeschiktmaking
hebben gevolgd, in uitvoering van artikel 35 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 28 juni 1978, het attest wordt
uitgereikt overeenkomstig het bijgaand model.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 1997.

désignés par le Syndicat libre de la Fonction publique :
MM. :

H. De Jonckheere
D. Van Poucke
b) en qualité d’assesseur suppléant :
désignés par la Centrale générale des Services publics :
Mme M. Tirmarche
M. R. Strubbe
désignés par la Centrale chrétienne des Services publics :

MM. :
Fr. Van Waebeeke
D. Meersman
désignés par le Syndicat libre de la Fonction publique :

MM. :
P. Herreweg
G. Permentier

Art. 3. Les fonctions de greffier-rapporteur et de greffier-rapporteur
suppléant sont exercées respectivement par MM. S. Van Wouwe en
A. Cornette pour ce qui concerne la Chambre de recours d’expression
française.

Art. 4. Les fonctions de greffier-rapporteur et de greffier-rapporteur
suppléant sont exercées respectivement par Mmes M. Geubels et
L. Goethals pour la Chambre de recours néerlandaise.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 1997.
J.-P. PONCELET

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[97/22571]

Nomination

Par arrêté royal du 11 juillet 1997, qui entre en vigueur le jour de sa
publication auMoniteur belge, M. Lefevre, Luc, est nommé Commissaire
du Gouvernement près l’Office national des pensions.
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Bijlage 1

Attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking

1. Model : Formaat A4 (210 × 297 mm)

VLAAMSE GEMEENSCHAP — KONINKRIJK BELGIE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs

Attest buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking :

Benaming en adres van de instelling ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................
Ondergetekende ......................................, directeur van de bovenvermelde instelling, bevestigt

dat........................................................(1), geboren te ........................................ op ........................................ (2), als regelmatige
leerling(e) het buitengewoon secundair onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking, volledig leerplan,
heeft gevolgd in de bovenvermelde instelling.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te ......................, op ......................................................................................................................................................

De directeur,

Stempel van de instelling.

2. Onderrichtingen voor het invullen :

(1) Naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;
(2) De maand van de geboortedatum voluit in letters.

Deeltijds beroepssecundair onderwijs en experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan. — Wijziging
van het ministerieel besluit van 19 juli 1993 tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen uitgereikt in
het deeltijds beroepssecundair onderwijs en in het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan
voor sommige categorieën jongeren van 18 tot 25 jaar

Een besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken van 20 juni 1997 bepaalt :

de bijlage 3 « studiegetuigschrift van de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs/studiegetuigschrift van de derde graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs » aan het ministerieel
besluit van 19 juli 1993 tot vaststelling van de modellen van studiebewijzen, uitgereikt in het deeltijds beroepssecundair
onderwijs en in het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan voor sommige categorieën jongeren van
18 tot 25 jaar, wordt vervangen door de bijlage aan dit besluit.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1996.
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