
MINISTERIE VAN FINANCIEN

Administratie van de BTW, registratie en domeinen

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

[98/53706]

Erfloze nalatenschap van Cousin, Camille

Cousin, Camille Louisa, weduwe van Pirotte, Joseph, geboren te
Vorst op 3 september 1904, wonende te Merbes-le-Château, Sint-
Martinstraat 39, is overleden te Lobbes op 13 november 1991, zonder
bekende erfopvolgers na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi, bij
vonnis van 11 juni 1998, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Namen, 1 juli 1998.

De gewestelijke directeur der registratie,
M. Biomez.

(53706)

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 98/36435]

11 DECEMBER 1998. — Omzendbrief betreffende vrijetijdsbesteding van personen met een handicap

Aan de organisaties die vrijetijdsbesteding van personen met een handicap ontwikkelen, begeleiden en
bevorderen

Op 10 november 1998 keurde de Vlaamse regering de voorwaarden en modaliteiten goed volgens dewelke het
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap subsidies aan organisaties kan toekennen met
het oog op het ontwikkelen, begeleiden en bevorderen van een aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een
handicap.

Ik vestig in het bijzonder uw aandacht op de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen :

1) De werking van voormelde organisaties dient aan volgende kenmerken te voldoen :

1. zich richten tot personen met een handicap zoals beschreven in artikel 2 van het decreet van 27 juni 1990 tot
oprichting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

2. zich prioritair richten tot die personen met een handicap die in het thuismilieu verblijven;

3. beschikken over voldoende deskundigheid in het werken met personen met een handicap;
4. op een actieve wijze de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de uitbouw van de vrijetijdsbesteding voor

personen met een handicap voor het geheel van een welomschreven regio;
5. zich richten tot verschillende doelgroepen van personen met een handicap;
6. een ruime waaier van activiteiten aanbieden die :
- uitgaan van de wensen van de deelnemers en aansluiten bij hun leefwereld;
- een continu en permanent karakter vertonen en plaatsvinden ’s avonds, in het weekend en tijdens de

vakantieperiodes :
- in het kader van een inclusief beleid zoveel mogelijk gericht zijn op of gebruik maken van het gewone

vrijetijdsaanbod;
7. in hoofdzaak werken met vrijwilligers die onder meer instaan voor de organisatie en begeleiding van de

activiteiten voor de personen met een handicap;
8. beschikken over beroepskrachten die een ondersteunende en voorwaardenscheppende rol vervullen ten

opzichte van bovenvermelde vrijwilligers.
2) Een subsidie kan enkel toegekend worden aan instanties die opgericht zijn onder de vorm van een vereniging

zonder winstoogmerk of aan afdelingen van die instanties.

MINISTERE DES FINANCES

Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines

Publication prescrite par l’article 770
du Code civil

[98/53706]

Succession en déshérence de Cousin, Camille

Cousin, Camille Louisa, veuve de Pirotte, Joseph, née à Forest le
3 septembre 1904, domiciliée à Merbes-le-Château, rue Saint-Martin 39,
est décédée à Lobbes le 13 novembre 1991, sans laisser de successeur
connu.
Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de

l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Charleroi a, par ordonnance du 11 juin 1998, prescrit les publications
et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.
Namur, le 1er juillet 1998.

Le directeur régional de l’enregistrement,
M. Biomez.
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3) Elke aanvraag voor subsidies houdt in dat :
1° een verantwoording wordt gegeven voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd :
a. het structureel en inhoudelijk karakter wordt aangegeven;
b. de maatschappelijke meerwaarde wordt aangegeven;
c. er wordt vermeld hoe deze activiteit aansluit bij en/of verschilt van eventuele andere activiteiten van de

aanvrager;
c. er wordt opgegeven welke middelen ingezet zullen worden inzake :
- personeel, zowel wat betreft hun aantal als hun kwalificaties;
- verbruiksgoederen;
- infrastructuur of andere duurzame goederen;
d. de personen, verenigingen of instanties worden vermeld waarmee eventueel een samenwerkingsverband zal

worden opgezet;
e. de onderlinge afspraken over onder meer de uitvoering en de financiering van de activiteiten worden

meegedeeld in geval van een samenwerkingsverband;
f. er wordt uiteengezet volgens welke methode gewerkt zal worden;
g. criteria worden opgegeven voor de proces- en resultaatsbeoordeling van de beoogde doelstellingen;
h. de regio waarop men zich richt.
Elk van bovengenoemde rubrieken dient in de aanvraag aan bod te komen.
2° een begroting wordt ingediend waarin een overzicht gegeven wordt van :
a. alle geraamde kosten;
b. alle te voorziene opbrengsten.
De aanvragen worden aangetekend ingediend bij de Wnd. Administrateur-generaal van het Vlaams Fonds voor

Sociale Integratie van Personen met een Handicap en vóór 31 januari voor de aanvragen die zich richten op het
werkingsjaar 1999.

Aanvragen die betrekking hebben op de werking in 1998 komen ook in aanmerking voor subsidiëring mits bij de
aanvraag 1999 een werkingsverslag en een financieel verslag 1998 gevoegd wordt, met betrekking tot de initiatieven
inzake vrijetijdsbesteding.

Enkel kosten die niet op een andere wijze vergoed worden, komen in aanmerking.
De formulering van de aanvraag moet het Vlaams Fonds toelaten volgende elementen te beoordelen :
1. een evenwichtige regionale spreiding binnen elke provincie;
2. de afstemming op mogelijke andere activiteiten en andere subsidies, waarbij de dubbele subsidiëring vermeden

wordt;
3. de mate waarin voldaan wordt aan bovenvermelde voorwaarden.
Tenslotte dienen zowel de aanvrager (naam, rechtsvorm, kopie van de statuten) als de uitvoerders van het project

duidelijk identificeerbaar te zijn.
Laurent Bursens,

wnd. administrateur-generaal.

*
Departement Onderwijs

[C − 98/36473]

Administratie Ondersteuning. — Afdeling PMS-Navorming-Leerlingenvervoer
Omschrijving van de prioritaire nascholingsthema’s voor het schooljaar 1999-2000

0. Algemene voorwaarden
In uitvoering van artikelen 53, 54 en 55 van het ″decreet (van 16 april 1996) betreffende de lerarenopleiding en de

nascholing″ en van het ″Besluit van de Vlaamse regering (van 22 oktober 1996) tot regeling van de procedure voor de
toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering″ zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
regering van 14 juli 1998, legt de minister, bevoegd voor onderwijs, volgende prioritaire nascholingsthema’s vast :

1. School- en nascholingsbeleid (basis- en secundair onderwijs en OSP)
2. Schoolleiderschap (basisonderwijs)
3. Functiebeschrijving en evaluatie (basis-, secundair onderwijs en OSP)
4. Interne zorg voor kwaliteit (basis- en secundair onderwijs)
5. Eindtermen ″leren leren″ (basis- en secundair onderwijs, 1e graad), ″sociale vaardigheden″ (basisonderwijs) en

″burgerzin″ (secundair onderwijs, 1e graad)
6. Zorgverbreding en omgaan met verschillen (basis- en secundair onderwijs)
7. Nieuwe media (basisonderwijs en OSP)
8. Detectie van leerstoornissen (basisonderwijs)
9. CLB-management (CLB-medewerkers)
10. Leerlingenparticipatie (secundair onderwijs) (voorwaardelijk)
0.1. Vorm
Opdat een projectaanvraag in overweging kan genomen worden, dient zij geformuleerd te worden op de

projectfiche die hiertoe door de overheid ontwikkeld werd. U kan deze projectfiche verkrijgen via de Cel Nascholing,
Koningsstraat 138, lok. 514, 1000 Brussel.

Er is een adreswijziging! Vanaf 18 december e.k. kan u de Cel Nascholing bereiken in de E. Jacqmainlaan 165,
1e verdieping, 1210 Brussel (02/553 86 91, 92 of 93).

De uiterste indieningsdatum voor projectaanvragen is 15 februari 1999, op het nieuwe adres.
0.2. Aansluiting bij het nascholingsthema
Elke aanvraag voor een nascholingsproject dient aan te sluiten bij de verder omschreven nascholingsthema’s.
Indien in de projectaanvraag slechts een beperkt gedeelte van de doelstellingen wordt uitgewerkt, of indien het

project slechts op een gedeelte van de omschreven doelgroep gericht is, dan moet dit duidelijk gemotiveerd worden in
de projectaanvraag.
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