
Signature du président et Signature du président
des membres du conseil de classe : (2) de l’autorité scolaire :

Sceau de l’établissement scolaire Signature du/de la titulaire :
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la

procédure de délivrance du certificat d’enseignement fondamental.
Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS

Notes

(1) Supprimer la mention inutile.
(2) Au moins la moitié des membres de la commission.

2e annexe

ROYAUME DE BELGIQUE - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT

Certificat d’enseignement fondamental
délivré conformément à l’article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental et à l’arrêté

du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat
d’enseignement fondamental.

Le (La) soussigné(e) (nom et prénom en majuscules)
..........................................................................................................................................................................................................
président de l’autorité scolaire (nom et adresse en toutes lettres de l’implantation administrative de l’école)
..........................................................................................................................................................................................................
école
financée par la Communauté flamande (1)
subventionnée par la Communauté flamande (1)
agréée par la Communauté flamande (1)
certifie que (nom et prénom de l’élève en majuscules) ........................................................................................................
né(e) à (lieu de naissance) .........................................................................................................................................................
le (date de naissance, dont le mois est écrit en toutes lettres) ...........................................................................................
a subi avec succès, devant le jury constitué par notre école, les examens pour la délivrance du certificat de

l’enseignement fondamental.
En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré au dernier jour de l’année scolaire....-.... (deux années consécutives

de quatre chiffres chacune).
Signature du président et Signature du président
des membres du jury : (2) de l’autorité scolaire :

Sceau de l’établissement scolaire Signature du/de la titulaire :
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la

procédure de délivrance du certificat d’enseignement fondamental.
Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJNS

Notes

(1) Supprimer la mention inutile.
(2) Au moins la moitié des membres de la commission.

c

[S − C − 99/35021]N. 99 — 319
18 DECEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering

tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988 en de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994,
5 april 1995, 25 maart 1996, het bijzonder decreet van 24 juli 1996, de bijzondere wet van 4 december 1996 en het
bijzonder decreet van 15 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie, gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse regering van 24 juni 1992, 21 december 1994 en 19 december 1997;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 december 1998;
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Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen zich conform het voormelde besluit van de

Vlaamse regering van 19 december 1997 heroriënteert naar meer lokaal gerichte acties en lokale actoren; dat hierbij de
samenwerking inzake de preventieve gezondheidszorg die voorheen op het werkveld reeds bestond moet behouden
blijven met het oog op de continuïteit in de werking van de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen; dat de
erkenningsvoorwaarde inzake de schaalgrootte van de lokale gezondheidsnetwerken, vermeld in het voormelde
besluit, niet overeenstemt met de realiteit op het werkveld;

Overwegende dat het met het oog op de onmiddellijke implementatie van het besluit en omwille van de
continuı̈teit in de organisatie van de preventieve gezondheidszorg onverwijld een aanpassing van het besluit vereist is;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997, wordt het zevende lid vervangen door wat
volgt:

« Logo : samenwerkingsverband voor bovenlokaal gezondheidsoverleg en -organisatie dat zich uitstrekt over een
gebied dat 100 000 tot 400 000 inwoners omvat; ».

Art. 2. In artikel 21bis van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie,
ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997, wordt het eerste lid vervangen door wat
volgt :

« Het op centraal Vlaams niveau geplande preventiebeleid wordt op bovenlokaal vlak door vrijwillig opgerichte
netwerken van relevante al dan niet bestaande lokale initiatieven of structuren uitgevoerd, die 100 000 tot
400 000 inwoners omvatten en waarbinnen het lokale gezondheidsoverleg wordt gecoördineerd en ondersteund. »

Art. 3. Aan artikel 21quinquies, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van
19 december 1997, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De financiering van de logo’s wordt berekend proportioneel in verhouding tot het aantal inwoners van de
betrokken logo binnen de kredieten voorzien in de jaarlijkse begroting.

De subsidie-enveloppe voor de logo die gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bedraagt
7 000 000 frank. »

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

TRADUCTION

[S − C − 99/35021]F. 99 — 319
18 DECEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand

modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales
des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996, le décret spécial du
24 juillet 1996, la loi spéciale du 4 décembre 1996 et le décret spécial du 15 juillet 1997;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la santé, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, 21 décembre 1994 et 19 décembre 1997;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que les soins de santé préventifs en Flandre se réorientent vers des actions locales et des acteurs

locaux, conformément à l’arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997; que la coopération existante
sur le terrain en matière de soins de santé préventifs doit être maintenue en vue de la continuité des activités dans le
domaine des soins de santé préventifs en Flandre; que la condition d’agrément relative à l’échelle des réseaux locaux
de santé, prévue par l’arrêté précité, ne correspond pas avec la réalité sur le terrain;

Considérant qu’en vue de la mise en oeuvre immédiate de l’arrêté et de la continuité de l’organisation des soins
de santé préventifs, l’arrêté doit être modifié sans délai;
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Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la
santé, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, l’alinéa sept est remplacé par la disposition
suivante :

« Logo : le partenariat pour la concertation et l’organisation sanitaires à l’échelle supralocale couvrant une zone de
100 000 à 400 000 habitants; ».

Art. 2. Dans l’article 21bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 relatif à la promotion de la
santé, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par la
disposition suivante :

« La politique de prévention planifiée au niveau flamand central, est mise en oeuvre à l’échelle supralocale par des
réseaux d’initiatives ou de structures locales pertinentes, existantes ou non, créés volontairement, qui comptent 100 000
à 400 000 habitants et au sein desquels est coordonnée et appuyée la concertation sanitaire locale. »

Art. 3. Il est ajouté à l’article 21quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 décembre 1997, un alinéa deux libellé comme suit:

« Le financement des logos est calculé proportionnellement, au prorata du nombre d’habitants du logo concerné,
dans les limites des crédits inscrits au budget annuel.

L’enveloppe subventionnelle pour le logo situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s’élève à
7 000 000 francs. »

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

c

[S − C − 99/35037]N. 99 — 320
18 DECEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten
voor opvanggezinnen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997 en 7 juli 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning en
subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen;

Gelet op het positief advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 december 1998;
Gelet op het advies van de Raad van Beheer van Kind en Gezin, gegeven op 28 oktober 1998;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat om de continuı̈teit van de werking van kinderopvangvoorzieningen te garanderen, de regeling

voor 1999 uiterst dringend dient beslist te worden, vermits de regeling van bij het begin van het jaar 1999 in voege moet
kunnen zijn;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen wordt een artikel 37bis ingevoegd dat luidt
als volgt :

« Art. 37bis. § 1. Aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, wordt de mogelijkheid gegeven
inzake de erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen met betrekking tot het
kalenderjaar 1999 af te wijken van de bepalingen in artikel 29.

§ 2. Aan Kind en Gezin wordt de mogelijkheid gegeven inzake de erkenning en subsidiëring van kinderdag-
verblijven en diensten voor opvanggezinnen met betrekking tot het kalenderjaar 1999 af te wijken van de bepalingen
in artikel 9, 10, 12, § 1, 20, 22, § 1, 30, 34, § 1 tot en met § 3.

§ 3. De mogelijkheid tot afwijking kan enkel binnen volgende bepalingen worden ingevuld :

1° verruiming van de mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van kinderdagverblijven en diensten voor
opvanggezinnen inzake het aanwerven en inzetten van personeel;

2° vereenvoudiging van de berekening en uitkering van de subsidie waarbij de wijze van berekening van de
subsidie het voorwerp moet uitmaken van een voorafgaande, algemene beslissing;

3° het vereenvoudigde bedrag per kinderdagverblijf of per dienst voor opvanggezinnen kan slechts uitgaan als de
subsidie doorgetrokken wordt, rekening houdend met een gewijzigde dossiersituatie en met de stijging van de kosten
van levensonderhoud. »
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