
Art. 24. § 1er. Jusqu’au 31 décembre 2000 inclus, des formations peuvent être organisées conformément aux
dispositions de l’arrêté abrogé à l’article 22.

Toutefois, la subvention de ces formations sera réduite de moitié.

§ 2. Toute formation organisée à partir du 1er janvier 2001 doit respecter les dispositions du présent arrêté.

Art. 25. Les enseignants et accompagnateurs en service à la date de publication du présent arrêté au Moniteur
belge, sont censés remplir les conditions énoncées à l’article 3, § 1er, 5°.

Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 27. Le Ministre flamand qui a l’aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Mevr. M. VOGELS

c

[C − 2000/35207]N. 2000 — 609
28 JANUARI 2000. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor
Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden inzake woonprojecten met een sociaal karakter

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992,
inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het decreet van 15 juni 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 33;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het beheer van het

Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de voorwaarden
inzake woonprojecten met een sociaal karakter, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
13 december 1995, 26 juni 1996 en 6 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 januari 2000;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende regeling van het
beheer van het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, en houdende regeling van de
voorwaarden inzake woonprojecten met een sociaal karakter, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« De heer Hubert Lyben, administrateur-generaal van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, wordt aangesteld als
leidend ambtenaar van Vlabinvest. Hij wordt belast met het dagelijkse beheer van Vlabinvest en met de algemene
leiding van de uitvoering van het Vlabinvestprogramma, goedgekeurd door de Vlaamse regering. Hij treedt op namens
de Vlaamse minister, belast met het beheer van Vlabinvest, overeenkomstig diens richtlijnen en voert de titel van
administrateur-generaal van Vlabinvest. Hij brengt jaarlijks verslag uit bij de Vlaamse regering over het gebruik van
zijn bevoegheden. »

Art. 2. Aan Mevr. Josée Lemaître wordt eervol ontslag verleend als leidend ambtenaar van Vlabinvest.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2000.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 januari 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden,
B. ANCIAUX

TRADUCTION

[C − 2000/35207]F. 2000 — 609
28 JANVIER 2000. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

24 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d’Investissement de la Politique foncière et du logement pour le
Brabant flamand et réglant les conditions en matières de projets de logement à caractère social, le premier alinéa
est remplacé par ce qui suit

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d’accompagnement du budget 1992, notamment l’article 24;
Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l’article 33;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds d’investissement de la

Politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et réglant les conditions en matières de projets de logement
à caractère social, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 1995, 26 juin 1996 et
6 octobre 1998;
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Après avis de l’inspection des Finances, donné le 11 janvier 2000;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des

Affaires bruxelloises,
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1994 réglant la gestion du Fonds
d’Investissement de la Politique foncière et du logement pour le Brabant flamand et réglant les conditions en matières
de projets de logement à caractère social, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« M. Hubert Lyben, administrateur-général de la Société flamande du Logement, est désigné en tant que
fonctionnaire dirigeant de Vlabinvest. Il est chargé de la gestion quotidienne de Vlabinvest et de la direction générale
de l’exécution du programme de vlabinvest, approuvé par le Gouvernement flamand. Il agit au nom du Ministre
flamand, chargé de la gestion de Vlabinvest, conformément aux directives de ce dernier et porte le titre
d’administrateur général de Vlabinvest. Il remet un rapport annuel au Gouvernement flamand quant à l’emploi de ses
compétences.

Art. 2. Il est accordé démission honorable à Mme Josée Lemaître en tant que fonctionnaire dirigeant de Vlabinvest.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2000.

Art. 4. Le ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises,
B. ANCIAUX

c

[C − 2000/35217]N. 2000 — 610
26 JANUARI 2000. — Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de verenigingen voor gezinseducatie

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen;
Gelet op het besluit van 24 juli 1997 van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van

verenigingen voor gezinseducatie; gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 1999;
Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 augustus 1999;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse regering,

Besluit :

Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de verenigingen voor Gezinseducatie worden
vastgesteld zoals bepaald in de bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Het kwaliteitshandboek moet minimaal de volgende elementen bevatten :

1° een inleiding, met daarin de voorstelling van de voorziening alsmede de opbouw en de structuur van de
documentatie;

2° een weergave van het kwaliteitsbeleid waarin de missie, de objectieven en de waarden, de opgave van de
sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in artikel 1 van dit besluit, en de verlening van een machtiging
aan de overheid tot verificatie en evaluatie van het gevoerde kwaliteitsbeleid is opgenomen;

3° een weergave van het kwaliteitssysteem.

Art. 3. Het in artikel 2, 3° bedoelde kwaliteitssysteem moet minimaal de volgende elementen bevatten :

1° de beschrijving van de organisatiestructuur, met daarin opgenomen het organigram en een omschrijving van de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

2° de aanduiding van de verantwoordelijke die met het kwaliteitsbeleid is belast;

3° de situering van de gezinseducatie binnen de ruimere organisatiestructuur;

4° een beschrijving van de procedures.

Art. 4. Minimaal moeten de volgende, in artikel 3, 4° bedoelde procedures worden beschreven :

Op landelijk vlak :

1. de procedure voor behoeftepeiling;

2. de procedure voor studie en onderzoek;

3. de procedure voor productontwikkeling;

4. de procedure voor selectie van de medewerkers;

5. de procedure voor vorming en ondersteuning van de medewerkers, zowel educatieve als nevenambtelijke
medewerkers.
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