
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2000/36275]

Verlenging van de erkenning van een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezondheidszorg van 12 december 2000 wordt de
erkenning van de v.z.w. Palliatief Netwerk Arrondissement Mechelen als samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg
voor de regio arrondissement Mechelen verlengd vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002.

c

[2000/36280]
Erkenning en subsidiëring van een dienst voor gezinszorg

OCMW NEERPELT. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van
11 december 2000 wordt de dienst voor gezinszorg van het OCMW van Neerpelt, Kerkstraat 10, 3910 Neerpelt, vanaf
1 januari 2001 erkend en gesubsidieerd onder nr. GEZ/33500.

De minister bepaalt jaarlijks het subsidieerbare urencontingent.

c

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2000/36260]

27 OKTOBER 2000. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de sectoren en erkenning
van de meest representatieve beroepsfederaties

met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

Gelet op het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met

betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, inzonderheid op artikel 1, 14°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse regering, zoals gewijzigd;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 23 oktober 2000;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 11 oktober 2000;
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, overeenkomstig artikel 18 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000

het voormeld decreet van 13 april 1999 reeds op 1 september 2000 in werking is getreden;
Overwegende dat zelfregulering één van de basisprincipes vormt van de nieuwe regelgeving en dat ten dien einde

de sectoren zo spoedig mogelijk dienen vastgesteld te worden en de representatieve beroepsfederaties dienen
aangeduid te worden, zodat de interne klachtenprocedures, activiteitenverslagen en gedragscodes juridisch bindend
worden en het Overlegplatform kan geı̈nstalleerd worden,

Besluit :

Artikel 1. De sectoren bedoeld in artikel 1, 14°, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot
uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest,
gevoegd bij dit ministerieel besluit, worden vastgesteld.

Art. 2. De meest representatieve beroepsfederaties bedoeld in artikel 1, 14°, van het voormeld besluit van de
Vlaamse regering 8 juni 2000, gevoegd bij dit ministerieel besluit, worden erkend.

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

Brussel, 27 oktober 2000.

R. LANDUYT
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Bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de sectoren en erkenning van de meest representatieve
beroepsfederaties met betrekking tot private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

Sector Representatieve Beroepsfederatie(s)

1. uitzendarbeid UPEDI : Federatie van de Uitzendbureaus

2. werving - selectie - executive search FWS-FRS : Federatie van wervings- en selectiebu-
reaus
BEXSA : Belgian Executive Search Association

3. outplacement NVOB : Nationale Vereniging van Outplacement-
bureaus

4. arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten geen

5. arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefe-
naars

geen

TRADUCTION

Département de l’Economie, de l’Emploi, des Affaires intérieures et de l’Agriculture

[C − 2000/36260]

27 OCTOBRE 2000. — Arrêté ministériel portant définition des secteurs et agrément
des fédérations professionnelles

les plus représentatives sur le plan du placement privé en Région flamande

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,

Vu le décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au
placement privé en Région flamande, notamment l’article 1er, 14°;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel que
modifié;

Vu l’avis de l’inspecteur des finances, donné le 11 octobre 2000;

Vu l’avis du SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen – Conseil socio-économique pour la Flandre), rendu
le 11 octobre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifiées par les lois
du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant qu’en vertu de l’article 18 de l’arrêté précité du Gouvernement flamand du 8 juin 2000, le décret
susvisé du 13 avril 1999 est déjà entré en vigueur le 1er septembre 2000;

Considérant que l’autorégulation constitue l’un des principes de base de la nouvelle réglementation et qu’il y a lieu
dès lors de fixer dans les plus brefs délais les secteurs et de désigner les fédérations professionnelles représentati-
ves, pour assurer la validité juridique des procédures de réclamation, des rapports d’activités et des codes de conduite
soient et pour que la plate-forme de concertation puisse être installée,

Arrête :

Article 1er. Les secteurs visés à l’article 1er, 14° de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant
exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au placement privé en Région flamande, sont fixés tels que repris en annexe
au présent arrêté.

Art. 2. Les fédérations professionnelles les plus représentatives visées à l’article 1er, 14° de l’arrêté susvisé du
Gouvernement flamand du 8 juin 2000 et reprises en annexe au présent arrêté sont agréées.

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

Bruxelles, le 27 octobre 2000.

R. LANDUYT
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