
Bij koninklijk besluit van 11 december 2001, dat in werking treedt op
30 september 2002, is de heer Dierman, E., secretaris bij het parket van
de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002, dat in werking treedt op
1 oktober 2002, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, Mevr. Thiri-
fays, N., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat in werking treedt op
1 oktober 2002, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. Lecocq,
N., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, is de heer Van Goethem, H.,
secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot secretaris-hoofd van
dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar, met ingang van
1 oktober 2002.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2002/36105]

26 JUNI 2002. — Ministerieel besluit tot bepaling van de voorzieningen voor bejaarden die in aanmerking komen
voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per voorziening voor bejaarden in het kader van het
toekennen van een niet-gereglementeerde subsidie voor het begrotingsjaar 2002 aan de initiatiefnemers van
voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 houdende de toekenning van een niet-
gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor
bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut, inzonderheid op artikel 2, § 2 en artikel 3,
§ 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van Vlaamse regering van 15 oktober 1999, 14 april 2000, 26 mei 2000,
10 mei 2001, 11 mei 2001 en 18 mei 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 december 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot bepaling van de voorzieningen voor bejaarden die in
aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per voorziening voor bejaarden in het kader
van het toekennen van een niet-gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers
van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut;

Overwegende dat met ingang van 1 januari 2002 een aantal restprojecten in een regulier kader dienen opgenomen
te worden;

Par arrêté royal du 11 décembre 2001, entrant en vigueur le
30 septembre 2002, M. Dierman, E., secrétaire au parquet du procureur
du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, est admis à la
retraite à sa demande.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 26 mai 2002, entrant en vigueur le 1er octo-
bre 2002, est nommée secrétaire au parquet du procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Dinant, Mme Thirifays, N., secrétaire
adjoint principal à ce parquet.

Par arrêté royal du 11 juin 2002, entrant en vigueur le 1er octo-
bre 2002, est nommée secrétaire au parquet du procureur du Roi près le
tribunal de première instance de Bruxelles, Mme Lecocq, N., secrétaire
adjoint à ce parquet.

Par arrêté royal du 7 juillet 2002, M. Van Goethem, H., secrétaire au
parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance
d’Anvers, est désigné en qualité de secrétaire chef de service à ce
parquet, pour un nouveau terme de trois ans, prenant cours le
1er octobre 2002.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.
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Overwegende dat derhalve in uitvoering van artikel 2, § 2 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse regering van
6 juli 2001 de minister de voorzieningen voor bejaarden dient te bepalen die in aanmerking komen voor subsidiëring;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 3, § 2, van bovenvermeld besluit van de Vlaamse regering van
6 juli 2001 de minister per voorzieningen voor bejaarden het aantal VTE die voor deze subsidiëring in aanmerking
komt, dient te bepalen,

Besluit :

Artikel 1. Voor de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2002 komen de in de bijlage bij dit besluit
opgesomde voorzieningen voor bejaarden in aanmerking voor subsidiëring, in uitvoering van artikel 2, § 2, van het
besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2001 houdende de toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie voor
de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk
stellen in een gewezen DAC-statuut.

Art. 2. Voor de periode van 1 januari 2002 tot 31 december 2002 worden aan de in de bijlage bij dit besluit
opgesomde voorzieningen voor bejaarden 5,5 voltijdse equivalenten, volgens de in deze bijlage weergegeven verdeling,
toegewezen, in uitvoering van artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2001 houdende de
toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie voor de begrotingsjaren 2001 en 2002 aan de initiatiefnemers van
voorzieningen voor bejaarden die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut.

Brussel, 26 juni 2002.

M. VOGELS

Bijlage bij het ministerieel besluit tot bepaling van de voorzieningen voor bejaarden
die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per voorziening voor bejaarden

project nr. initiatiefnemer voorziening voor bejaarden aantal VTE
per project

8436 VZW POPULIERENHOF SERVICE RESIDENTIE
POPULIERENHOF

3001 LEUVEN (HEVERLEE) 2

15003 VZW POPULIERENHOF SERVICE RESIDENTIE
POPULIERENHOF

3001 LEUVEN (HEVERLEE) 1

15131 VZW BORSBEEKHOF RUSTHUIS BORSBEEK-
HOF

2140 BORGERHOUT 1,5

15199 VZW BEJAARDENTEHUIS
SINT-JOZEF

RUSTHUIS SINT-JOZEF 2840 RUMST 1

5,50

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 26 juni 2002.
Brussel, 26 juni 2002.

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
M. VOGELS

*

Departement Algemene Zaken en Financiën
[2002/36122]

Delegatie van sommige bevoegdheden inzake ambtenarenzaken aan ambtenaren van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, wat de invoering van de euro betreft (wijziging van het ministerieel besluit van
17 september 1993)

Een besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands
Beleid van 26 juni 2002 bepaalt het volgende :

Artikel 1. In artikel 4, tweede lid, van het ministerieel besluit van 17 september 1993 houdende delegatie van
sommige bevoegdheden inzake ambtenarenzaken aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1. Het bedrag « 500 000 F » wordt vervangen door het bedrag « 12.500 euro »;

2. De woorden « en ze geen betrekking hebben op geschillen bij de uitvoering van overheidsopdrachten » worden
geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

*

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2002/36148]

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. — Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 worden volgende personen benoemd als titelvoerende leden van de
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België met ingang van 23 maart 2002 :

— de heer Geboes, Karel, wonende te Sint-Niklaas, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, corresponderend
lid van de Academie sinds 1996;
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