
Overwegende dat de heer Thierry Janssens geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van
adjunct van de directeur dat plaatsvond op 21 november en 11 december 2001;

Overwegende dat betrokkene op de 32e plaats gerangschikt werd;
Gelet op het eindevaluatieverslag betreffende de heer Thierry Janssens van 19 maart 2003 houdende

geschiktverklaring voor vaste benoeming, wordt de heer Thierry Janssens bij besluit van de secretaris-generaal van
16 april 2003 met ingang van 1 maart 2003 benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het departement
Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Overwegende dat de heer Pieter Deturck geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van
programmaleider loopbaanoriëntatie dat plaatsvond op 24 oktober, 21 en 26 november en 19 december 2001;

Overwegende dat betrokkene op de 1e plaats gerangschikt werd;
Gelet op het eindevaluatieverslag betreffende de heer Pieter Deturck van 27 februari 2003 houdende

geschiktverklaring voor vaste benoeming, wordt de heer Pieter Deturck bij besluit van de secretaris-generaal van
20 mei 2003 met ingang van 1 maart 2003 benoemd in de graad van adviseur bij het departement Algemene Zaken en
Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Overwegende dat de heer Stefaan De Vos geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van adjunct
van de directeur dat plaatsvond op 21 november en 11 december 2001;

Overwegende dat betrokkene op de 16e plaats gerangschikt werd;
Gelet op het eindevaluatieverslag betreffende de heer Stefaan De Vos van 19 maart 2003 houdende geschiktver-

klaring voor vaste benoeming, wordt de heer Stefaan De Vos bij besluit van de secretaris-generaal van 16 april 2003 met
ingang van 15 maart 2003 benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het departement Algemene Zaken en
Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Overwegende dat de heer Frederik Delecluyse geslaagd is voor het vergelijkend examen voor de betrekking van
adjunct van de directeur dat plaatsvond op 21 november en 11 december 2001;

Overwegende dat betrokkene op de 2e plaats gerangschikt werd;
Gelet op het eindevaluatieverslag betreffende de heer Frederik Delecluyse van 17 april 2003 houdende

geschiktverklaring voor vaste benoeming, wordt de heer Frederik Delecluyse bij besluit van de secretaris-generaal van
20 mei 2003 met ingang van 14 april 2003 benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het departement
Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Onderwijs
[C − 2003/35597]

Deeltijds beroepssecundair onderwijs. — Wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van
de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs

Een besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, van 21 mei 2003, dat in werking treedt op
1 september 2003, schrijft voor dat in artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de
benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 juli 2000, 2 juli 2001 en 22 mei 2002, in de weergegeven lijst de volgende
benamingen worden ingevoegd en dat de volgnummering overeenkomstig wordt aangepast :

1. onder de rubriek BOUW : ″Wegmarkeerder″;
2. onder de rubriek KLEDING EN CONFECTIE : ″Assistent-modeverkoper″;
3. onder de rubriek LAND- EN TUINBOUW : ″Medewerker bloemenzaak en tuincentrum″;
4. onder de rubriek TEXTIEL : ″Bobijner″, ″Bobijnopzetter″ en ″Bobijnvoerder-rollenuitnemer″.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/200487]

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Welzijnszorg

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 26 februari 2003 wordt bepaald :

Het serviceflatgebouw ’t Kloosterhof, Pastoor Woestenborghslaan 4 te 2350 Vosselaar, beheerd door het O.C.M.W.
van 2350 Vosselaar, wordt voorlopig erkend voor 17 wooneenheden onder nummer CE 2327 voor de duur van één jaar
met ingang van 1 juni 2002.

De erkenning van het serviceflatgebouw ’t Kloosterhof wordt verleend met ingang van 1 juni 2003 tot 1 juni 2005.
Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een

beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze
beslissing.
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