
Kandidaten die wensen deel te nemen aan een taalexamen zenden uiterlijk op 31 maart 2004 hun inschrijvings-
formulier samen met de noodzakelijke bijlagen aan het onderstaand adres. De poststempel geldt als bewijs.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
departement Onderwijs
administratie Ondersteuning
afdeling Coördinatie Onderwijspersoneel
Secretariaat Taalexamens
t.a.v. Leen WUYTS, kamer 1M14
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL.
De examenverrichtingen zullen ten vroegste aanvangen in mei 2004.
Voor meer gedetailleerde informatie over de procedure voor het aanvragen van het conformiteitsattest of de

gelijkwaardigheidsverklaring van een buitenlands diploma of getuigschrift, voor de inschrijvingsvoorwaarden en
-formaliteiten en voor het inschrijvingsformulier betreffende het taalexamen wordt verwezen naar de omzendbrief die
kan geraadpleegd worden op de website van het departement Onderwijs : http://edulex.vlaanderen.be.

Voor informatie kan de kandidaat eveneens terecht op hoger genoemd adres, op het e-mailadres
leen.wuyts@ond.vlaanderen.be, op het telefoonnummer 02-553 65 33) of bij de onderwijsinstelling waar hij/zij
tewerkgesteld is.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[2004/35022]

Programma voor serviceflatgebouwen, woningcomplexen met dienstverlening en rusthuizen
Vastlegging van bevolkingsprojectie

Een besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 18 december 2003 bepaalt :

Artikel 1. Voor het Nederlandse taalgebied worden de resultaten van de bevolkingsprojectie voor de afzonderlijk
kalenderjaren 2009 en 2010 zoals vervat in het tweede « Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen » (MIRA-S-2000) van de
Vlaamse Milieumaatschappij vastgelegd voor de toepassing van de programmacijfers bedoeld in artikel 3 van het
besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998, voornoemd.

Art. 2. Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt één derde van 30 % van de resultaten van de
bevolkingsprojectie voor de afzonderijke kalenderjaren 2009 en 2010 zoals vervat in « Bevolkingsvooruitzichten 1995-
2050 » van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het Federaal Planbureau vastgelegd voor de toepassing van de
programmacijfers voor rusthuizen bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998,
voornoemd.

Art. 3. Voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad wordt 30 % van de resultaten van de bevolkingsprojectie voor
de afzonderlijke kalenderjaren 2009 en 2010 zoals vervat in « Bevolkingsvooruitzichten 1995-2050 » van het Nationaal
Instituut voor de Statistiek en het Federaal Planbureau vastgelegd voor de toepassing van het programmacijfer voor
serviceflatgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse
regering van 17 maart 1998, voornoemd.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35021]
Vervreemden van gronden

ANDERLECHT. — Bij besluit van 4 december 2003 van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie is toelating verleend aan de Vlaamse Vervoermaatschappij om ten bate van zichzelf, onder voorbehoud van de
gebeurlijke rechten van derden, de op het grondgebied van Anderlecht gelegen en op het bijgaande plan nr. 11-415 (914)
de in verschillende gekleurde eigendommen te vervreemden in naam van het Vlaams Gewest.
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