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Delegatie van de bevoegdheid om advocaten aan te stellen
Wijziging van het besluit van 6 mei 2004

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management
van 11 juni 2004 dat in werking treedt op 6 mei 2004 worden in artikel 2, 3° van het besluit van de directeur-generaal
van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van 6 mei 2004 houdende delegatie van de
bevoegdheid om advocaten aan te stellen de woorden « De heer Peter Detroyer, adjunct van de directeur bij de
afdeling » vervangen door « Mevr. Martine Vanhove, adjunct van de directeur bij de afdeling en de heer Tom De Bue,
adjunct van de directeur bij de afdeling ».

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 2004/36033]
29 MAART 2004. — Ministerieel besluit betreffende de registratie en de uitwisseling van gegevens

in het kader van het inburgeringsbeleid

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en
18 februari 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de bepalingen betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, die vermeld zijn in het decreet van

28 februari 2003 en in het besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2004, op 1 april 2004 in werking treden; dat
onverwijld de nodige maatregelen moeten worden genomen met het oog op de effectieve toepassing ervan en met het
oog op de goede werking van de onthaalbureaus,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° decreet : het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;

2° meerderjarige persoon van de doelgroep : een vreemdeling als bedoeld in artikel 3, § 1, van het decreet;

3° minderjarige anderstalige nieuwkomer : een vreemdeling als bedoeld in artikel 3, § 5, van het decreet;

4° administratie : de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap;

5° onthaalbureau : een bureau als bedoeld in artikel 6 of artikel 7, § 2, van het decreet;

6° individueel inburgeringsdossier : de verzameling van gegevens over een meerderjarige persoon van de
doelgroep of een minderjarige anderstalige nieuwkomer, die door een onthaalbureau geregistreerd worden in een
cliëntvolgsysteem als bedoeld in artikel 22 van het decreet;

7° cliëntvolgsysteem : het computergestuurde cliëntvolgsysteem, bedoeld in artikel 22 van het decreet;

8° inburgeringscontract : een overeenkomst als bedoeld in artikel 2, 9°, van het decreet;

9° VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;

10° Huis van het Nederlands : een feitelijk samenwerkingsverband of een vereniging als bedoeld in artikel 11 van
het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003.

Art. 2. Het onthaalbureau houdt op eigen verantwoordelijkheid in het cliëntvolgsysteem een individueel
inburgeringsdossier bij van elke meerderjarige persoon van de doelgroep en van elke minderjarige anderstalige
nieuwkomer die het bureau bedient in het kader van het inburgeringsbeleid.

Art. 3. § 1. Het individueel inburgeringsdossier van een meerderjarige persoon van de doelgroep bevat minstens
de volgende gegevens :

1° de familienaam, de voornaam, het geslacht en de geboorteplaats en -datum;

2° de datum van de eerste inschrijving in de gemeente;

3° de datum van de eerste aanmelding op het onthaalbureau;
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4° het verblijfsadres;
5° de nationaliteit;
6° de verblijfsrechtelijke status en, in voorkomend geval, de ontwikkelingen daarin;
7° indien van toepassing : de gezinssamenstelling;
8° de resultaten van de intake bij het Huis van het Nederlands en de VDAB, bedoeld in artikel 6 van het besluit

van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;
9° het vastgelegde inburgeringsprogramma, opgenomen in het inburgeringscontract;
10° de aanwezigheidsgraad tijdens het vormingsprogramma op het onthaalbureau en, in voorkomend geval, de

bewijzen, bedoeld in artikel 32, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 betreffende
het Vlaamse inburgeringsbeleid;

11° de uitreiking van een attest als bepaald in artikel 14, § 2, van het decreet;
12° of de persoon valt onder de verplichting, bedoeld in artikel 3 van het decreet, of, voorzover dat van toepassing

is, of de nieuwkomer is vrijgesteld van de verplichting tot deelname aan het inburgeringsprogramma op basis van
artikel 6, § 3, of artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 betreffende het Vlaamse
inburgeringsbeleid;

13° of de persoon is ingeschreven als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding;

14° de gegevens die de administratie aanwijst.
§ 2. Het individueel inburgeringsdossier van een minderjarige anderstalige nieuwkomer bevat minstens de

volgende gegevens :
1° de gegevens, vermeld in § 1, 1° tot en met 7°;
2° de deelname aan het onthaalonderwijs;
3° de gegevens die de administratie aanwijst.

Art. 4. Als het onthaalbureau vaststelt dat een meerderjarige persoon van de doelgroep als bedoeld in artikel 5,
§ 1, van het decreet zich bevindt in een geval als bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid, van het decreet, meldt het
onthaalbureau dat binnen vijftien dagen na die vaststelling schriftelijk aan de leidend ambtenaar van de administratie.

Die melding bevat de volgende gegevens :

1° de familienaam, de voornaam, het geslacht, de geboorteplaats en -datum en het verblijfsadres van die persoon;

2° in welk van de gevallen, bedoeld in artikel 12, § 2, tweede lid, van het decreet, die persoon zich bevindt en alle
gegevens tot staving ervan.

Art. 5. § 1. In een geval als bedoeld in artikel 4 meldt het onthaalbureau binnen vijftien dagen na de vaststelling
ervan aan de gemeente waar de meerderjarige persoon van de doelgroep is ingeschreven :

1° de gegevens, vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°;

2° in welk geval die persoon zich bevindt.

§ 2. In het geval, bedoeld in artikel 12, § 2, eerste lid, van het decreet, deelt het onthaalbureau schriftelijk aan de
gemeente waar de meerderjarige persoon van de doelgroep is ingeschreven de in § 1, 1°, bedoelde gegevens mee.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2004.

Brussel, 29 maart 2004.

A. BYTTEBIER

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 2004/36034]

11 JUNI 2004. — Ministerieel besluit betreffende de richtlijnen voor de inburgering
van minderjarige anderstalige nieuwkomers in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2004 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 augustus 2003, 24 oktober 2003 en
18 februari 2004;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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