
Art. 6. Le présent décret produit ses effets le 1er octobre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE

Notes

(1) Session 2004-2005
Document. — Projet de décret : 376 – n° 1.
Session 2005-2006
Documents. — Rapport : 376 – n° 2. — Texte adopté en séance plénière : 376 – n° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séances du 16 novembre 2005.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2005/36656]N. 2006 — 86
9 DECEMBER 2005. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998

houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. Aan artikel 16, § 2, van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst
worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

« De functioneel bevoegde Vlaamse minister stelt binnen veertig dagen na ontvangst van dit verslag een grondig
gemotiveerde nota op, waarin hij de redenen omstandig uiteenzet waarom aan de gegrond verklaarde klacht niet het
gevolg kan worden gegeven dat werd voorgesteld door de Vlaamse ombudsman. De Vlaamse ombudsman bezorgt de
grondig gemotiveerde nota — met weglating van de identiteit van de klager en van de personeelsleden van de
administratieve overheden — aan het Vlaams Parlement. » .

Art. 3. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2006.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 december 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

Nota’s

(1) Zitting 2004-2005.
Stuk. — Voorstel van decreet 440, nr. 1.
Zitting 2005-2006.
Stukken. — Verslag : 440, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering 440, nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 30 november 2005.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2005/36656]F. 2006 — 86
9 DECEMBRE 2005. — Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret modifiant le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Il est ajouté à l’article 16, § 2, du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand un
troisième et un quatrième alinéas rédigés comme suit :

« Le Ministre flamand fonctionnellement compétent établit, dans les quarante jours de la réception de ce rapport,
une note solidement motivée, expliquant de manière détaillée les raisons pourquoi il ne peut être réservé à la
réclamation déclarée fondée la suite proposée par le médiateur flamand.
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Le médiateur flamand transmet la note solidement motivée — sans divulguer l’identité du plaignant et des
membres du personnel des autorités administratives — au Parlement flamand. ».

Art. 3. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS

Notes

(1) Session 2004-2005.
Document. — Proposition de décret : 440, n° 1.
Session 2005-2006.
Documents. — Rapport : 440, n° 2. — Texte adopté en séance plénière : 440, n° 3.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 30 novembre 2005.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36597]N. 2006 — 87
16 SEPTEMBER 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden

waartegen beroepsinlevingsovereenkomsten kunnen worden afgesloten door sommige rechtspersonen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 juli 2005 houdende de toekenning van de mogelijkheid tot sluiting van
beroepsinlevingsovereenkomsten aan sommige rechtspersonen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 juli 2005;
Gelet op het advies 38.876/1/V van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2005 met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse

Handel, de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands
Beleid, Media en Toerisme, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en de Vlaamse
minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de hiernavermelde rechtspersonen :

a) de Vlaamse openbare instellingen die ressorteren onder het besluit van de Vlaamse regering van 30 juni 2000
houdende de regeling van de rechtspositie van het personeel van sommige Vlaamse openbare instellingen;

b) de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en de publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, en de
strategische adviesraden, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.

Art. 2. Door de in artikel 1 bedoelde rechtspersonen kunnen beroepsinlevingsovereenkomsten worden afgesloten
tegen de volgende voorwaarden :

a) de duurtijd van de beroepsinlevingsovereenkomst stemt overeen met de duur van de opleiding in alternerend
leren;

b) aan de stagiair worden toegekend :

1° een vergoeding overeenkomstig de hiernavermelde tabel, en met inachtname van de volgende regels :

Leeftijd stagiair Bruto per maand (100%)

15 jaar 287,69

16 jaar 314,66

17 jaar 341,63

18 jaar 368,60

19 jaar 395,57

20 jaar 422,54

21 jaar en ouder 449,51

a) het bedrag van de vergoeding volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van
1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld,zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 178 van
30 december 1982 en onverminderd artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet
van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen;
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