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VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2006/35915]

Welzijnszorg

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 17 mei 2006 wordt bepaald :
In toepassing van artikel 13bis, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de

erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 8 december 1998, 21 januari 2000, 17 juli 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001, 23 november 2001,
25 oktober 2002, 7 november 2003 en 22 juli 2005, wordt voor het jaar 2006 vermelde parameter vastgesteld op 1,08244.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2006/35870]
Kind en Gezin

Kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang :
normen voor de preventie van brand en ontploffing

1. Initiatief Buitenschoolse Opvang Stekelbees, Boskapellaan 65, 9080 Lochristi.
Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 15 mei 2006 wordt bepaald :
Artikel 1. De aanvraag tot afwijking, ingediend door VZW Landelijke Kinderopvang, Remylaan 4b, in

3018 Wijgmaal-Leuven, organiserend bestuur van de buitenschoolse opvang Stekelbees in Lochristi, wordt aanvaard
onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2 en 3.

Artikel 2. De gevraagde afwijking voor artikel 8 (de structurele elementen hebben een brandweerstand van
minstens Rf 1h. Hiervan kan enkel afgeweken worden voor vrijstaande lokalen die afgezonderd en op een gelijkvloerse
verdieping gelegen zijn.) van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 wordt goedgekeurd.

De kinderopvang gebeurt in een hoofdgebouw en twee afzonderlijke gelijkvloerse gebouwtjes, type metalen
werfcontainer. De afstand tussen elke container en het hoofdgebouw bedraagt ongeveer 1 meter. In artikel 8 van het
vermelde besluit wordt geen specifieke definitie gegeven voor « afgezonderd ».

De bestaande toestand kan behouden blijven aangezien :
— het drie gebouwen zijn met één bouwlaag en een beperkte oppervlakte;
— de drie gebouwen dezelfde functie hebben, namelijk buitenschoolse kinderopvang;
— elk gebouw minstens twee uitgangen heeft.
Artikel 3. De goedgekeurde afwijking wordt bovendien slechts toegestaan op voorwaarde dat wordt voldaan aan

alle overige brandveiligheidsnormen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003.
Artikel 4. Afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de burgemeester van Lochristi en aan Kind en Gezin.
2. Initiatief Buitenschoolse Opvang Stekelbees, Zaffelare-Dorp 10, 9080 Lochristi.
Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 15 mei 2006 wordt bepaald :
Artikel 1. De aanvraag tot afwijking, ingediend door VZW Landelijke kinderopvang, Remylaan 4b in 3018

Wijgmaal-Leuven, organiserend bestuur van de buitenschoolse opvang Stekelbees in Lochristi, wordt aanvaard onder
de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2 en 3.

Artikel 2. De gevraagde afwijking voor artikel 8 (de structurele elementen hebben een brandweerstand van
minstens Rf 1h. De trappen voldoen aan de federale basisnormen.) van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 oktober 2003 wordt goedgekeurd.

De bestaande toestand van de structurele elementen kan behouden blijven op voorwaarde dat een branddetectie
conform aan de norm NBN S 21-100 wordt geïnstalleerd. Als evenwaardige oplossing volstaat ook een automatische
brandmeldinstallatie die voldoet aan volgende beschrijving :

De automatische brandmeldinstallatie bestaat uit een aantal branddetectoren en een centrale.
De detectoren worden geplaatst in alle lokalen die deel uitmaken van het gebouw.
Bij de keuze van het type van de detectoren moet rekening gehouden worden met de aard van het risico en met

de omgevingsvoorwaarden.
De centrale is aangepast aan de detectoren en minimaal uitgerust met :
— een optisch signaal dat de bedrijfstelling van de installatie aanduidt;
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