
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36933]N. 2006 — 5233

1 SEPTEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2005-2006, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs
voor sociale promotie

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs,
inzonderheid de artikelen 6, 9 en 41, § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair
onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2006;

Gelet op protocol nr. 602 van 23 juni 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in
de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van
afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 367 van 23 juni 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in
de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 40.858/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 juli 2006, 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 Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlagen I, II, III, V, VI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX en XXXI van het besluit
van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie worden vervangen door de bijlagen I, II, III, V, VI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX en
XXXI, die bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2005.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 september 2006.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage I A. — Opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

algemene vorming

economie - moderne talen

ASO 3

economie - wiskunde

humane wetenschappen

moderne talen - wetenschappen

moderne talen - wiskunde

wetenschappen - wiskunde

Bijlage I B. — Combinaties van opleidingen die leiden tot een diploma secundair onderwijs

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

gecombineerd
met opleiding(en) studiegebied onderwijsvorm

en -graad

algemene
vorming

algemene
vorming

TSO 3
TSO 3

airco-technieker koeling en warmte

TSO 3

chemie chemie

digitaal drukker grafische technieken

farmaceutisch-technisch assis-
tent

chemie

jeugd- en gehandicaptenzorg personenzorg

koeltechnieker koeling en warmte

manueel boekbinder boekbinden

maritiem medewerker handel

mecanicien personen- en lichte
bedrijfswagens

auto

monteur centrale verwarming
BSO 3 + technieker centrale
verwarming

koeling en warmte

multimedia-operator grafische technieken

offsetdrukker rotatie grafische technieken

onderhoudsmecanicien mechanica - elektriciteit

PLC-technieker mechanica - elektriciteit

podiumtechnicus mechanica - elektriciteit

productie-operator verspaning mechanica - elektriciteit

regelaar
tapijt/fluweelweefmachines

textiel

regelaar weefmachines textiel

secretariaat - talen handel

tapijt/fluweelwever textiel

technieker aandrijfsystemen mechanica - elektriciteit

webdesigner grafische technieken

webontwikkelaar grafische technieken

webserverbeheerder grafische technieken
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studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

gecombineerd
met opleiding(en) studiegebied onderwijsvorm

en -graad

Algemene
vorming

algemene
vorming

BSO 3
BSO 3

BMBE-lasser + MIG/MAG-
lasser mechanica - elektriciteit

BSO 3

BMBE-lasser + TIG-lasser mechanica - elektriciteit

buisfitter staal + buisfitter
kunststof

mechanica - elektriciteit

dakdekker metalen dak + bouw

loodgieter koeling en warmte

draaier - frezer mechanica - elektriciteit

fietsenmaker + mecanicien
bromfietsen en tuinmateriaal

auto

hersteller witgoed mechanica - elektriciteit

industrieel elektrotechnisch
installateur

mechanica - elektriciteit

kantooradministratie en gege-
vensbeheer

handel

kinderzorg personenzorg

kinderzorg/begeleider in de
kinderopvang

personenzorg

koetswerkhersteller auto

lasser - monteerder mechanica - elektriciteit

loodgieter + koeling en warmte

dakdekker metalen dak bouw

matrijzenmaker mechanica - elektriciteit

MIG-MAG-lasser + TIG-lasser mechanica - elektriciteit

monteur centrale verwarming
+ installateur individuele gas-
verwarming

koeling en warmte

monteur centrale verwarming
+ loodgieter

koeling en warmte

monteur klimatisatie koeling en warmte

plaatlasser mechanica - elektriciteit

polyvalent dakdekker bouw

polyvalent verzorgende/thuis-
en bejaardenzorg

personenzorg

regelaar weefmachines textiel

regelaar
tapijt/fluweelweefmachines

textiel

sanitair installateur koeling en warmte

vrachtwagenchauffeur auto

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage II. — Indeling van het studiegebied algemene vorming in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

algemene vorming

economie

ASO 2humane wetenschappen

opfris tweede graad ASO

wetenschappen

economie - wiskunde

ASO 3

economie - moderne talen

humane wetenschappen

menswetenschappen

moderne talen - wetenschappen

moderne talen - wiskunde

wetenschappen - wiskunde

algemene vorming BSO 3 BSO 3

algemene vorming TSO 2
TSO 2

opfris tweede graad TSO

algemene vorming TSO 3 TSO 3

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage III. — Indeling van het studiegebied auto in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

auto

automechanica

BSO 2autotechniek
hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

auto-elektronica

BSO 3

automechanica
autotechniek
bestuurder heftruck
bestuurder reachtruck
carrosserie
carrosserieherstelling
fietsenmaker
fiets- en bromfietsmechanica
garage
hulpmecanicien bedrijfs- en vrachtwagens
koetswerkhersteller
plaatbewerking - koetswerk
plaatwerker
vrachtwagenchauffeur

automechanica
TSO 2

autotechniek

autotechniek
bedrijfswagens

TSO 3
technicus bedrijfs- en vrachtwagens
technicus personen- en lichte bedrijfswagens
technicus personen- en lichte bedrijfswagens - specialiteit LPG

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage V. — Indeling van het studiegebied boekbinden in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

boekbinden

boekbinden BSO 2

boekbinden BSO 3

boekvergulder

TSO 3
hulpboekbinder

manueel boekbinder

manueel boekbinder - boekvergulder

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage VI. — Indeling van het studiegebied bouw in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

bouw

basisopleiding metselen

BSO 2

behangen - garneren

bouw

bouwbedrijf

bouwkundig tekenen

dakdichter

gevorderd metselen

lood- en zinkbewerking

polyvalent bouwvakman

ruwbouwafwerking

schilderwerk(en)

siermetselen

vloeren - tegelzetten

bijzondere bouwafwerkingstechnieken

BSO 3

bouw

bouwafwerkingstechnieken

bouw - metselen

chape- en pleisterwerken

dakdekker leien en pannen

dakdekker metalen dak

industriële schilder- en decoratietechnieken

klusjesdienst

metselen en siermetselen

onderhoud en herstellingen

polyvalent dakdekker

schilder- en decoratietechnieken

schilderwerk(en)

steenkappen

woningdecoratie

bouw

TSO 3

bouwbedrijf

bouwkundig tekenen

bouwtechniek

CAD - bouwkundig tekenen

openbare werken

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XII. — Indeling van het studiegebied grafische technieken in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

grafische
technieken

ontwerptechnieken en illustratietekenen BSO 2

afwerker : snijder en vouwer

BSO 3

druktechnieken

fotografie : afdruk- en verwerkingstechnieken

machinaal boekbinder

papier- en kartonoperator

tekstvervaardiging - offsetdrukken

digitale communicatie

BSO 4

desktoppublishing

drukken

grafisch productiebediende -
ordervoorbereider

multimedia

websitebouwen

werktekenen

desktoppublishing

TSO 3

diepdrukker

digitaal drukker

drukvoorbereider

DTP-operator

elektronische pagina-opmaak en multimedia

flexodrukker

hulpdrukker

multimedia operator

offsetdrukker rotatie

offsetdrukker vellenpers

operator digitale impositie

toegepaste grafische technieken

webdesigner

webontwikkelaar

webserverbeheerder

zeefdrukker

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XIII. — Indeling van het studiegebied handel in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

handel dactylografie BSO 2

kantooradministratie
en gegevensbeheer

BSO 3

toepassingssoftware

handel - talen TSO 2

afdelingssecretaris

TSO 3

bedrijfsadministratieve informatica

bedrijfsadministratieve informatica :
analyse van een bedrijfsadministratief informatiesysteem

bedrijfsadministratieve informatica :
programmeren in een gegevensbankomgeving

bedrijfsadministratieve informatica : toepassingspakketten

boekhouden

boekhouden - informatica

burotica

dactylografie

dactylografie en tekstverwerking

expeditie

fiscaliteit in de praktijk

Franse steno-dactylografie

gevorderde toepassingssoftware

informatica - computer- en besturingssystemen en netwerken

informatica : programmeren

informatica - programmeren : administratieve programmeertaal

informatica - programmeren : specifieke toepassingen

informatica - programmeren : wetenschappelijke programmeertaal

informatica : toepassingssoftware

informatica : toepassingssoftware verkort

informaticabeheer

initiatie in de informatica

integratie toepassingspakketten

maritiem medewerker

marketing en verkoopsbeleid

medisch secretariaat

Nederlandse steno-dactylografie

programmeren

programmeren gegevensbeheer

73850 BELGISCH STAATSBLAD — 22.12.2006 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

public-relations en onthaal

secretariaat - talen

tekstverwerking

telefonist - receptionist

toepassing boekhouden

toepassing gegevensbestanden

toepassing spreadsheet

toepassingssoftware

verkoop en distributie

verkoop en publiciteit TSO 3

websitebouwer

werkplaatsorganisatie

zakelijke communicatie

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage XVII. — Indeling van het studiegebied kant in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

kant

Vlaanderse kant BSO 2

afgeknoopte draden

BSO 3

borduren

doorlopende draden

Parijse kant

Vlaanderse en Beverse kant

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XVIII. — Indeling van het studiegebied koeling en warmte in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

koeling en warmte

aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen

BSO 3

aannemer van zinkwerk en metalen dakbedekkingen van gebou-
wen

aannemer voor het waterdicht maken van gebouwen

centrale verwarming

centrale verwarming - koeltechniek - klimatisatie

centrale verwarming - verbrandingscontrole

centrale verwarming en sanitaire installaties

industrieel isolatiewerker

installateur individuele gasverwarming

installateur van gas voor individuele toestellen

koelmonteur

koeltechniek(en)

loodgieter

monteur centrale verwarming

monteur klimatisatie

sanitair installateur

sanitaire installateur - loodgieter

sanitaire installaties

airco-technieker

TSO 3

installateur centrale verwarming

koeltechnieker

technieker centrale verwarming

technieker klimatisatie

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage XX. — Indeling van het studiegebied lederbewerking in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

lederbewerking lederbewerking BSO 3

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XXIII. — Indeling van het studiegebied mechanica - elektricteit in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

mechanica-
electriciteit

bordenbouwer

BSO 2

elektrische installaties

gassmeltlassen

lassen

operator verspaning

vlambooglassen

assistent podiumtechnicus

BSO 3

BMBE-lasser

buisfitter kunststof

buisfitter staal

buislasser

draaier frezer

elektricien voor huishoudelijke installaties

elektricien voor industriële installaties

elektriciteit

elektrische installaties

erodeerder

frezer kotteraar

gassmeltlassen

gassmeltlasser

hersteller bruingoed

hersteller witgoed

hoeklasser

industrieel elektrotechnisch installateur

installateur domotica

installatie en onderhoud van alarmsystemen

lassen

lasser monteerder

lasser monteerder BMBE

lasser monteerder MIG/MAG

lasser monteerder TIG

matrijzenmaker

MIG-MAG-lassen

MIG/MAG-lasser

monteur

pijpfitten

plaatbewerker

plaatlasser

puntlasser

residentieel elektrotechnisch instalalteur

slijper

slotenmakerij en beveiliging

speciale lastechnieken

TIG-lassen

TIG-lasser

vlambooglassen
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studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

elektriciteit
TSO 2

mechanica

mechanica -
elektriciteit

audio-, video en KTV-techniek

TSO 3

automatiseringstechnieken

CAD

CAD : basisopleiding

CAD : gevorderden

CAD-tekenen

CNC-gestuurde werktuigmachines

computertechnicus

draaien en frezen

elektriciteit

elektromechanica

elektromechanische onderhoudstechnieken

elektronica

industriële elektrotechnieken

industriële informatica

industriële informatica : datatransmissie en industriële sturingen

industriële informatica : microprocessoren en interfacing

industriële informatica : programmeren in een technische omge-
ving

initiatie draaien en frezen

kunststoftechnieken

mechanica

mechanica - CNC werktuigmachines en CAD

meet- en regeltechniek

onderhoudselektricien

onderhoudsmecanicien

pijpfitten - lassen - monteren

PLC-sturingen

PLC technieker

podiumtechnicus

productieoperator verspaning

technieker aandrijfsystemen

vliegtuigtechnieken

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XXIV. — Indeling van het studiegebied meubelrestauratie en houtsnijden in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

meubelrestauratie
en houtsnijden

houtsnijden

BSO 3

houtsnijden - restauratie

houtsnijden voor gevorderden

meubelmakerij

meubelrestauratie

meubelrestaureren

meubelsnijwerker - ornamenteur

meubelstofferen

restauartievakman meubelen

restauratie van (oude) meubelen

restauratietechnieken van meubelen

speciale restauratie(technieken)

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage XXVII. — Indeling van het studiegebied personenzorg in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

personenzorg

kinderzorg/begeleider in de kinderopvang
BSO 3

polyvalent verzorgende / thuis- en bejaardenzorg

aanvullende technische scholing

TSO 3

aanvullende technische scholing voor de bijstand
in de welzijnssector

agogische bijscholing

begeleider-animator voor bejaarden

ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

initiatie tot de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde

intercultureel werk

jeugd- en gehandicaptenzorg

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

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

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XXIX. — Indeling van het studiegebied textiel in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

textiel

bobijnopzetter

BSO 2

stopper/randafwerker

boomscheerder/warper/sterker

BSO 3

handweven

handweven - kleding

handweven - vervolmaking

handweven - woning

montage van textielmachines

scheerder/latexeerder

weven

aanknoper/schranker

TSO 2platwever

tufter

badstofwever

TSO 3

jacquardwever

regelaar tapijt/fluweelweefmachines

regelaar weefmachines

tapijt/fluweelwever

textieltechnologie

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XXXI. — Indeling van het studiegebied voeding in opleidingen

studiegebied opleiding onderwijsvorm
en -graad

bakken BSO 2

gastronomisch koken : vervolmaking

uitsnijder - uitbener

voeding

ambachtelijk brood- en banketbakker

BSO3

ambachtelijk chocoladebewerker

ambachtelijk ijsbereider

bakkersgast

banketbakker

broodbakker

brood- en banketbakkerij en confiserie

culinair traiteur - slager

drankslijten

gastronomisch koken

gastronomisch koken : koken

gastronomisch koken : vervomaking

gastronomische visgerechten

hotelbedrijf - eenvoudig koken

hotelbedrijf - gastronoische koken

hotelbedrijf - keuken

hotelbedrijf - wijnen, cocktails en andere dranken

hotelbedrijf

slager, vleeswarenbereider, fijnkost-traiteur

slagersbedrijf

traiteur

traiteur - banketaannemer

wijnen, cocktails en andere dranken

wijnen en cocktails

wijnkennis

confiserie - banketbakkerij

TSO3hotel

hotelbedrijf

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale
promotie.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/36933]F. 2006 — 5233
1er SEPTEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant, à partir de l’année scolaire 2005-2006, l’arrêté

du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l’enseignement secondaire de promotion
sociale

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l’éducation des adultes, notamment les articles 6,

9 et 41, § 4;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l’enseignement secondaire de

promotion sociale;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 1er juin 2006;
Vu le protocole n° 602 du 23 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du

Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 367 du 23 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité
coordinateur de négociation de l’enseignement libre subventionné;

Vu l’avis n° 40.858/1/V du Conseil d’Etat, donné le 25 juillet 2006, en application de l’article 84, § 1er, premier
alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les annexes I, II, III, V, VI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX et XXXI de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 relatif à la structure de l’enseignement secondaire de promotion sociale sont
remplacées par les annexes I, II, III, V, VI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX et XXXI, qui sont annexées
au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/37005]N. 2006 — 5234

8 DECEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
9 december 2005 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor
loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse
Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman, gewijzigd bij decreet van 5 december 2003,
inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld
en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater, gewijzigd bij de besluiten
van de Vlaamse Regering van 13 december 2002, 5 december 2003, 3 december 2004, 8 april 2005 en 9 december 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 december 2006;

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 er tussen de Nederlandse en de Vlaamse minister die de loodsdienst onder hun bevoegdheid
hebben, een akkoord werd bereikt tot aanpassing van de loodsgeldtarieven per 1 januari 2007 in de Scheldemonden en
op het kanaal Gent-Terneuzen;

Overwegende dat het noodzakelijk is, om reden van gelijke behandeling, het loodsgeldtarief in het Belgische
loodsvaarwater gelijktijdig en in dezelfde mate als in de Scheldemonden en op het kanaal Gent-Terneuzen te wijzigen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van
het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater wordt
vervangen door de bijlage die is gevoegd bij dit besluit.
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