
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat er bepaalde misbruiken werden vastgesteld met betrekking tot het besluit van de Vlaamse

Regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters door een aantal dienstverleners en het besluit
van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen
voor ondernemerschapsbevorderende diensten; dat deze misbruiken er voor zorgen dat de vooropgestelde
doelstelling, namelijk het stimuleren van het verlenen van kwaliteitsvolle dienstverlening bij kleine en middelgrote
ondernemingen, niet wordt bereikt; dat er gelet op het huidig economisch klimaat onmiddellijk moet worden
ingegrepen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 24 van het ministerieel besluit van 11 mei 2006 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 december 2005 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor
ondernemerschapsbevorderende diensten met betrekking tot de erkenning en aanvaarding van de dienstverleners
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste en het tweede lid worden de woorden « tot schorsing van een erkenning of aanvaarding of »
geschrapt;

2° in het derde lid worden de woorden « tot schorsing van de erkenning of aanvaarding of » geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 9 februari 2007.

Brussel, 9 februari 2007.

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
F. MOERMAN

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

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[C − 2007/35298]

Residentiële en Gespecialiseerde Zorg. — Schorsing van een erkenning

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van 16 januari 2007
wordt bepaald :

Artikel 1. De erkenning onder nummer PE 1364 van het rusthuis « Bruggenpark », Bruggenpark 36, te
9620 Zottegem, beheerd door de VZW Residentie « Bruggenpark », zelfde adres, wordt geschorst voor een periode van
zes maanden.

De schorsingsperiode gaat in dertig dagen na ondertekening van dit besluit.

Art. 2. Overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 1985, mag de inrichting enkel
verder blijven functioneren voor de bejaarden die, op het ogenblik waarop de schorsingsmaatregel ingaat, in de
inrichting opgenomen waren.

Art. 3. Indien bij het beëindigen van de schorsingsmaatregel nog niet aan alle erkenningsnormen voldaan is, zal
de procedure tot intrekking van de erkenning ingezet worden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen zestig dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2007/35297]
12 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit tot toekenning van een financiële tegemoetkoming

aan kinderopvangvoorzieningen om een basisopleiding levensreddend handelen te volgen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006 en 30 juni 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 januari 2007;
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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 aan begeleiders in de kinderopvang dringend een financiële tegemoetkoming om een

basisopleiding levensreddend handelen te volgen moet worden geboden gezien het belang van die tegemoetkoming
om de opleiding te volgen en gezien het belang van die opleiding,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° Kind en Gezin: het intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin, opgericht bij het decreet van 30 april 2004
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

2° opvangvoorziening: kinderopvangvoorziening, erkend door of met een attest van toezicht van Kind en Gezin;

3° begeleiders: kinderbegeleiders en onthaalouders van opvangvoorzieningen die zorgen voor de opvang van 2,5 -
tot 12-jarigen.

Art. 2. Opvangvoorzieningen ontvangen van Kind en Gezin een financiële tegemoetkoming als hun begeleiders
een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen volgen, volgens de bepalingen van dit besluit.

Art. 3. De basisopleiding wordt gevolgd bij een expertise- en opleidingscentrum dat daarvoor erkend is door
Kind en Gezin. De erkenning houdt een garantie in naar inhoud en naar minimale duur van de basisopleiding.

Art. 4. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal 20 euro per begeleider en is eenmalig.

Art. 5. Kind en Gezin stort de financiële ondersteuning aan de opvangvoorziening na ontvangst van het attest, of
een kopie daarvan, van de gevolgde basisopleiding.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

Brussel, 12 februari 2007.

I. VERVOTTE

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2007/35295]

31 JANUARI 2007. — Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités
en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 5,
ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, inzonderheid op de artikelen 10 en 11 gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1983, 6 juli 1989 en
11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 34, 38
en 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, inzonderheid op artikel 7, 11°, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, gegeven op 21 december 2006;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 13 december 2006;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog overlegcomité van 15 mei 2006,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een tussenoverlegcomité opgericht, hierna te noemen beleidsdomeinoverlegcomité, voor het
beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, inzonderheid voor volgende entiteiten :

— het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

— de Vlaamse Milieumaatschappij (IVA);

— de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (IVA);

— het Vlaams Energieagentschap (IVA);

— het Agentschap voor Natuur en Bos (IVA);

— het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (IVA);
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