
Mevr. MOERS, Chantal;

de heer LANGERAET, Peter;

de heer VAN SEVENANT, Bart;

Mevr. DAELEMANS, Anneliese;

Mevr. MEES, Nina;

de heer VERCAMMEN, Frederik;

Mevr. TANDT, Linda.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2007.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[2007/36166]

4 JULI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de
benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair
onderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds
beroepssecundair onderwijs, inzonderheid op artikel 10quater, § 1;

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 28 juni 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de
kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2003, 6 juli 2004, 18 april 2005, 20 maart 2006, 6 juli 2006, 20 februari 2007 en 30 mei 2007,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen
voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 18 april 2005, 20 maart 2006,
6 juli 2006, 20 februari 2007 en 30 mei 2007, worden onder de rubriek Land- en Tuinbouw de benamingen
« groenarbeider » en « tuinaanlegger » vervangen door de benaming « hovenier ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Brussel, 4 juli 2007.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2007/36164]

29 JUNI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2001
tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van een dienst voor gezinszorg

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en
welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring
van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
30 maart 1999, 8 juni 1999, 17 december 1999, 5 mei 2000, 10 november 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001,
30 november 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 15 maart 2002, 5 juli 2002, 6 december 2002, 17 januari 2003,
28 november 2003, 5 december 2003, 30 april 2004, 4 juni 2004, 17 maart 2006, 31 maart 2006, 28 april 2006,
8 september 2006 en 12 januari 2007;

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, 30 juni 2006, 1 september 2006 en 28 juni 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van een
dienst voor gezinszorg, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 oktober 2001, 10 februari 2003 en
23 december 2004;
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