
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[2007/37408]

Personeel. — Benoeming

In uitvoering van de besluiten van de administrateur - generaal van 10 december 2007, worden de hierna vermelde
personeelsleden bij wijze van werving benoemd in de graad van medewerker met ingang van 1 november 2007 :

Mevr. Caroline De Cubber, bij de afdeling productie-eenheid en -controle;
Mevr. Elke Sirou, bij de diensten van de administrateur - generaal.

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2007/37398]

1 JANUARI 2008. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007
houdende de lokale diensteneconomie

De Vlaamse Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie,
inzonderheid op artikel 2, § 2 en § 3,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 2, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007 houdende
de lokale diensteneconomie worden de volgende categorieën van werknemers gelijkgesteld met doelgroepwerkne-
mers :

1° de werknemers die zijn tewerkgesteld in projecten die op 31 december 2007 zijn erkend in het kader van de
lokale diensteneconomie, de buurt- en nabijheidsdiensten en de collectieve invoeg;

2° de personen die werden tewerkgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997
houdende harmonisering van diverse stelsels van werkervaringsprojecten en die door de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding worden geïndiceerd als niet-toeleidbaar naar een reguliere tewerkstelling.

Art. 2. Met toepassing van artikel 2, § 3, van hetzelfde besluit worden de volgende periodes gelijkgesteld met een
periode van vergoede volledige werkloosheid of met een periode van inschrijving als werkzoekende :

1° de periodes van tewerkstelling in projecten die zijn erkend in het kader van lokale diensteneconomie, de buurt-
en nabijheidsdiensten en de collectieve invoeg;

2° de periodes van tewerkstelling in een sociale of beschutte werkplaats;

3° de periodes van prestaties verricht in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap;

4° de periode van tewerkstelling overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 houdende
harmonisering van diverse stelsels van werkervaringsprojecten als de werknemer door de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding geïndiceerd wordt als niet-toeleidbaar naar een reguliere tewerkstelling;

5° de periodes van hechtenis of gevangenzetting, gelegen tijdens een periode van volledige werkloosheid;

6° de periodes van verblijf in het buitenland van een werknemer die samenwoont met een Belg, die werkt bij de
Belgische strijdkrachten en in het kader daarvan in het buitenland gestationeerd is;

7° de periodes van tewerkstelling in toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Brussel, 1 januari 2008.

Voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, afwezig :

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