
Gelet op advies 44.724/2 van de Raad van State, gegeven op
7 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot
bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot
bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscol-
lege, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met
de paragraaf 2, luidende :

« § 2. Ingeval de te beoordelen strafuitvoeringsmodaliteit een
elektronisch toezicht betreft, vraagt de directeur aan het Nationaal
Centrum voor Elektronisch Toezicht een verslag over minimum de
volgende punten :

— de materiële omstandigheden waarin het elektronisch toezicht zal
worden uitgevoerd;

— het akkoord van de meerderjarige personen die verblijven op de
plaats waar het elektronisch toezicht ten uitvoer zal worden gelegd. »

Art. 2. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
J. VANDEURZEN

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2008/07168]N. 2008 — 2983

17 JULI 2008. — Ministerieel besluit tot wijziging van het minis-
terieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden
inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het
ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de onderschei-
dingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit
de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze
school

De Minister van Landsverdediging,

Gelet op de Grondwet, artikel 167, § 1;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de aanwending van de
krijgsmacht, de paraatstelling, alsook betreffende de periodes en de
standen waarin de militair zich kan bevinden, artikel 3, § 2, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 1998 betreffende het
uniform van de militairen, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 9 juli 2007, en artikel 3bis, § 1, eerste lid,
ingevoegd bij het koninklijk besluit van 23 december 1999 en gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 9 juli 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van
bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair
uniform;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de
onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gespro-
ten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze
school,

Besluit :

Artikel 1. In het enige artikel van het ministerieel besluit van
22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot
het dragen van het militair uniform worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° de woorden « artikel 3 » worden vervangen door de woorden
« artikel 3bis »;

2° de woorden « de chef van de generale staf of de officier die binnen
de generale staf verantwoordelijk is voor deze aangelegenheid. »
worden vervangen door de woorden « de chef defensie of de onder-
stafchef operaties en training. ».

Vu l’avis 44.724/2 du Conseil d’Etat, donné le 7 juillet 2008, en
application de l’article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant le
contenu du rapport du directeur et déterminant la composition et le
fonctionnement de la conférence du personnel, l’article 2, dont le texte
actuel formera le § 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme
suit :

« § 2. Si la modalité d’exécution de la peine à l’examen porte sur une
surveillance électronique, le directeur demande au Centre national de
surveillance électronique un rapport concernant au moins les points
suivants :

— les conditions matérielles dans lesquelles la surveillance électro-
nique sera exécutée;

— l’accord des personnes majeures résidant à l’adresse où la
surveillance électronique sera exécutée. »

Art. 2. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2008/07168]F. 2008 — 2983

17 JUILLET 2008. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 22 juin 2000 fixant des compétences concernant l’autorisation de
port de l’uniforme militaire et l’arrêté ministériel du 31 jan-
vier 2007 relatif aux insignes distinctifs portés par les officiers issus
de l’Ecole supérieure de Navigation d’Anvers et les élèves de cette
école

Le Ministre de la Défense,

Vu la Constitution, l’article 167, § 1er;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées,
à la mise en condition ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles
le militaire peut se trouver, l’article 3, § 2, 1°;

Vu l’arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l’uniforme des militaires,
l’article 3, alinéa 1er, modifié par l’arrêté royal du 9 juillet 2007, et
l’article 3bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l’arrêté royal du 23 décem-
bre 1999 et modifié par l’arrêté royal du 9 juillet 2007;

Vu l’arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant des compétences
concernant l’autorisation de port de l’uniforme militaire;

Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2007 relatif aux insignes
distinctifs portés par les officiers issus de l’Ecole supérieure de
Navigation d’Anvers et les élèves de cette école,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article unique de l’arrêté ministériel du 22 juin 2000
fixant des compétences concernant l’autorisation de port de l’uniforme
militaire, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « article 3 » sont remplacés par les mots « article 3bis »;

2° les mots « le chef de l’état-major général ou l’officier qui, au sein de
l’état-major général, est responsable de cette matière. » sont remplacés
par les mots « le chef de la défense ou le sous-chef d’état-major
opérations et entraînement. ».
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Art. 2. In het artikel 2 van het ministerieel besluit van 31 januari 2007
betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de
officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de
leerlingen van deze school, wordt het woord « hoofdletter » vervangen
door de woorden « kleine letter ».

Brussel, 17 juli 2008.

P. DE CREM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/203010]N. 2008 — 2984
13 JUNI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een model van overeenkomst tussen

de Vlaamse Regering en de expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van de leraren-
opleidingen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, inzonderheid op artikel 72;
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,

in zonderheid op artikel 55undecies, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2006;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 6 juni 2008;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. Overeenkomstig artikel 72 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en

artikel 55undecies van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen, wordt het model van overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de expertisenetwerken en regionale
platformen in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd,
goedgekeurd.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 13 juni 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

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

BIJLAGE

Modelovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de expertisenetwerken en regionale platformen
in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen

1. Inleiding.
Algemene situering;
Beschrijving van de contracterende partijen.
2. Specificatie van de opdrachten van het expertisenetwerk of het regionale platform.
In de beheersovereenkomst verbindt het expertisenetwerk of het regionaal platform zich tot acties rond de

onderstaande thema’s. Daarbij worden telkens ook meetfactoren gedefinieerd :
1. afstemming tussen de (specifieke) lerarenopleiding, aangeboden door de partners van het expertisenetwerk of

het regionaal platform op vlak van aanbod, curriculum, doelgroepen en gebruik van infrastructuur;
2. het uitwerken van een systeem van kwaliteitszorg voor de specifieke lerarenopleidingen van de CVO’s;
3. het maken van afspraken over de praktijkcomponent;
4. het versterken van de vakdidactische component van de specifieke lerarenopleidingen, aangeboden door de

partner-CVO’s;
5. het maken van een analyse van de inschrijvingen en de toegang tot de stagescholen van de laatste twee

schooljaren, en van een raming van de toekomstige behoeften en stageplaatsten;
6. het ontwikkelen van een registratiesysteem voor stages om op een eenvormige manier de gegevens te kunnen

bezorgen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, met het oog op een transparante berekening
van de mentoruren voor de stagescholen;

7. het vastleggen van gezamenlijke onderzoeksthema’s en het verbeteren van de disseminatie van onderzoeks-
resultaten.

Voor de werkjaren 2009-2010 en 2010-2011 worden de nog nader uit te werken acties en meetfactoren opgenomen
in een bij de overeenkomst te voegen bijlage.

Art. 2. Dans l’article 2 de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2007
relatif aux insignes distinctifs portés par les officiers issus de l’Ecole
supérieure de Navigation d’Anvers et les élèves de cette école, le mot
« majuscule » est remplacé par le mot « minuscule ».

Bruxelles, le 17 juillet 2008.

P. DE CREM
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