
Indien het centrum voor algemeen welzijnswerk tijdelijk of definitief wenst af te wijken van de personeelsinzet,
vermeld in artikel 3, 1ste lid, meldt hij dit onverwijld, gemotiveerd en schriftelijk aan het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Het werkgebied van dit centrum wordt bepaald als volgt :
- het bestuurlijk arrondissement Dendermonde (algemene opdrachten);
- het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld -

partnergeweld en de bijkomende taken sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden
met het oog op hun sociale reïntegratie, hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven en begeleiding bij het
onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact).

Deze erkenning kan op elk ogenblik ingetrokken worden om reden van niet-inachtneming van de voorwaarden
gesteld bij de reglementering betreffende voormelde organisatie.

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 8 oktober 2008
wordt bepaald :

De VZW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Zuid-Oost-Vlaanderen te Ronse wordt met ingang van
1 september 2008 erkend voor 0,5 voltijdse equivalent voor het versterken van het basisaanbod.

Conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van
19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt het minimaal aantal personeelsleden waarvoor de
erkenning geldt, bepaald op 30,25 VTE.

De personeelsleden voor wie de erkenning geldt, dienen als volgt te worden ingezet :
- algemene opdrachten : 19,75 VTE;
- bijzondere opdracht ’meldpunt ouderenmis(be)handeling’ : 2 VTE;
- sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden met het oog op hun sociale

reïntegratie : 3 VTE;
- hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven : 3 VTE;
- begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact : 2,5 VTE.
Indien het centrum voor algemeen welzijnswerk tijdelijk of definitief wenst af te wijken van de personeelsinzet,

vermeld in artikel 3, 1ste lid, meldt hij dit onverwijld, gemotiveerd en schriftelijk aan het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Het werkgebied van dit centrum wordt bepaald als volgt :
- het bestuurlijk arrondissement Oudenaarde en de gemeente Geraardsbergen (algemene opdrachten);
- het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde (versterking van de aanpak van intrafamiliaal geweld -

partnergeweld en de bijkomende taken sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden
met het oog op hun sociale reïntegratie, hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven en begeleiding bij het
onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact);

- Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bijzondere opdracht ’meldpunt ouderenmis(be)handeling’).
Deze erkenning kan op elk ogenblik ingetrokken worden om reden van niet-inachtneming van de voorwaarden

gesteld bij de reglementering betreffende voormelde organisatie.

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2008/203816]

Vlaamse Regulator voor de Media
Aanstelling van een ondervoorzitter van de Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 wordt Mevr. Leen d’Haenens, geboren te Gent op
12 maart 1964, en wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Elslo 8, aangesteld als ondervoorzitter van de kamer voor
onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaamse Regulator voor de Media.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van beslissing door de Vlaamse Regering.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de Media, is belast met de uitvoering van dit besluit.

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[2008/203790]
4 JUNI 2004. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede alinea van het besluit

van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers

De Vlaamse Regering,

De minister vice-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme;
Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor

Arbeidsbemiddeling, inzonderheid op artikel 4, zoals gewijzigd bij artikel 66 van het decreet van 27 juni 2003 houdende
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques
voor werknemers, inzonderheid op artikel 6, tweede alinea;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse regering, zoals gewijzigd door de besluiten van 29 augustus 2003 en 24 oktober 2003;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 19 februari 2004;
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Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
van 3 maart 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2004;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 28 mei 2004;
Gelet op het advies van de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1o tweedekansonderwijs : alle opleidingen die personen van minimum 18 jaar of ouder de kans bieden om een
diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen van een hogere graad dan
hetwelk de betrokkene reeds bezit, alle opleidingen verstrekt door de centra voor basiseducatie en volwassenenvor-
ming, alsmede een basisopleiding Nederlands voor anderstaligen en een basisopleiding informatica.

Het beheerscomité van de VDAB bepaalt welke opleidingen Nederlands en informatica in aanmerking komen.

Art. 2. In toepassing van artikel 6, tweede alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003
betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers wordt vrijstelling toegestaan van de bijdrage die
de werknemer moet betalen voor :

- kortgeschoolde werknemers die tweedekansonderwijs volgen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2004.

Brussel, 4 juni 2004.

De minister vice-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

R. LANDUYT

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2008/36268]

13 JUNI 2008. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van het sjabloon en de toelichting bij de
’reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de CO2-emissiehandel voor de
handelsperiode 2008-2012’

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

Gelet op het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse Gewest
door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing
van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 inzake de verhandelbare emissierechten voor
broeikasgassen, inzonderheid op het artikel 17,

Besluit :

Artikel 1. Als sjabloon voor en toelichting bij de ’reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in
het kader van de CO2-emissiehandel in de handelsperiode 2008-2012’, geldt hetgeen opgenomen is in bijlage I bij dit
besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 13 juni 2008.

H. CREVITS

Bijlage I : Sjabloon en toelichting bij de ’reserveringsaanvraag van emissierechten
voor nieuwkomers in het kader van de CO2-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012’

Gezien om te worden gevoegd bij het ministeriële besluit van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het sjabloon
en de toelichting bij de ’reserveringsaanvraag van emissierechten voor nieuwkomers in het kader van de
CO2-emissiehandel voor de handelsperiode 2008-2012’

Brussel, 13 juni 2008.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS
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