
Art. 3. De Minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met
de uitvoering van dit besluit.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/36475]
Ruimtelijke ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. — Provincie Limburg

NEERPELT. — Bij besluit van 20 november 2008 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Broeseinderveld », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Neerpelt in
zitting van 22 september 2008 en dat een toelichtingsnota met de bestaande juridische en feitelijke toestand,
stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[C − 2008/36473]

22 DECEMBER 2008. — Ministerieel besluit houdende de bepaling van de medische en persoonlijke redenen die
aanleiding kunnen geven tot uitstel van aanmelding bij het onthaalbureau, uitstel van ondertekening van het
inburgeringscontract of tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van
14 juli 2006 en 1 februari 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse
inburgeringsbeleid, artikel 13, § 6, gewijzigd bij het besluit van 19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een
administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2007 houdende de bepaling van de medische en persoonlijke redenen
die aanleiding kunnen geven tot de tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract in het kader van het
inburgeringsbeleid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een

administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars op 1 januari 2009 in werking zal treden; dat
de inwerkingtreding van dit besluit een aanpassing vereist aan het ministerieel besluit van 4 april 2007 houdende de
bepaling van de medische en persoonlijke redenen die aanleiding kunnen geven tot de tijdelijke opschorting van het
inburgeringscontract in het kader van het inburgeringstraject; dat artikel 3 van het besluit van 19 december 2008 tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse
inburgeringsbeleid de rechtsgrond biedt voor die aanpassingen; dat die aanpassingen in werking moeten treden op de
eerste werkdag van de onthaalbureau in het nieuwe werkjaar, teneinde de nodige rechtszekerheid te bieden aan de
inburgeraars en om te voorkomen dat de uitvoering van het nieuwe sanctiebeleid ten aanzien van inburgeraars die een
inbreuk plegen, in het gedrang komt,

Besluit :

Artikel 1. § 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° aanwezigheidsgraad : de aanwezigheidsgraad van minimaal 80 % tijdens elk onderdeel van het vormingspro-
gramma, zoals is bepaald in het inburgeringscontract, vermeld in artikel 13, § 1, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid;

2° besluit van 12 september 2008 : het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het
opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars;

3° decreet van 28 februari 2003 : het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid;

4° inburgeraar : de persoon, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 28 februari 2003;

5° tijdige aanmelding : aanmelding bij het onthaalbureau binnen een termijn van maximaal drie maanden nadat
de inburgeringsplicht, vermeld in artikel 5, § 3, 1°, van het decreet van 28 februari 2003, is ontstaan;

6° verplichte inburgeraar : de persoon, vermeld in artikel 5, § 1, van het decreet van 28 februari 2003.

Art. 3. La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargée de l’exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
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§ 2. De mannelijke vorm verwijst in dit besluit zowel naar mannen als naar vrouwen.

Art. 2. § 1. De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van aanmelding op het onthaalbureau als hij om medische of
persoonlijke redenen tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding.

§ 2. Met medische redenen wordt ziekte bedoeld. Om die medische redenen te staven moet de verplichte
inburgeraar een rechtsgeldig medisch attest, uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater,
een orthodontist, een tandarts of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend laboratorium, aan
het onthaalbureau bezorgen. Op het medisch attest wordt de periode vermeld waarin de inburgeraar niet in de
mogelijkheid verkeert om zich tijdig aan te melden.

De bepalingen in paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, gelden ook als de verplichte inburgeraar om medische
redenen tijdelijk in het buitenland verblijft.

§ 3. Met persoonlijke redenen wordt bedoeld dat de verplichte inburgeraar zich in één van de volgende situaties
bevindt :

1° hij of de partner waarmee hij getrouwd is of samenwoont werkt in het buitenland, waardoor hij tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding. Hij moet aan het onthaalbureau een bewijs
voorleggen waarmee hij de tewerkstelling in het buitenland en hieraan gekoppeld zijn verblijf in het buitenland staaft
Op het attest wordt ook de duur van de afwezigheid vermeld;

2° hij verblijft in de gevangenis, waardoor hij tijdelijk in de wettelijke onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan
de plicht tot tijdige aanmelding. De wettelijke onmogelijkheid wordt gestaafd door de instelling waar hij verblijft. Op
het attest wordt ook de duur van de afwezigheid vermeld.

§ 4. Tien werkdagen nadat de periode verstreken is die op het bewijsstuk of de aanvraag, vermeld in paragraaf 2
of 3, vermeld staat, gaat het onthaalbureau na of de verplichte inburgeraar zich bij het onthaalbureau heeft aangemeld.
Als dat niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van het besluit van
12 september 2008 en is artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit van toepassing.

Art. 3. § 1. De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract als hij, nadat
hij zich bij het onthaalbureau heeft aangemeld, om medische of persoonlijke redenen tijdelijk in de onmogelijkheid
verkeert om het inburgeringstraject aan te vatten.

§ 2. Met medische redenen worden ziekte of bevalling bedoeld. Om die medische redenen te staven moet de
verplichte inburgeraar een rechtsgeldig medisch attest, uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een
psychiater, een orthodontist, een tandarts of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend
laboratorium, aan het onthaalbureau bezorgen. Op het medisch attest wordt de duur van het ziekte- of bevallingsverlof
vermeld.

De bepalingen in paragraaf 1 gelden ook voor de inburgeraar die om medische redenen, vermeld in het eerste lid,
tijdelijk in het buitenland verblijft.

§ 3. Met persoonlijke redenen wordt bedoeld dat de verplichte inburgeraar zich in één van de volgende situaties
bevindt :

1° hij verstrekt bijstand of verzorging aan een ziek gezins- of familielid in de eerste graad of hij verblijft tijdelijk
in het buitenland om bijstand of verzorging te verstrekken aan een ziek gezins- of familielid in de eerste graad,
waardoor hij tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om het inburgeringstraject aan te vatten. In dat geval kan het uitstel
maximaal twaalf maanden per patiënt bedragen. Hij moet aan het onthaalbureau een attest bezorgen, afgeleverd door
de behandelende geneesheer van het zieke gezins- of familielid, waaruit blijkt dat hij bijstand of verzorging zal verlenen
aan de zieke persoon. Op het attest wordt ook de graad van verwantschap met de patiënt vermeld;

2° hij of de partner waarmee hij getrouwd is of samenwoont werkt in het buitenland, waardoor hij tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om het inburgeringstraject aan te vatten. Hij moet aan het onthaalbureau een bewijs
voorleggen waarmee hij de tewerkstelling in het buitenland en hieraan gekoppeld zijn verblijf in het buitenland staaft.
Op het attest wordt ook de duur van de afwezigheid vermeld;

3° hij verblijft in de gevangenis waardoor hij in de wettelijke onmogelijkheid verkeert om het inburgeringstraject
aan te vatten. De wettelijke onmogelijkheid wordt gestaafd door de instelling waar hij verblijft. Op het attest wordt ook
de duur van de afwezigheid vermeld;

4° hij kan bewijzen dat hij geen reguliere kinderopvang vindt. Hij moet het uitstel aanvragen bij het onthaalbureau.
In de aanvraag wordt ook de duur van het uitstel vermeld. Hij kan maar uitstel krijgen zolang hij geen reguliere
kinderopvang vindt. Het onthaalbureau moet de aanvraag tot uitstel goedkeuren. Met reguliere kinderopvang wordt
bedoeld : alle opvanginitiatieven erkend door Kind en Gezin of met een attest van toezicht;

5° hij voldoet aan de voorwaarden tot opschorting van de inburgeringsplicht, vermeld in artikel 5, § 8, van het
decreet van 28 februari 2008. Hij krijgt uitstel tot 31 augustus van het schooljaar in kwestie. Uiterlijk op 31 augustus van
het schooljaar in kwestie moet hij zich opnieuw aanmelden bij het onthaalbureau.

§ 4. Tien werkdagen nadat de periode verstreken is die op het bewijsstuk of de aanvraag, vermeld in paragraaf 2
of 3, vermeld staat, gaat het onthaalbureau na of de verplichte inburgeraar zich bij het onthaalbureau heeft aangemeld.
Als dat niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van het besluit van
12 september 2008 en is artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit van toepassing.

Art. 4. § 1 Het inburgeringscontract wordt opgeschort om medische of persoonlijke redenen als de inburgeraar
niet aanwezig kan zijn bij een aantal opeenvolgende lessen, waardoor hij de aanwezigheidsgraad niet kan behalen.

§ 2. Met medische redenen worden ziekte of bevalling bedoeld. Om die medische redenen te staven moet de
inburgeraar een rechtsgeldig medisch attest, uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater,
een orthodontist, een tandarts of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend laboratorium, aan
het onthaalbureau bezorgen. Op het medisch attest wordt de duur van het ziekte- of bevallingsverlof vermeld.

De bepalingen in paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, gelden ook als de verplichte inburgeraar om medische
redenen tijdelijk in het buitenland verblijft.

§ 3. Met persoonlijke redenen wordt bedoeld dat de inburgeraar zich in één van de volgende situaties bevindt :

1° hij is pas ouder geworden. In dat geval kan het inburgeringscontract tien opeenvolgende werkdagen worden
opgeschort. Die periode gaat in vanaf de dag van de geboorte van zijn kind;

2° hij treedt in het huwelijk of legt een verklaring van wettelijke samenwoning af. In dat geval kan het
inburgeringscontract vier opeenvolgende werkdagen opgeschort worden;
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3° hij verstrekt palliatieve zorgen aan een familielid in de eerste of in de tweede graad. In dat geval kan het
inburgeringscontract opgeschort worden voor een periode van één maand, eventueel verlengbaar met één maand. Hij
moet aan het onthaalbureau een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelende geneesheer van de persoon die
palliatieve zorgen behoeft, waaruit blijkt dat hij die palliatieve zorgen zal verlenen. Op het attest wordt ook de graad
van verwantschap met de patiënt vermeld;

4° hij verstrekt bijstand of verzorging aan een ziek gezins- of familielid in de eerste graad. In dat geval kan het
inburgeringscontract voor maximaal twaalf maanden per patiënt opgeschort worden. Hij moet aan het onthaalbureau
een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelende geneesheer van het zieke gezins- of familielid, waaruit blijkt dat
hij bijstand of verzorging zal verlenen aan de zieke persoon. Op het attest wordt ook de graad van verwantschap met
de patiënt vermeld;

5° een van de volgende personen is overleden : zijn partner met wie hij getrouwd is of samenwoont, of een bloed-
of aanverwant in de eerste graad van hem of van zijn partner. In dat geval kan het inburgeringscontract tien
opeenvolgende werkdagen opgeschort worden;

6° een van de volgende personen is overleden : een bloed- of aanverwant in de tweede graad van hem of van de
partner met wie hij getrouwd is of samenwoont. In dat geval kan het inburgeringscontract vijf opeenvolgende
werkdagen opgeschort worden;

7° een van de volgende personen is overleden : een bloed- of aanverwant van hem of van de partner met wie hij
getrouwd is of samenwoont in om het even welke graad maar die onder hetzelfde dak woont als hij of als zijn partner.
In dat geval kan het inburgeringscontract drie opeenvolgende werkdagen opgeschort worden;

8° hij kan om psychosociale en maatschappelijke problemen de lessen niet regelmatig bijwonen. Hij moet aan het
onthaalbureau een bewijs voorleggen van een reguliere welzijns- of gezondheidsinstelling. Op het bewijs wordt de
duur van de afwezigheid vermeld. Met reguliere welzijns- of gezondheidsinstelling wordt bedoeld : de welzijns- of
gezondheidsinstelling die hetzij als Vlaamse voorziening wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, hetzij binnen het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

9° de reguliere kinderopvang waar zijn kind ingeschreven is, is weggevallen en hij kan daarvan een bewijs
voorleggen. Met reguliere kinderopvang wordt bedoeld : alle opvanginitiatieven, erkend door Kind en Gezin of met
een attest van toezicht;

10° hij verblijft in de gevangenis waardoor hij in de wettelijke onmogelijkheid verkeert om regelmatig aan de lessen
deel te nemen. De wettelijke onmogelijkheid wordt gestaafd door de instelling waar hij verblijft. Op het attest wordt
ook de duur van de afwezigheid vermeld;

11° hij of de partner waarmee hij getrouwd is of samenwoont werkt in het buitenland, waardoor hij de lessen niet
regelmatig kan bijwonen. Hij moet aan het onthaalbureau een bewijs voorleggen waarmee hij de tewerkstelling in het
buitenland en hieraan gekoppeld zijn verblijf in het buitenland staaft. Op het attest wordt ook de duur van de
afwezigheid vermeld.

De bepalingen, vermeld in paragraaf 1, gelden ook voor de inburgeraar die om persoonlijke redenen als vermeld
in § 3, 3° en 4°, tijdelijk in het buitenland verblijft.

§ 4. Tien werkdagen nadat de periode verstreken is die op het bewijsstuk of de aanvraag, vermeld in paragraaf 2
of 3, vermeld staat, gaat het onthaalbureau na of de verplichte inburgeraar zich bij het onthaalbureau heeft aangemeld.
Als dat niet het geval is, dan wordt dit beschouwd als een inbreuk in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van het besluit van
12 september 2008 en is artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit van toepassing.

Art. 5. Het ministerieel besluit van 4 april 2007 houdende de bepaling van de medische en persoonlijke redenen
die aanleiding kunnen geven tot de tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract in het kader van het
inburgeringsbeleid, wordt opgeheven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 5 januari 2009.

Brussel, 22 december 2008.

M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[C − 2008/36474]

22 DECEMBER 2008. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attest,
van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van
14 juli 2006 en van 1 februari 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse
inburgeringsbeleid, artikel 10 en artikel 13, § 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
19 december 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007,
5 september 2008 en 22 september 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 2008 tot vaststelling van het model van attest van aanmelding, attest
van vrijstelling, attest van inburgering, attest van EVC, de modellen van inburgeringscontract en de modellen van
bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid;
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