
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2009/18435]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, gewijzigd op 7 okto-
ber 2009, wordt Mevr. Van der Elst, Josiane, met ingang van 1 novem-
ber 2009, aangesteld in de managementfunctie N-1 van Directeur-
generaal « Inspectie » bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten, voor een periode van zes jaar.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen de zestig dagen na de huidige bekend-
making. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekende brief
aan de Raad van State (Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2009/204775]

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. — Benoeming burgemeester Hasselt

Bij besluit van 13 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand wordt kennis genomen van de benoeming van Mevr. Hilde Claes tot burgemeester van de
stad Hasselt, arrondissement Hasselt, provincie Limburg.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2009/204777]

Agentschap voor Binnenlands Bestuur. — Mol-Dessel

Bij besluit van 7 oktober 2009 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand wordt het grondgebied van de parochie Sint-Bernardus, te Mol-Sluis dat zich op het
grondgebied van de gemeente Dessel bevindt ten zuiden van het kanaal Herentals-Bocholt, volledig overgedragen aan
de parochie Sint-Niklaas, te Dessel.

Het grondgebied van de parochie Sint-Bernardus, te Mol-Sluis bevindt zich voortaan uitsluitend op het
grondgebied van de gemeente Mol, met als gevolg dat de gemeente Mol de volledige financiële toelage voor deze
parochie op zich neemt zonder tussenkomst van de gemeente Dessel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2009/204774]
14 APRIL 2008. — Ministerieel besluit tot gelijkstelling van bepaalde dagen afwezigheid met werkelijke

aanwezigheid in het raam van de subsidies voor het verblijf van de minderjarigen in de voorzieningen van de
bijzondere jeugdbijstand van de categorieën 1 en 2

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990, inzonderheid op artikel 36,
gewijzigd bij het decreet van 15 juli 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de
subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, inzonderheid op artikel 39, § 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
en 19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007 en 10 oktober 2007;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 22 januari 2008;

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2009/18435]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 21 août 2009, modifié le 7 octobre 2009, produisant
ses effets le 1er novembre 2009, Mme Van der Elst, Josiane, est désignée
à la fonction de management N-1 de Directeur général « Inspection »
auprès de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé,
pour une période de six ans.

Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle
peut être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans
les soixante jours après la présente publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles) sous
pli recommandé à la poste.
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Gelet op advies 44.085/3 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

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

1o voorzieningen : erkende voorzieningen als vermeld in artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand;

2o ouders : de natuurlijke personen die titularis zijn van het ouderlijk gezag, of, bij ontstentenis van die personen,
de wettelijke vertegenwoordigers;

3o opvoedingsverantwoordelijken : andere natuurlijke personen dan de ouders, die de minderjarige op duurzame
wijze in feite onder hun bewaring hebben of bij wie de minderjarige geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een
openbare overheid;

4o personen uit de leefomgeving : de natuurlijke personen, met uitzondering de ouders en de opvoedings-
verantwoordelijken, die bij de minderjarige inwonen of met de minderjarige een bijzondere affectieve band hebben,
evenals de natuurlijke personen die in de buurt van de minderjarige wonen of met wie de minderjarige geregeld
contact heeft, onder meer bij het schoolgaan of tijdens de vrijetijdsbesteding.

Art. 2. In de voorzieningen van categorieën 1 en 2 worden de volgende afwezigheidsdagen gelijkgesteld met
werkelijk verblijf :

1o ziekenhuisopname;

2o ontvluchting voor een maximumduur van tien dagen;

3o afwezigheden met overnachting bij ouders, opvoedingsverantwoordelijken of personen uit de leefomgeving,
inclusief tijdens de weekends en feestdagen, tot maximaal 50 % van het totale aantal gerealiseerde begeleidingsdagen
van de voorziening op jaarbasis.

De voorzieningen van de categorieën 1 en 2 beheren zelf dat contingent aan dagen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008.

Brussel, 14 april 2008.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2009/204778]
14 MEI 2009. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de salarisschalen

voor de personeelsleden tewerkgesteld in de erkende voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, artikel 48 tot en met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende subsidiëring van de

personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, artikel 12;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de

subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand;
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, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007,
5 september 2008, 22 september 2008, 6 januari 2009 en 30 januari 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 december 1993 houdende vaststelling van de salarisschalen voor de
personeelsleden tewerkgesteld in de erkende voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 25 juli 2008;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de salarisschalen, in het kader van de wijziging van de personeelsformatie voor de diensten

pleegzorg, onverwijld aangepast moeten worden,

Besluit :

Artikel 1. De salarisschalen, vermeld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993
houdende subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector worden voor de
voorzieningen bijzondere jeugdbijstand toegewezen volgens de onderstaande lijst :

Functies Salarisschaal Aanvangsleeftijd

Logistiek personeel klasse 4 L4 18

Logistiek personeel klasse 3 L3 18

Administratief personeel klasse 3 A3 18

Begeleidend personeel klasse 3 B3 18

Begeleidend personeel klasse 2B B2b 20

Logistiek personeel klasse 2 L2 20
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