
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2012/00125]N. 2012 — 645 (2012 — 572)
1 DECEMBER 2011. — Wet tot wijziging van de wet van 7 decem-

ber 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden
in de politieraad. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2012, Ed. 2, pagina 11409, in
de Nederlandse tekst van artikel 2, dient men te lezen « in artikel 17 »
in plaats van « in artikel 22 ».

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2012/35162]N. 2012 — 646

17 JANUARI 2012. — Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie,
te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor
schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 9, § 2, gewijzigd bij het decreet
van 28 april 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996
houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van
een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 7bis, §3, ingevoegd bij het besluit van 11 januari 2008 en gewijzigd bij het
besluit van 7 oktober 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 8 juli 2011 en 9 september 2011;

Overwegende dat artikel 7bis, § 3, van het besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 bepaalt dat de
Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, jaarlijks het model van basisregistratie vastlegt,

Besluit :

Artikel 1. Bijlage 1 bij dit besluit bepaalt het model van basisregistratie dat de erkende instellingen voor
schuldbemiddeling moeten gebruiken voor de jaarlijkse basisregistratie van het aantal dossiers budget- en
schuldhulpverlening, overeenkomstig artikel 7bis, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot
uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen
voor schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Brussel, 17 januari 2012.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2012/00125]F. 2012 — 645 (2012 — 572)
1er DECEMBRE 2011. — Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998

organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux,
en ce qui concerne l’élection des membres du conseil de police. —
Erratum

Au Moniteur belge du 17 février 2012, Ed. 2, à la page 11409, dans le
texte néerlandais de l’article 2, il y a lieu de lire « in artikel 17 » en lieu
et place de « in artikel 22 ».
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