
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2012/35634]

8 MEI 2012. — Besluit (nr. 838) betreffende de accreditatie van de Master of Science
in de farmaceutische zorg (master) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in
de farmaceutische zorg (master) van de Universiteit Gent goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd. Het
betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen die te Gent wordt georganiseerd.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar 2012-2013 tot en met het
einde van het academiejaar 2019-2020.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2012/35635]

8 MEI 2012. — Besluit (nr. 839) betreffende de accreditatie van de Master of Science
in de geneesmiddelenontwikkeling (master) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in
de geneesmiddelenontwikkeling (master) van de Universiteit Gent goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd.
Het betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen die te Gent wordt georganiseerd.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar 2012-2013 tot en met het
einde van het academiejaar 2019-2020.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
[C − 2012/35636]

8 MEI 2012. — Besluit (nr. 840) betreffende de accreditatie
van de Master of Science in de klinische biologie (master na master) van de Universiteit Gent

De NVAO,

Na beraadslaging,
Besluit :

Met toepassing van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen, wordt het accreditatierapport en -besluit met positief eindoordeel voor de opleiding Master of Science in
de klinische biologie (master na master) van de Universiteit Gent goedgekeurd en wordt de opleiding geaccrediteerd.
Het betreft een opleiding zonder afstudeerrichtingen die te Gent wordt georganiseerd.

De in het eerste lid bedoelde accreditatie geldt vanaf de aanvang van het academiejaar 2012-2013 tot en met het
einde van het academiejaar 2019-2020.

Voor de NVAO,
De voorzitter

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2012/203172]
25 MEI 2012. — Ministerieel besluit betreffende de wijziging en opheffing van het ministerieel besluit van

29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van verenigingen waar armen het woord
nemen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 mei 2009 houdende nadere regels betreffende de
werking van verenigingen waar armen het woord nemen

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, artikel 8, gewijzigd bij het decreet van
18 juli 2008, en artikel 10, vervangen bij het decreet van 18 juli 2008;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, de artikelen 23,
§ 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en 10 februari 2012, en 31, gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 mei 2009 houdende nadere regels betreffende de werking van verenigingen
waar armen het woord nemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van
verenigingen waar armen het woord nemen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 maart 2012;
Gelet op advies 51.249/1 van de Raad van State, gegeven op 10 mei 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de
subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 april 2010,
wordt de zinsnede ″jaarlijkse subsidie 24.500″ vervangen door de zinsnede ″subsidie voor het werkingsjaar 2012
36.639,82″.

Art. 2. De volgende besluiten worden opgeheven :

1o het ministerieel besluit van 25 mei 2009 houdende nadere regels betreffende de werking van verenigingen waar
armen het woord nemen;

2o het ministerieel besluit van 29 oktober 2009 houdende nadere regels betreffende de subsidiëring van
verenigingen waar armen het woord nemen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 2010 en 25 mei 2012.

Art. 3. Artikel 2 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Brussel, 25 mei 2012.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2012/203098]

16 MEI 2012. — Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van gewestelijke toezichthouders, gewestelijke
milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos van het
Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.3.1, § 1, 1o, en
16.3.8, § 2, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 1, gewijzigd bij het besluit van
30 april 2009, artikel 3/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, artikel 12, 5o, 5o/1 en
5o/2, artikel 20 en artikel 36/1, gewijzigd bij het besluit van 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juli 2010 betreffende de aanwijzing van gewestelijke toezichthouders,
gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos van het
Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — De aanwijzing van gewestelijke toezichthouders bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Afdeling I. — De personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht

Artikel 1. De volgende personeelsleden, vermeld in artikel 12, 5o, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, worden aangewezen als gewestelijke toezichthouder :

Eduard Luyckx, Jan Lamberts, Koen Van Bavel, Bart Deckers, Bert Boets, Lutgart Froyen, Lucas Bergmans, Bart
Vanberghen, Harry Thys, Oznur Ulgar, Ghislain Mees, Koen Schreurs, Tomas Bogataj, Guido Vervaet, Philippe Sturbois,
Carlo Van der Veen, Marc Fourier, Urbain Merken, Jan Appermont, Dany Ruysen, Raf Spelkens, Stijn Keunen, Jan
Vandersteegen, Steve Cox, Eddy Ulenaers, Jan Holsters, Marc Missoorten, Johan Van Hertem, Leo Lodewyckx, Trudo
Scheelen, Geert Coninx, Jozef Agten, Vanessa Geenens, Marc Stouten, Augustin Bormans, Paul Vandenabeele, Patrick
Van de Velde, Johnny Cocquyt, Johan Denys, Philippe Van de Velde, Mark Ysewijn, Veerle Van den Eynde, Jan François,
Brigitte De Wever, Steven Cumps, Tom Brichau, François Bernar, Norbert Mues, Jean-Pierre Oyen, Berten Vermander,
Vicky Van Zeebroeck, Sven Vrielynck, Geert Claeys, Danny Bauwens, Geert Fierens, Paul Vandamme, Mathieu Foré,
Koen Maertens, Luc De Cat, Pierre Hubau, Herman Van Den Bosch, Paul Guillemin, Erik Malfait, Guy Vileyn, Vanessa
Vanclooster, Mark Van den Meersschaut.
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