
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2014/11023]
21 DECEMBER 2013. — Wet houdende invoeging van Boek VI

« Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek
van economisch recht en houdende invoeging van de definities
eigen aan Boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen
aan Boek VI, in de Boeken I en XV van het Wetboek van
economisch recht. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 2013, 3e editie, blz. 103506,
nr. 2013/11649, in het opschrift van de wet, in de Franse tekst, moet
gelezen worden :

« Loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marché et
protection du consommateur » dans le Code de droit économique et
portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions
d’application au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit
économique »

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2013/36232]

18 DECEMBER 2013. — Ministerieel besluit betreffende de vaststelling
van het model van jaarverslag dat de erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten gebruiken

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, ingevoegd 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, § 1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
11 januari 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 7bis, § 1, 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 wordt het model van jaarverslag dat de
erkende instellingen voor schuldbemiddeling moeten bezorgen aan de administratie, opgenomen in de bijlage die bij
dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Brussel, 18 december 2013.

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2014/11023]
21 DECEMBRE 2013. — Loi portant insertion du Livre VI « Pratiques

du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit
économique et portant insertion des définitions propres au Livre
VI, et des dispositions d’application au Livre VI, dans les Livres Ier

et XV du Code de droit économique. — Erratum

Au Moniteur belge du 30 décembre 2013, 3e édition, page 103506,
n° 2013/11649, dans l’intitulé de la loi, dans le texte français, il faut lire :

« Loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marché et
protection du consommateur » dans le Code de droit économique et
portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions
d’application au Livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit
économique »
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