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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/10904]
10 FEBRUARI 2017. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de
toestemming tot crematie betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 19, § 1, eerste lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
wordt tussen de woorden “door de ambtenaar van de burgerlijke stand” en de woorden “van de gemeente waar” de
zinsnede “, of door diens gemachtigde beambten van het gemeentebestuur,” ingevoegd.

Art. 3. In artikel 20, § 2, van hetzelfde decreet wordt tussen de woorden “door de ambtenaar van de burgerlijke
stand” en de woorden “of door de procureur des Konings” de zinsnede “, door diens gemachtigde beambten van het
gemeentebestuur,” ingevoegd.

Art. 4. Aan artikel 21, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 april 2008, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:

1° in het tweede lid wordt tussen de woorden “door de ambtenaar van de burgerlijke stand” en de woorden “is
aangesteld” de zinsnede “, of door diens gemachtigde beambten van het gemeentebestuur,” ingevoegd;

2° in het derde lid wordt tussen de woorden “door de ambtenaar van de burgerlijke stand” en de woorden
“aangestelde geneesheer” de zinsnede “, of door diens gemachtigde beambten van het gemeentebestuur,” ingevoegd.

Art. 5. Dit decreet treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 februari 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,

L. HOMANS

Nota

(1) Zitting 2015-2016.
Documenten. – Voorstel van decreet, 859 - Nr. 1.
Zitting 2016-2017.
Documenten. – Verslag, 859 - Nr. 2. – Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 859 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 2 februari 2017.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/10904]
10 FEVRIER 2017. — Décret portant modification du décret du 16 janvier 2004

sur les funérailles et sépultures, pour ce qui concerne l’autorisation de crémation (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, pour ce qui concerne
l’autorisation de crémation

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l’article 19, § 1er, premier alinéa du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, est
inséré entre les mots ″par le fonctionnaire de l’état civil″ et les mots ″de la commune où″ le membre de phrase ″, ou par
ses agents mandatés de l’administration communale″.

Art. 3. Dans l’article 20, § 2 du même décret, le membre de phrase ″, par ses agents mandatés de l’administration
communale″ est inséré entre les mots ″par l’officier de l’état civil″ et les mots ″ou par le procureur du Roi″.

Art. 4. A l’article 21, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 avril 2008, sont apportées les modifications
suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase ″ou par ses agents mandatés de l’administration communale″ est
inséré entre les mots ″par l’officier de l’état civil″ et les mots ″pour vérifier″.

2° Dans le troisième alinéa, le membre de phrase ″ou par ses agents mandatés de l’administration communale″ est
inséré entre les mots ″par l’officier de l’état civil″ et les mots ″, sont à charge″.
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Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Logement, de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Note

(1) Session 2015-2016.
Documents. — Proposition de décret, 859 - N° 1.
Session 2016-2017.
Documents. – Rapport, 859 - N° 2. – Texte adopté en séance plénière, 859 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 2 février 2017.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/10759]
23 DECEMBER 2016. — Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid

van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011,
artikel 147;

Gelet op de aanvraag van augustus 2016 van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw, Gitsschotellei 188
in 2140 Antwerpen, tot afwijking van de eindtermen van de tweede graad technisch secundair onderwijs;

Gelet op het gemotiveerde positieve advies over de ontvankelijkheid en de gelijkwaardigheid van de aanvraag van
de Federatie Steinerscholen Vlaanderen, opgesteld op 4 november 2016 door enerzijds een commissie van
onafhankelijke deskundigen en anderzijds de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2016;
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden

eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, bekrachtigd bij het decreet van
18 januari 2002, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015, bekrachtigd bij het decreet
van 29 mei 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De aanvraag tot afwijking van de eindtermen van de tweede graad van het technisch secundair
onderwijs, wat aardrijkskunde, Engels, Frans, geschiedenis, Nederlands, natuurwetenschappen en wiskunde betreft,
ingediend door de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw, Gitsschotellei 188 in 2140 Antwerpen, is ontvankelijk. De
vervangende eindtermen, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, worden gelijkwaardig verklaard.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

Bijlage

Vervangende eindtermen tweede graad technisch secundair onderwijs
van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw als vermeld in artikel 1

Het geheel van de eindtermen tweede graad technisch secundair onderwijs, met uitzondering van lichamelijke
opvoeding, vastgelegd in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de
vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, laatst gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015, wordt voor de Federatie Steinerscholen Vlaanderen VZW
vervangen door de hierna volgende eindtermen.

De eindtermen, aangeduid met het symbool *, zijn attitudinale eindtermen.
1. Aardrijkskunde
1.1. Motivering en toelichting
De steinerscholen nemen het standpunt in dat leerlingen eerst de fysische aardrijkskunde grondig moeten

beheersen om in een later stadium (derde graad) de sociale en humane geografie aan te kunnen. In hun visie is het zo
dat de kennis van de fysische processen van platentektoniek, klimaat enz. noodzakelijk is om in de derde graad de
sociale en economische problematiek van de continenten te kunnen behandelen. Ten opzichte van de door het Vlaams
parlement bekrachtigde eindtermen betekent dit een omgekeerde aanpak.
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