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kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde
producten, bl. 13426.

6 FEBRUARI 2007. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3,
§ 2, van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een
jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen, bl. 13428.
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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2007/00257]N. 2007 — 1133

26 JANUARI 2007. — Koninklijk besluit tot wijzing van het
koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal
effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek
personeel van de lokale politie

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonder-
heid op de artikelen 38 en 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het
minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en
logistiek personeel van de lokale politie;

Gelet op de gemotiveerde vraag van de politiezones Antwerpen,
Gent en Charleroi, waaruit blijkt dat het minimaal effectief van het
operationeel kader van deze drie korpsen van de lokale politie niet
meer voldoet om de wettelijke opdrachten uit te voeren, bedoeld in
artikel 3, tweede lid, van voornoemde wet van 7 december 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 5 september 2001
houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het
administratief en logistiek personeel van de lokale politie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

A. Provincie Antwerpen :

De woorden : « Antwerpen 2131 » worden vervangen door de
woorden : « Antwerpen 2277 ».

B. Provincie Oost-Vlaanderen :

De woorden « Gent 956 » worden vervangen door de woorden
« Gent 1156 ».

C. Provincie Henegouwen :

De woorden « Charleroi 863 » worden vervangen door de woorden :
« Charleroi 1058 ».

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2007/00257]F. 2007 — 1133

26 JANVIER 2007. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
5 septembre 2001 déterminant l’effectif minimal du personnel
opérationnel et du personnel administratif et logistique de la
police locale

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux, notamment les articles 38 et 47;

Vu l’arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l’effectif minimal
du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique
de la police locale;

Vu les demandes motivées des zones de police d’ Anvers, de Gand et
de Charleroi, desquelles il ressort que l’effectif minimal du cadre
opérationnel de ces trois corps de police locale ne suffit plus pour
remplir les missions légales, visées à l’article 3, deuxième alinéa, de la
loi précitée du 7 décembre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’annexe Ire de l’arrêté royal du 5 septembre 2001
déterminant l’effectif minimal du personnel opérationnel et du person-
nel administratif et logistique de la police locale, sont apportées les
modifications suivantes :

A. Province d’Anvers :

Les mots « Anvers 2131 » sont remplacés par les mots « Anvers 2277 ».

B. Province de Flandre orientale :

Les mots « Gand 956 » sont remplacés par les mots : « Gand 1156 ».

C. Province du Hainaut :

Les mots « Charleroi 863 » sont remplacés par les mots : « Charle-
roi 1058 ».

Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2007/00172]N. 2007 — 1134
2 MAART 2007. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële

Duitse vertaling van de wet van 9 januari 2007 tot wijziging van de
wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en
individuele activiteiten met wapens

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op arti-
kel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van de wet van
9 januari 2007 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende
regeling van economische en individuele activiteiten met wapens,
opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het
Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse
vertaling van de wet van 9 januari 2007 tot wijziging van de wet van
8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele
activiteiten met wapens.

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

Annexe — Bijlage

FO} DERALER O} FFENTLICHER DIENST JUSTIZ

9. JANUAR 2007 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 8. Juni 2006
zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen

ALBERT II., König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Artikel 32 des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten
mit Waffen wird durch folgenden Absatz ergänzt:

«Dokumente, deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, dürfen weiterhin benutzt werden, bis eine Entscheidung über
die Erneuerung vorliegt, sofern der Inhaber den Antrag auf Erneuerung vor Ablauf der Gültigkeitsdauer gestellt hat
und außer wenn die zuständige Behörde anders darüber entscheidet.»

Art. 3 - Artikel 44 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden die Wörter «während einer Frist von sechs Monaten» durch die Wörter «spätestens am
30. Juni 2007» ersetzt.

2. In § 2 Absatz 1 werden die Wörter «binnen sechs Monaten» durch die Wörter «spätestens am 30. Juni 2007»
ersetzt.

Art. 4 - Artikel 45 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden die Wörter «während eines Zeitraums von sechs Monaten» durch die Wörter «spätestens am
30. Juni 2007» ersetzt.

2. In § 2 und § 3 werden die Wörter «binnen einem Jahr» durch die Wörter «spätestens am 30. Juni 2007» ersetzt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2007/00172]F. 2007 — 1134
2 MARS 2007. — Arrêté royal établissant la traduction officielle en

langue allemande de la loi du 9 janvier 2007 modifiant la loi du
8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec
des armes

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l’article 76, § 1er, 1°, et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de la loi du
9 janvier 2007 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes, établi par le Service
central de traduction allemande auprès du Commissariat d’arrondisse-
ment adjoint à Malmedy;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction
officielle en langue allemande de la loi du 9 janvier 2007 modifiant la loi
du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec
des armes.

Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

13424 MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 5 - Artikel 48 Absatz 2 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

«Waffenbesitzerlaubnisscheine, die aufgrund des in Artikel 47 erwähnten Gesetzes mit Erhebung von Rechten und
Gebühren mehr als fünf Jahre vor In-Kraft-Treten der vorliegenden Bestimmung ausgestellt oder geändert wurden,
sind verfallen, wenn sie nicht spätestens am 30. Juni 2007 den Gegenstand eines Antrags auf Erneuerung bei der
zuständigen Behörde bilden.

Zulassungen, die aufgrund des in Artikel 47 erwähnten Gesetzes mit Erhebung von Rechten und Gebühren mehr
als fünf Jahre vor In-Kraft-Treten der Artikel 5 bis 7, 20 und 21 ausgestellt oder geändert wurden, sind verfallen, wenn
sie nicht binnen zwölf Monaten nach diesem In-Kraft-Treten den Gegenstand eines Antrags auf Erneuerung bei der
zuständigen Behörde bilden.

Waffenscheine, die aufgrund des in Artikel 47 erwähnten Gesetzes mit Erhebung von Rechten und Gebühren mehr
als drei Jahre vor In-Kraft-Treten des Artikels 14 ausgestellt oder geändert wurden, sind verfallen, wenn sie nicht
binnen zwölf Monaten nach diesem In-Kraft-Treten den Gegenstand eines Antrags auf Erneuerung bei der zuständigen
Behörde bilden.

Artikel 31 findet keine Anwendung auf die im vorliegenden Artikel erwähnten Erneuerungen.»

Art. 6 - Vorliegendes Gesetz wird mit 9. Juni 2006 wirksam.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 9. Januar 2007

ALBERT

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
Frau L. ONKELINX

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 2 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03131]N. 2007 — 1135
27 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het

ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst van de
Belgische gereglementeerde markten

De Minister van Financiën,

Gelet op de Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 april 2004 betreffende de markten voor financiële
instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement
en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de
Raad, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 3,
§ 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de
buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de
schatkistcertificaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de lijst
van de Belgische gereglementeerde markten, inzonderheid op artikel 1,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 november 2003 en
7 juli 2005, en op artikel 2, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
28 november 2003 en 31 juli 2003,

Besluit :

Artikel 1. In artikelen 1, 2°, en 2, 3°, van het ministerieel besluit van
11 april 2003 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde
markten wordt het woord ″secundaire″ geschrapt.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003.

Brussel, 27 februari 2007.

D. REYNDERS

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03131]F. 2007 — 1135
27 FEVRIER 2007. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministé-

riel du 11 avril 2003 fixant la liste des marchés réglementés
belges

Le Ministre des Finances,

Vu la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modi-
fiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Direc-
tive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
Directive 93/22/CEE du Conseil, en particulier l’article 47;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers, notamment l’article 3, § 1er, alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 16 mai 2003 relatif au marché hors bourse des
obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;

Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2003 fixant la liste des marchés
réglementés belges, notamment l’article 1er, modifié par les arrêtés
ministériels des 28 novembre 2003 et 7 juillet 2005, et l’article 2, modifié
par les arrêtés ministériels des 28 novembre 2003 et 31 juillet 2003,

Arrête :

Article 1er. Aux articles 1er, 2°, et 2, 3°, de l’arrêté ministériel du
11 avril 2003 fixant la liste des marchés réglementés belges, le mot
″secondaire″ est supprimé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2003.

Bruxelles, le 27 février 2007.

D. REYNDERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03128]N. 2007 — 1136 (2007 — 1032)
25 FEBRUARI 2007

Wet houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen
Erratum

Belgisch Staatsblad van 5 maart 2007, 2e editie, pagina 10893 :
In de tabel opgenomen in artikel 6 van de wet van 25 februari 2007

houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen dient de datum van
31 december 2007, die zich bevindt ter hoogte van Slowakije, Hongarije
en Polen te worden gelezen als 31 december 2008 en de datum van
31 december 2007 die zich bevindt ter hoogte van Litouwen, Letland,
Estland, Bulgarije en Roemenië te worden gelezen als 31 decem-
ber 2009.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2007/22318]N. 2007 — 1137

29 JANUARI 2007. — Koninklijk besluit tot wijziging van de
bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt
in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkge-
stelde producten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 decem-
ber 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001,
22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004,
27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling
van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten
van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten,
inzonderheid op de bijlagen I en II, zoals vervangen bij het koninklijk
besluit van 15 september 2006;

Overwegende dat er rekening gehouden is met het feit dat omepra-
zool een onbetwisbaar therapeutisch en sociaal belang heeft indien het
verwerkt wordt in een suspensie die gebruikt wordt bij de behandeling
van ernstige gastro-refluxoesofagitis bij kinderen ouder dan 2 jaar en
jonger dan 18 jaar, die de andere therapeutische behandelingen niet
goed verdragen; dat de budgettaire weerslag werd gefinancierd door
het bedrag dat door de regering werd goedgekeurd voor de nieuwe-
initiatieven 2006, een CAT-code is toegekend; dat de inschrijving van
omeprazool in een nieuwe § 20 in hoofdstuk IV bijgevolg gerechtvaar-
digd is;

Gelet op het voorstel van de Technische farmaceutische raad,
uitgebracht op 24 juni 2005;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers-
verzekeringsinstellingen, gegeven op 14 oktober 2005;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en
controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen,
vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de
toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor Begrotingscontrole,
gegeven op 18 januari 2006 en 8 februari 2006;

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03128]F. 2007 — 1136 (2007 — 1032)
25 FEVRIER 2007

Loi portant diverses modifications en matière d’accises
Erratum

Moniteur belge du 5 mars 2007, 2e édition, page 10893 :
Dans le tableau repris à l’article 6 de la loi du 25 février 2007 portant

diverses modifications en matière d’accises, la date du 31 décem-
bre 2007 se trouvant en vis-à-vis de la Slovaquie, de la Hongrie et de la
Pologne doit être lue comme 31 décembre 2008 et la date du
31 décembre 2007 se trouvant en vis-à-vis de la Lituanie, de la Lettonie,
de l’Estonie, de la Bulgarie et de la Roumanie doit être lue comme
31 décembre 2009.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2007/22318]F. 2007 — 1137

29 JANVIER 2007. — Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de
l’arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits
assimilés

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35 § 1er,
modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décem-
bre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003,
9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005;

Vu l’arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient
dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés,
notamment les annexes Ire et II, remplacées par l’arrêté royal du
15 septembre 2006;

Considérant qu’il est tenu compte du fait que l’oméprazole a un
intérêt social et thérapeutique certain si il est incorporé dans une
préparation sous forme de suspension pour être utilisée chez des
enfants de plus de deux ans et de moins de 18 ans, dans le cadre d’un
traitement d’un reflux gastro-oesophagien sévère réfractaire aux autres
mesures thérapeutiques; qu’il a été considéré que l’impact financier
était financé par le montant octroyé par le gouvernement dans le cadre
des nouvelles initiatives 2006, qu’un code CAT a été attribué; que
l’inscription de l’oméprazole au sein d’un nouveau § 20 au chapitre IV
par conséquent justifiée;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le
24 juin 2005;

Vu l’avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes
assureurs, donné le 14 octobre 2005;

Considérant que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux n’a
pas émis d’avis dans le délai de cinq jours, prévu à l’article 27, alinéa 4,
de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, et que l’avis concerné est donc réputé
avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu les avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donnés le
18 janvier 2006 et le 8 février 2006;

13426 MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Gelet op de adviezen van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging, gegeven op 23 januari 2006 en
13 februari 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
28 maart 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
9 juni 2006;

Gelet op het advies 41.589/1 van de Raad van State, gegeven op
23 november 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en
volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Bijlage I bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de
kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde
producten, zoals vervangen bij het koninklijk besluit van 15 septem-
ber 2006, wordt gewijzigd als volgt :

1° In het eerste deel van dezelfde bijlage wordt tussen de vermelding
« A02BA01 - cimetidine » en de vermelding « A02BX – overige
geneesmiddelen ter behandeling van ulcus pepticum » de volgende
vermelding ingevoegd :

A02BC inhibiteurs de la pompe à protons A02BC protonpompremmers

A02BC01 oméprazole chapitre IV § 20 A02BC01 omeprazool hoofdstuk IV § 20

2° In het tweede deel wordt hoofdstuk IV van dezelfde bijlage
aangevuld als volgt :

§ 20 § 20

oméprazole A02BC01 omeprazool A02BC01

Art. 2. In de bijlage II bij hetzelfde besluit, zoals vervangen bij het
koninklijk besluit van 15 september 2006, wordt hoofdstuk IV aange-
vuld met een § 20, luidende :

§ 20. « De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze
verwerkt wordt in een suspensie die gebruikt wordt bij de behandeling
van ernstige gastro-refluxoesofagitis bij kinderen ouder dan 2 jaar en
jonger dan 18 jaar, die de andere therapeutische behandelingen niet
goed verdragen.

Om recht te geven op vergoeding, moet het voorschrift aan volgende
voorwaarden voldoen :

1. De voorschrijvende arts houdt rekening met :

1.1. Een vergoedbare dosering van :

1.1.1 maximum 1 mg/kg eenmaal per dag voor kinderen met een
lichaamsgewicht tot 10 kg;

1.1.2 maximum 10 mg eenmaal per dag voor kinderen met een
lichaamsgewicht van 10 tot en met 20 kg;

1.1.3 maximum 20 mg eenmaal per dag voor kinderen met een
lichaamsgewicht van meer dan 20 kg;

1.2. Een maximum vergoedbare behandelingsduur van 12 weken;

1.3 Het niet gelijktijdig vergoeden van deze bereiding met een
specialiteit die aangenomen is onder de criteria B-45, B-47, B-48, B-49,
B-242, B-273, C-30, of C-31.

2. Voor de maximumhoeveelheid vergoedbare suspensie wordt
rekening gehouden met de dagelijkse dosering beoogd in punt 1.1. en
de behandelingsduur beoogd in punt 1.2.

Vu les avis du Comité de l’assurance soins de santé, donnés le
23 janvier 2006 et le 13 février 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2006;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget du 9 juin 2006;

Vu l’avis 41.589/1 du Conseil d’Etat, donné le 23 novembre 2003 en
application de l’article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’annexe Ire à l’arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les
conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales,
remplacée par l’arrêté royal du 15 septembre 2006, est modifiée comme
suit :

1° A la première partie de la même annexe, entre la mention
« A02BA01 – cimétidine » et la mention « A02BX – autres substances
pour le traitement de l’ulcère peptique » est insérée la mention
suivante :

2° A la deuxième partie de la même annexe, le chapitre IV est
compété comme suit :

Art. 2. Dans l’annexe II au même arrêté, remplacée par l’arrêté royal
du 15 septembre 2006, le chapitre IV est complété d’un § 20, rédigé
comme suit :

§ 20. « La matière première suivante n’est remboursable que si elle est
incorporée dans une préparation sous forme de suspension pour être
utilisée chez des enfants de plus de deux ans et de moins de 18 ans,
dans le cadre d’un traitement d’un reflux gastro-oesophagien sévère
réfractaire aux autres mesures thérapeutiques.

En outre, la prescription donnant lieu au remboursement doit être
faite conformément aux conditions suivantes :

1. Le médecin prescripteur tient compte :

1.1. d’une posologie remboursable de :

1.1.1. Maximum 1 mg/kg une fois par jour pour les enfants dont le
poids est inférieur à 10 kg;

1.1.2. Maximum 10 mg une fois par jour pour les enfants dont le
poids est ≥ 10 kg et ≤ 20 kg;

1.1.3. Maximum 20 mg une fois par jour pour les enfants dont le
poids est > 20 kg.

1.2. d’une durée maximum du traitement remboursable qui ne peut
pas dépasser 12 semaines;

1.3. du non remboursement de cette préparation simultanément avec
celui d’une spécialité admise sous les critères B-45, B-47, B-48, B-49,
B-242, B-273, C-30, ou C-31.

2. La quantité maximum de suspension remboursable tiendra compte
de la posologie journalière visée au point 1.1. et de la durée du
traitement visée au point 1.2.
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De geneesheer-specialist in de pediatrie stelt een gemotiveerd verslag
op dat de diagnose bevestigt. Hij motiveert het gebruik van de
magistrale bereiding bij betrokken rechthebbende. Dit verslag stuurt hij
op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de
rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage III bij dit
besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum
12 weken.

De machtiging voor deze bereiding kan telkens worden verlengd
voor perioden van maximum 12 weken, als de behandeling minstens
3 maanden werd stopgezet en de geneesheer-specialist in de pediatrie
een gemotiveerde aanvraag indient bij de adviserend geneesheer.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende
apotheker. Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het
geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de
derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Signe Nom Quantité* Base de
remboursement

Teken Naam Hoeveelheid* Vergoedingsbasis

Oméprazole
(Certa)

1 13,0762 Omeprazool
(Certa)

1 13,0762

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die
volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 januari 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2007/22312]N. 2007 — 1138

6 FEBRUARI 2007. — Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3,
§ 2, van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een
jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een
jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen, inzonderheid op
artikel 3, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 november 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 8 december 2006;

Gelet op het advies nr. 41.988/1 van de Raad van State, gegeven op
11 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Le médecin spécialiste en pédiatrie établit un rapport motivé qui
confirme le diagnostic et mentionne la motivation du recours à la
préparation magistrale chez le bénéficiaire concerné. Il envoie ce
rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire
l’autorisation dont le modèle est fixé à l’annexe III du présent arrêté et
dont la durée de validité est limitée à 12 semaines maximum.

Le renouvellement, par période de maximum 12 semaines, d’une
autorisation pour cette préparation n’est possible qu’après chaque fois
un arrêt du traitement d’au moins 3 mois, et pour autant que le
médecin spécialiste en pédiatrie fournisse chaque fois une demande
motivée auprès du médecin-conseil.

Le bénéficiaire remet l’autorisation au pharmacien qui délivre.
Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro
d’ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer
le régime du tiers payant.

L’autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
suivant l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant
sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2007/22312]F. 2007 — 1138

6 FEVRIER 2007. — Arrêté royal pris en exécution de l’article 3, § 2,
de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une
cotisation annuelle à charge de certains organismes

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration d’une cotisation
annuelle à charge de certains organismes, notamment l’article 3, § 2;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2006;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2006;

Vu l’avis n° 41.988/1 du Conseil d’Etat, donné le 11 janvier 2007, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;
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Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De raadgevende organen opgenomen in de lijst gevoegd
als bijlage bij dit besluit zijn niet onderworpen aan de wet van
13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste
van bepaalde instellingen.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3. Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 februari 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot uitvoering
van artikel 3, § 2 van de wet van 13 juli 2005 betreffende de
invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde
instellingen

1. Raadgevende instellingen op federaal niveau :

— Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandi-
gen,

— Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,

— Nationale Arbeidsraad,

— Raad van de Gelijke kansen voor Mannen en Vrouwen,

— Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk,

— Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling,

— Federale Raad voor Wetenschapsbeleid,

— Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap,

— Raad voor het verbruik,

— Federale Adviescommissie maatschappelijk welzijn,

— Hoge Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

— Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen,

— Hoge Raad voor de Statistiek

— Hoge Raad voor Normalisatie,

— Hoge Raad voor de Werkgelegenheid,

— Commissie voor de Mededinging,

— Commissie voor de overheidsopdrachten,

— Commissie tot Regeling der Prijzen,

— Indexcommissie,

— Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten,

— Federaal Borstvoedingscomité,

— Nationaal Comité voor de Energie,

— Nationaal Adviserende Raad voor de Bevordering van de Arbeid,

— Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek,

— Adviesraad voor de Tewerkstelling van Buitenlandse Werk-
nemers,

— Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas,

— Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid.

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes Moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les organismes consultatifs figurant dans la liste annexée
au présent arrêté ne sont pas assujettis à la loi du 13 juillet 2005
concernant l’instauration d’une cotisation annuelle à charge de certains
organismes.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 3. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l’exécu-
tion du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE

Annexe à l’arrêté royal du 6 février 2007 pris en exécution de
l’article 3, § 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration
d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes

1. Organismes consultatifs au niveau fédéral :

— Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs
indépendants,

— Conseil central de l’Economie,

— Conseil national du Travail,

— Conseil pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes,

— Conseil supérieur de la prévention et de la protection au travail,

— Conseil fédéral pour le Développement durable,

— Conseil fédéral de la Politique scientifique,

— Conseil supérieur national des personnes handicapées,

— Conseil de la Consommation,

— Commission consultative fédérale de l’Aide sociale,

— Conseil supérieur de l’Aide sociale,

— Conseil Supérieur des Indépendants et des Petits et Moyennes
Entreprises,

— Conseil supérieur de Statistique

— Conseil supérieur de la Normalisation,

— Conseil supérieur de l’Emploi,

— Commission de la Concurrence,

— Commission des marchés publics,

— Commission pour la Régulation des Prix,

— Commission de l’indice,

— Commission des prix pour les spécialités pharmaceutiques,

— Comité fédéral de l’Allaitement maternel,

— Comité national de l’Energie,

— Conseil national consultatif pour la Promotion du travail,

— Comité consultatif de Bioéthique de Belgique,

— Conseil consultatif pour l’Occupation des Travailleurs étrangers,

— Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz,

— Commission de Coordination de la Politique antibiotique
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2. Raadgevende instellingen op niveau van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest :

— Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

3. Raadgevende instellingen op niveau van de Vlaamse Gemeen-
schap

— Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

— Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur,

— Vlaamse adviescommissie voor volksraadplegingen,

— Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid,

— Vlaamse Onderwijsraad

— Vlaams Visserijcomité,

— Vlaamse Land- en Tuinbouwraad

— Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA-raad),

— Mobiliteitsraad,

— Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Provinciale Commissie voor
Ruimtelijke Ordening; Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

— Vlaamse Woonraad.

4. Raadgevende instellingen op niveau van de Franse Gemeenschap

— Conseil supérieur des Wallons et des Bruxellois de l’extérieur,

— Conseil Wallonie Bruxelles de la coopération internationale,

— Conseil interuniversitaire de la Communauté française,

— Conseil de l’éducation et de la formation de la Communauté française

— Conseil supérieur des musées,

— Commission consultative du patrimoine culturel,

— Collège d’avis du Conseil supérieur de l’Audiovisuel.

5. Raadgevende instellingen op niveau van het Waalse Gewest

— Conseil économique et social de la Région wallonne,

— Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne,

— Commission régionale d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,

— Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable,

— Conseil supérieur de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de l’Alimentation,

— Conseil wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

6. Raadgevende instellingen op niveau van de Duitstalige Gemeen-
schap

— Medienrat Gutachtenkammer,

— Rat für Volks- und Erwachsenenbildung,

— Beirat für öffentliche Bibliotheken,

— Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 6 februari 2007 tot
uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 13 juli 2005 betreffende de
invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE

2. Organismes consultatifs au niveau de la Région de Bruxelles-
Capitale :

— Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale

3. Organismes consultatifs au niveau de la Communauté flamande

4. Organismes consultatifs au niveau de la Communauté française

5. Organismes consultatifs au niveau de la Région wallonne

6. Organismes consultatifs au niveau de la Communauté germano-
phone

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 février 2007 pris en exécution
de l’article 3, § 2 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l’instauration
d’une cotisation annuelle à charge de certains organismes

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2007/22321]N. 2007 — 1139
2 FEBRUARI 2007. — Koninklijk besluit houdende de vergoedingen

en het presentiegeld van de leden van de raad van bestuur van het
Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid
op artikel 270, § 2;

Gelet op het gunstige advies van de Inspecteur van Financiën,
gegeven op 11 augustus 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
31 oktober 2006;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Per zitting van de raad van bestuur wordt aan de leden
van de Raad van Bestuur een presentiegeld toegekend ten belope van
18,59 euro.

Art. 2. De leden van de raad van bestuur hebben recht op de
terugbetaling van de reis- en verblijfkosten in de voorwaarden en
volgens de bedragen van de ministeries. Zij worden daartoe gelijkge-
steld met de ambtenaren van de klasse A3.

Art. 3. De bepalingen van artikel 1 zijn niet van toepassing op de
leden van het Raad van bestuur die deel uitmaken van de Rijksdienst
of een andere overheidsdienst, tenzij de zitting aanvangt ten vroegste
op 17 uur of plaatsheeft op een andere dag dan een werkdag.

Art. 4. De bedragen vermeld in dit besluit zijn gekoppeld aan
spilindex 138,01.

Art. 5. De presentiegelden en vergoedingen van de leden van de
Raad van bestuur worden uitbetaald ten laste van het Federaal
Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2003.

Art. 7. Onze Minister die Sociale Zaken en Volksgezondheid onder
zijn bevoegdheid heeft, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 februari 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2007/22304]N. 2007 — 1140

14 FEBRUARI 2007. — Koninklijk besluit betreffende
het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en
het welzijn van dieren, inzonderheid op artikel 13, § 1, gewijzigd bij de
wet van 4 mei 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de
bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaar-
den van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 december 2000, 27 april 2005
en 16 januari 2006;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2007/22321]F. 2007 — 1139
2 FEVRIER 2007. — Arrêté royal fixant les indemnités et les jetons de

présence des membres du conseil d’administration du Centre
fédéral d’expertise des soins de santé

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment
l’article 270, § 2;

Vu l’avis favorable de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 août 2006;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Par séance du conseil d’administration, un jeton de
présence d’un montant de 18,59 euros est octroyé aux membres du
Conseil d’administration.

Art. 2. Les membres du conseil d’administration ont en outre droit
au remboursement des frais de parcours et de séjour dans les conditions
et suivant les taux établis pour le personnel des ministères. Ils sont à cet
effet assimilés à des fonctionnaires de classe A3.

Art. 3. Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux
membres du Conseil d’administration qui font partie d’un service de
l’Etat ou d’un service public, à moins que la séance débute au plus tôt
à 17 heures, ou qu’elle ait lieu un jour non ouvrable.

Art. 4. Les montants mentionnés dans le présent arrêté sont liés à
l’indice pivot 138,01.

Art. 5. Les jetons de présence et les indemnités des membres du
Conseil d’administration sont payés à charge du Centre fédéral
d’Expertise des soins de santé.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2003.

Art. 7. Notre Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique
dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2007/22304]F. 2007 — 1140

14 FEVRIER 2007. — Arrêté royal concernant
le transport commercial d’animaux autres que les animaux agricoles

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, notamment l’article 13, § 1er, modifié par la loi du 4 mai 1995;

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et aux conditions d’enregistrement des transpor-
teurs et d’agrément des négociants, des points d’arrêt et des centres de
rassemblement, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000,
27 avril 2005 et 16 janvier 2006;
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Overwegende de verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van
22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer
en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de
richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG)
nr. 1255/97, inzonderheid artikelen 10 en 11;

Gelet op het advies nr. 41.461/3 van de Raad van State, gegeven op
24 oktober 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — Definities en toepassingsgebied

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het vervoer van dieren
zoals gedefinieerd in verordening (EG) nr. 1/2005 met uitzondering van
landbouwhuisdieren.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° landbouwhuisdier : dier behorend tot een van onderstaande
soorten :

— rund;

— varken;

— pluimvee (kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen,
kwartels, loopvogels (ratites), fazanten, duiven en patrijzen);

— schaap;

— geit;

— hertachtige;

— paard;

2° de Dienst : de Federale Overheidsdienst belast met het dierenwel-
zijn;

3° de verordening : verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van
22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer
en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de
richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van verordening (EG)
nr. 1255/97.

HOOFDSTUK II. — Vervoerders

Art. 3. § 1. De vergunning bedoeld in de artikelen 10 en 11 van de
verordening wordt aangevraagd bij de Dienst door middel van het
formulier opgenomen in bijlage.

De Dienst verleent de vergunning binnen een maand na ontvangst
van het volledig ingevulde aanvraagformulier indien aan de voorwaar-
den bepaald in de artikelen 10 en 11 van de verordening is voldaan.

Aan de vergunning kunnen beperkingen met betrekking tot de
soorten en het aantal dieren worden verbonden.

De vergunning is geldig voor een periode van vijf jaar.

§ 2. De Dienst kan op ieder ogenblik de vergunning intrekken van
een vervoerder die niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald in
de verordening.

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister bevoegd voor volksgezondheid is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

Considérant le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décem-
bre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les
opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE
et le règlement (CE) n° 1255/97, notamment les articles 10 et 11;

Vu l’avis n° 41.461/3 du Conseil d’Etat, donné le 24 octobre 2006, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Définitions et champs d’application

Article 1er. Le présent arrêté s’applique au transport d’animaux,
comme défini dans le règlement (CE) n° 1/2005, à l’exclusion des
animaux agricoles.

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre
par :

1° animal agricole : animal appartenant à une des espèces suivantes :

— bovin;

— porc;

— volaille (poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, oiseaux
coureurs (ratites), faisans, pigeons et perdrix);

— ovin;

— caprin;

— cervidé;

— cheval;

2° le Service : le Service public fédéral chargé du bien-être animal;

3° le règlement : le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du
22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le
transport et les opérations annexes et modifiant les direc-
tives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.

CHAPITRE II. — Transporteurs

Art. 3. § 1er. L’autorisation visée aux articles 10 et 11 du règlement
est demandée auprès du Service au moyen du formulaire reproduit en
annexe.

Le Service accorde l’autorisation dans le mois qui suit la réception du
formulaire de demande dûment complété si les conditions fixées aux
articles 10 et 11 du règlement sont remplies.

L’autorisation peut faire l’objet de restrictions concernant les espèces
et le nombre d’animaux.

L’autorisation est valable pour une période de cinq ans.

§ 2. Le Service peut, à tout moment, retirer l’autorisation d’un
transporteur si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par le
règlement.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 5. Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2007 concernant le transport commercial d’animaux autres que
les animaux agricoles.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 februari 2007 betreffende het commercieel vervoer van dieren
andere dan landbouwhuisdieren.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/35334]N. 2007 — 1141

26 JANUARI 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs,
inzonderheid op artikel 14, op artikel 15, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 mei 2004, en op
artikel 75;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 20 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 oktober 2006;

Gelet op protocol nr. 615 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden
in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van
afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 380 van 1 december 2006 houdende conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden
in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het advies 41.948/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2007, met toepassing van artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van state;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 14 en 15, § 1, van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal
aangelegenheden van het volwassenenonderwijs worden de opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van het
studiegebied Mode, dat behoort tot het secundair onderwijs voor sociale promotie, vastgelegd in bijlage I tot en
met XIII, die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2. De opleidingsprofielen, vermeld in artikel 1, worden uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit
besluit geëvalueerd.

Art. 3. Het hierna vermelde, conform artikel 75 van het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal
aangelegenheden van het volwassenenonderwijs, goedgekeurde structuurschema kan bij wijze van overgangsmaatre-
gel nog gedurende twee schooljaren gebruikt worden :

1° ″Kleding — kleermaken dames BSO 3″, goedgekeurd op 3 juni 1991.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2007.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage 1. — De modulaire opleiding ″Realisaties dameskleding BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Realisaties dameskleding

BO MO 012
Inhoud
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module realisaties rok/pantalon (033)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module realisaties blouse/jurk (034)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
2.4 Module realisaties vrije tijd (035)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
2.4.2 Instapvereisten
2.4.3 Studieduur
2.4.4 Basiscompetenties
2.5 Module realisaties feestkleding (036)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
2.5.2 Instapvereisten
2.5.3 Studieduur
2.5.4 Basiscompetenties
2.6 Module realisaties tailleur/tweestuks (037)
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1. Deel 1 Opleiding

1.1 Korte beschrijving

1.1.1 Relatie opleiding - beroep

De opleiding Realisaties dameskleding dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding
Realisaties dameskleding betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode. In de opleiding
worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd specifiek voor dameskleding. Na het
beëindigen van deze opleiding kan de cursist :

— kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen

— realisatietechnieken vakkundig toepassen

— diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon

— via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen

Aangezien het een praktijkgerichte opleiding betreft met theoretische onderbouw, werden de lestijden als PV en
TV gekwalificeerd.

1.1.2 Inhoud

De opleiding Realisaties dameskleding bestaat uit 8 modules van telkens 120 Lt. De totale opleiding omvat dus
960 Lt. De modules zijn : ″Basis naaien″, ″Realisaties rok/ pantalon″, ″Realisaties blouse/jurk″, ″Realisaties vrije tijd″,
″Realisaties feestkleding″, ″Realisaties tailleur/ tweestuks″, Realisaties jas/ mantel dames″ en Realisaties tweestuks/
mantel″.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden diverse
vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.

1.1.3 Modules

Het leertraject omvat 8 modules. De modules ″Basis naaien″, ″Realisaties rok/pantalon″, ″Realisaties blouse/
jurk″, ″Realisaties vrije tijd″, ″Realisaties feestkleding″, ″Realisaties tailleur/ tweestuks″ en ″Realisaties jas mantel
dames″ zijn instapvrije modules. De modules ″Realisaties tailleur/tweestuks″ en ″Realisaties jas/mantel dames″ zijn
een instapvoorwaarde voor het volgen van de module ″Realisaties tweestuks/mantel″.

Aan de opleiding worden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak

De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk
omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kunnen hanteren. Cursisten die
bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.
Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur

960 Lt waarvan 210 Lt TV en 750 Lt PV.

Certificaat van de opleiding Realisaties dameskleding na 960 Lt.
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1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien M HU C002 120 Lt PV Praktijk kleding
{…}

Real i sa t ies
rok/pantalon

M MO 033 120 L t= 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties blouse/jurk M MO 034 120 Lt = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties vrije tijd M MO 035 120 Lt = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties feestkleding M MO 036 120 Lt = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Real i sa t ies
tailleur/tweestuks

M MO 037 120 Lt = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties jas/mantel
dames

M MO 038 120 Lt = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Real i sa t ies
tweestuks/mantel

M MO 039 120 Lt = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

14.2 Leertraject
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1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. SV 02

Kritische ingesteld-
heid

In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van de
bewering of feit, de haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren,
alvorens een stelling in te nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewust-
zijn

In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet
voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Vei l igheids- en
milieubewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om
situaties te voorkomen die mens en milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende lange tijd aan
een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
De module «Basis naaien» dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de

grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
120 Lt {…} PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

AO HU C002 BC 01

Meten meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

AO HU C002 BC 02

Knippen draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

AO HU C002 BC 03

Stikken de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

AO HU C002 BC 04

Strijken strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

AO HU C002 BC 05

Afwerken benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/ werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

AO HU C002 BC 06

2.2 Module realisaties rok/pantalon (033)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module « Realisaties rok/pantalon » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd

en bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
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2.2.4 Basiscompetenties

Module realisaties rok/pantalon M MO 033

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 033 BC 01

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 033 BC 02

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 033 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 033 BC 04

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende rok/pantalon herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 033 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 033 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 033 BC 07

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 033 BC 08

2.3 Module realisaties blouse/jurk (034)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
In de module « Realisaties blouse/jurk » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd en

bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.3.2 Instapvereisten

Geen
2.3.3 Studieduur

120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt TV.
2.3.4 Basiscompetenties

Module realisaties blouse/jurk M MO 034

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 034 BC 01
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Module realisaties blouse/jurk M MO 034

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 034 BC 02

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 034 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 034 BC 04

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende blouse/jurk herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 034 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 034 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 034 BC 07

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 034 BC 08

2.4 Module realisaties vrije tijd (035)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

In de module « Realisaties vrije tijd » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd en
bijgestuurd.

Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en
zelfstandig werken.

2.4.2 Instapvereisten

Geen

2.4.3 Studieduur

120 Lt = 30 Lt TV en 90 Lt PV.

2.4.4 Basiscompetenties

Module realisaties vrije tijd M MO 035

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 035 BC 01

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 035 BC 02

13443MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Module realisaties vrije tijd M MO 035

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 035 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 035 BC 04

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende vrijetijdskleding herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 035 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 035 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 035 BC 07

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 035 BC 08

2.5 Module realisaties feestkleding (036)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
In de module « Realisaties feestkleding » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd en

bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.5.2 Instapvereisten
Geen
2.5.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
2.5.4 Basiscompetenties

Module realisaties feestkleding M MO 036

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 036 BC 01

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 036 BC 02

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 036 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 036 BC 04
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Module realisaties feestkleding M MO 036

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende feestkleding herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 036 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 036 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 036 BC 07

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 036 BC 08

2.6 Module realisaties tailleur/tweestuks (037)
2.6.1 Situering van de module in de opleiding
In de module « Realisaties tailleur/tweestuks » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen

aangeleerd en bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.6.2 Instapvereisten
Geen
2.6.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
2.6.4 Basiscompetenties

Module realisaties tailleur/tweestuks M MO 037

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 037 BC 01

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 037 BC 02

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 037 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 037 BC 04

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende tailleur/tweestuks herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 037 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 037 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 037 BC 07
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Module realisaties tailleur/tweestuks M MO 037

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 037 BC 08

2.7 Module realisaties jas/mantel dames (038)

2.7.1 Situering van de module in de opleiding

In de module « Realisaties jas/mantel dames » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen
aangeleerd en bijgestuurd.

Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en
zelfstandig werken

2.7.2 Instapvereisten

Geen

2.7.3 Studieduur

120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.

2.7.4 Basiscompetenties

Module realisaties jas/mantel dames M MO 038

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 038 BC 01

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 038 BC 02

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 038 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 038 BC 04

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende jas/ mantel herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 038 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 038 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 038 BC 07

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 038 BC 08
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2.8 Module realisaties tweestuks/mantel (039)

2.8.1 Situering van de module in de opleiding

In de module « Realisaties tweestuks/mantel » worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen
aangeleerd en bijgestuurd.

Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en
zelfstandig werken.

2.8.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules «Realisaties tailleur/tweestuks» en «Realisaties
jas/mantel dames».

2.8.3 Studieduur

120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.

2.8.4 Basiscompetenties

Module realisaties tweestuks/mantel M MO 039

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 039 BC 01

Meten maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 039 BC 02

Tekenen pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 039 BC 03

Knippen een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 039 BC 04

Aanpassen een werkstuk pasklaar maken
- een passende tweestuks/mantel herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 039 BC 05

Stikken de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 039 BC 06

Strijken strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 039 BC 07

Afwerken pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 039 BC 08

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage II. — De modulaire opleiding ″Realisaties kinder- en tienerkleding BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Realisaties kinder- en tienerkleding

BO MO 013

Inhoud
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module realisaties kinder- en tienerkleding (040)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden (041)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De

opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode.
In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd specifiek voor kinder- en
tienerkleding. Na het beëindigen van deze opleiding kan de cursist :

- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen
- realisatietechnieken vakkundig toepassen
- diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon.
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
Aangezien het een praktijkgerichte opleiding betreft met theoretische onderbouw, werden de lestijden als PV en

TV gekwalificeerd.
1.1.2 Inhoud
De opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding bestaat uit 3 modules van telkens 120 Lt. De totale opleiding

omvat dus 360 Lt. De modules zijn : ″Basis naaien″, ″Realisaties kinder- en tienerkleding″ en ″Realisaties kinder- en
tienerkleding gevorderden″.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden diverse
vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.

1.1.3 Modules
De opleiding Realisatie kinder- en tienerkleding bestaat uit 3 modules. De modules ″Basis naaien″ en ″Realisaties

kinder- en tienerkleding″ zijn instapvrij. De module″Realisaties kinder- en tienerkleding″ is instapvoorwaarde voor de
module ″Realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden″.

Aan de opleiding worden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk

omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde
vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van
het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur

360 Lt waarvan 60 Lt TV en 300 Lt PV.

Certificaat van de opleiding Realisaties kinder- en tienerkleding na 360 Lt.

1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 Lt {…} PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties kinder- en tienerkleding M MO 040 120= 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties kinder- en tienerkleding
gevorderden

M MO 041 120= 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig
te voltooien.

SV 02

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de
waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te
nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of
dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten
tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid
en om situaties te voorkomen die mens en milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende
lange tijd aan een taak te werken.

SV 32
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2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de

grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
120 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

AO HU C002 BC 06

2.2 Module realisaties kinder- en tienerkleding (040)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Realisaties kinder- en tienerkleding″ worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen

aangeleerd en bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
2.2.4 Basiscompetenties

Module realisaties kinder- en tienerkleding M MO 040

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 040 BC 01
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Module realisaties kinder- en tienerkleding M MO 040

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Meten - maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 040 BC 02

Tekenen - pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 040 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 040 BC 04

Aanpassen - een werkstuk pasklaar maken
- passende kinder- en tienerkleding herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 040 BC 05

Stikken - de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 040 BC 06

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 040 BC 07

Afwerken - pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 040 BC 08

2.3 Module realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden (041)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden″ worden de kennis en vaardigheden voor diverse
complexe modellen aangeleerd en bijgestuurd.

Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en
zelfstandig werken.

2.3.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Realisaties kinder- en tienerkleding″.

2.3.3 Studieduur

120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.

2.3.4 Basiscompetenties

Module realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden M MO 041

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 041 BC 01

Meten - maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 041 BC 02
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Module realisaties kinder- en tienerkleding gevorderden M MO 041

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Tekenen - pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 041 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 041 BC 04

Aanpassen - een werkstuk pasklaar maken
- passende kinder- en tienerkleding herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 041 BC 05

Stikken - de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 041 BC 06

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 041 BC 07

Afwerken - pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 041 BC 08

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage III. — De modulaire opleiding ″Realisaties herenkleding BSO 3″
STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Realisaties herenkleding

BO MO 014
Inhoud
Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
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2.2 Module realisaties pantalon/hemd (042)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module realisaties vest/colbert (043)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
2.4 Module realisaties jas/mantel heren (044)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
2.4.2 Instapvereisten
2.4.3 Studieduur
2.4.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Realisaties herenkleding dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding

Realisaties herenkleding betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode. In de opleiding
worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd specifiek voor herenkleding. Na het
beëindigen van deze opleiding kan de cursist :

- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen
- realisatietechnieken vakkundig toepassen in een uniek werkstuk
- diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
Aangezien het een praktijkgerichte opleiding betreft met theoretische onderbouw, werden de lestijden als PV en

TV gekwalificeerd.
1.1.2 Inhoud
De opleiding Realisaties Herenkleding bestaat uit 4 modules van telkens 120 Lt. De totale opleiding omvat dus

480 Lt. De modules zijn : ″Basis Naaien″, ″Realisaties pantalon/hemd″, ″Realisaties vest/colbert″ en ″Realisaties
jas/mantel heren″.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden diverse
technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend door middel van deelstukoefeningen en werkstukken.

1.1.3 Modules
Het leertraject omvat 4 modules. De modules ″Basis naaien″ en ″Realisaties pantalon/hemd″ zijn instapvrije

modules. De module ″Realisaties pantalon/hemd″ is een instapvoorwaarde voor het volgen van de modules
″Realisaties vest/colbert″ en ″Realisaties jas/mantel heren″.

Aan de opleiding worden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk

omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde
vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van
het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3
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1.3 Studieduur
480 Lt waarvan 90 Lt TV en 390 Lt PV.
Het certificaat van de opleiding Realisaties herenkleding na 480 Lt.
1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002120 120 {…} PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Real i sa t ies
pantalon/hemd

M MO 042 120 = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties vest/colbert M MO 043 120 = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Realisaties jas/mantel
heren

M MO 044 120 = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig
te voltooien.

SV 02

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de
waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te
nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of
dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten
tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid
en om situaties te voorkomen die mens en milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende
lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de
grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basis-handelingen en basistechnieken en
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten

Geen
2.1.3 Studieduur

120 Lt PV.
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2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

AO HU C002 BC 06

2.2 Module realisaties pantalon/hemd (042)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Realisaties pantalon/hemd″ worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd

en bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
2.2.4 Basiscompetenties

Module realisaties pantalon/hemd M MO 042

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 042 BC 01

Meten - maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 042 BC 02

Tekenen - pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 042 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 042 BC 04
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Module realisaties pantalon/hemd M MO 042

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Aanpassen - een werkstuk pasklaar maken
- een passende pantalon/hemd herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 042 BC 05

Stikken - de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 042 BC 06

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 042 BC 07

Afwerken - pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 042 BC 08

2.3 Module realisaties vest/colbert (043)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Realisaties vest/colbert″ worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd en

bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.3.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Realisaties pantalon/ hemd″.
2.3.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
2.3.4 Basiscompetenties

Module realisaties vest/colbert M MO 043

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 043 BC 01

Meten - maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 043 BC 02

Tekenen - pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 043 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 043 BC 04

Aanpassen - een werkstuk pasklaar maken
- een passende vest/colbert herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 043 BC 05

Stikken - de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 043 BC 06

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 043 BC 07
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Module realisaties vest/colbert M MO 043

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Afwerken - pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 043 BC 08

2.4 Module realisaties jas/mantel heren (044)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Realisaties jas/mantel heren″ worden de kennis en vaardigheden voor diverse modellen aangeleerd

en bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.4.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Realisaties pantalon/hemd ″.
2.4.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt PV + 90 Lt TV.
2.4.4 Basiscompetenties

Module realisaties jas/mantel heren M MO 044

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- benodigdheden en weefsels benoemen
- rekening houdend met model, mode en persoon, weefsels
kiezen
- benodigdheden en weefsels op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en onder-
houd verantwoord gebruiken

M MO 044 BC 01

Meten - maten opmeten
- een matentabel gebruiken
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 044 BC 02

Tekenen - pasklare patronen {…} tekenen
- patroondelen en lijnen herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- experimenteel graderen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- modelwijzigingen toepassen
- nepen verwerken
- knippatronen tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 044 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 044 BC 04

Aanpassen - een werkstuk pasklaar maken
- een passende jas/mantel herkennen
- pasfouten op persoon verbeteren

M MO 044 BC 05

Stikken - de overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken

M MO 044 BC 06

Strijken - toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 044 BC 07

Afwerken - pasfouten verbeteren
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 044 BC 08

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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Bijlage IV. — De modulaire opleiding ″Retouches BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Retouches

BO MO 015

Inhoud

Deel 1 Opleiding

1.1 Korte beschrijving

1.1.1 Relatie opleiding - beroep

1.1.2 Inhoud

1.1.3 Modules

1.1.4 Niveau en soort vak

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

1.3 Studieduur

1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

2.1.2 Instapvereisten

2.1.3 Studieduur

2.1.4 Basiscompetenties

2.2 Module aanpastechnieken (G045)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

2.2.2 Instapvereisten

2.2.3 Studieduur

2.2.4 Basiscompetenties

2.3 Module retouchetechnieken (046)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

2.3.2 Instapvereisten

2.3.3 Studieduur

2.3.4 Basiscompetenties

2.4 Module hersteltechnieken (047)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

2.4.2 Instapvereisten

2.4.3 Studieduur

2.4.4 Basiscompetenties

De opleiding Retouches dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding Retouches
betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van aanpas en retouches.

In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd. Na het beëindigen
van deze opleiding kan de cursist :

- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen

- realisatietechnieken vakkundig toepassen

- diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon

- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen

Aangezien het een praktijkgerichte opleiding betreft met theoretische onderbouw, werden de lestijden als PV en
TV gekwalificeerd.
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1.1.2 Inhoud

De opleiding Retouches bestaat uit 4 modules : ″Basis naaien″, ″Aanpastechnieken″, ″Hersteltechnieken″ en
″Retouchetechnieken″.

Daarnaast kan de cursist twee ″zwevende modules″ volgen : de instapvrije module ″Kleuradvies″ en de module
″Kleur- en stijladvies″, waarvoor de module ″Kleuradvies″ als instapvoorwaarde geldt..

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden diverse
vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.

1.1.3 Modules

Het leertraject omvat 4 instapvrije modules. De totale opleiding omvat 360 Lt.

Aan de opleiding worden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak

De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk
omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde
vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van
het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur

360 Lt waarvan 60 Lt TV en 300 Lt PV.

Certificaat van de opleiding Retouches na 360 Lt.

1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 {…} PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Aanpastechnieken M MO G 045 60 = 15 TV + 45 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Retouchetechnieken M MO 046 120 = 30 TV + 90 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Hersteltechnieken M MO 047 60 = 15 TV + 45 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
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1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig
te voltooien.

SV 02

Beslissingsvermogen In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over
te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen.

SV 04

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de
waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te
nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of
dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten
tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid
en om situaties te voorkomen die mens en milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende
lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de
grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken en
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten

Geen

2.1.3 Studieduur

120 Lt {…} PV.
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2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

AO HU C002 BC 06

2.2 Module aanpastechnieken (G045)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Aanpastechnieken″ worden de kennis en vaardigheden van de aanpas aangeleerd en bijgestuurd.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar voldoende vaardigheid, om
kledingstukken vlot en met een behoorlijk kwaliteitsniveau zelfstandig aan te passen.

2.2.2 Instapvereisten

Geen

2.2.3 Studieduur

60 Lt = 15 Lt TV + 45 Lt PV.

2.2.4 Basiscompetenties

Module aanpastechnieken M MO G045

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Adviseren - communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren
- de klant onthalen
- advies geven
- tussen de wens van de klant en het advies een consensus
bereiken
- de klant in zijn keuze begeleiden

M MO G045 BC 01

Aanpassen - {…}
- de maatsystemen onderling vergelijken
- de conformatie van de klant inschatten
- een passend kledingstuk herkennen
- kledingstukken aanpassen
- pasfouten op persoon identificeren en verbeteren
- diverse methoden toepassen om de retouche op persoon aan te
brengen
- de aanpastechnieken in functie van de aard van het kleding-
stuk, de prijsklasse en het materiaal bepalen

M MO G045 BC 02

Noteren - de pasfiche invullen
- de pasfiche als communicatiemiddel tussen aanpas en retouche
gebruiken

M MO G045 BC 03
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2.3 Module retouchetechnieken (046)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Retouchetechnieken″ worden de kennis en vaardigheden van diverse technieken aangeleerd en

bijgestuurd.
Retouchetechnieken worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.3.2 Instapvereisten
Geen
2.3.3 Studieduur
120 Lt = 30 Lt TV + 90 Lt PV.
2.3.4 Basiscompetenties

Module retouchetechnieken M MO 046
Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :
Gebruiken - de pasfiche verstaan

- de pasfiche als communicatiemiddel tussen aanpas en retouche
gebruiken

M MO G046 BC 01

Meten - aangepast meetgerief gebruiken
- de aangeduide waarden respecteren

M MO G046 BC 02

Voorbereiden - zonder het kledingstuk te beschadigen lostornen
- aangepast materiaal gebruiken
- de verhouding prijs/kwaliteit van de gebruikte materialen
inschatten

M MO G046 BC 03

Stikken - stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken
- overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- de blindzoommachine gebruiken
- storingen aan de blindzoommachine signaleren

M MO G046 BC 04

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO G046 BC 05

Afwerken - pasfouten verbeteren
- afwerkingstechnieken kiezen en volgens de kwaliteitseisen
toepassen
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO G046 BC 06

2.4 Module hersteltechnieken (047)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Hersteltechnieken″ worden de kennis en vaardigheden voor diverse technieken aangeleerd en

bijgestuurd.
Hersteltechnieken worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.4.2 Instapvereisten
Geen
2.4.3 Studieduur
60 Lt = 15 Lt TV + 45 Lt PV.
2.4.4 Basiscompetenties

Module hersteltechnieken M MO 047
Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :
Adviseren - communicatieve vaardigheden en omgangsvormen hanteren

- de klant informeren
- tussen de wens van de klant en het advies een consensus
bereiken
- kritisch oordelen over de zin van de herstelling en met de klant
bespreken

M MO 047 BC 01

Noteren - de herstelfiche invullen
- de herstelfiche als communicatiemiddel tussen bespreking en
herstelling gebruiken

M MO 047 BC 02

Meten - meetgerief gebruiken
- de aangeduide waarden respecteren

M MO 047 BC 03
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Module hersteltechnieken M MO 047
Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Voorbereiden - lostornen zonder het kledingstuk te beschadigen
- aangepast materiaal gebruiken
- de verhouding prijs/kwaliteit van de gebruikte
- materialen inschatten

M MO 047 BC 04

Stikken - stiktechnieken toepassen
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen
- machinehulpstukken gebruiken
- overlockmachine gebruiken
- storingen aan de overlockmachine signaleren
- de blindzoommachine gebruiken
- storingen aan de blindzoommachine signaleren

M MO 047 BC 05

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 047 BC 06

Afwerken - hersteltechnieken kiezen volgens de kwaliteitseisen toepassen
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in de werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 047 BC 07

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage V. — De modulaire opleiding ″Maatwerk damespatronen BSO 3″
STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Maatwerk Damespatronen

BO MO 16

Inhoud
Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon (048)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module maatwerk patronen blouse/jurk (049)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
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2.4 Module maatwerk patronen tailleur/mantel (050)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
2.4.2 Instapvereisten
2.4.3 Studieduur
2.4.4 Basiscompetenties
2.5 Module maatwerk patronen vrijetijdskleding/feestkleding (051)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
2.5.2 Instapvereisten
2.5.3 Studieduur
2.5.4 Basiscompetenties
2.6 Module ontwerp en modelrealisaties (071)
2.6.1 Situering van de module in de opleiding
2.6.2 Instapvereisten
2.6.3 Studieduur
2.6.4 Basiscompetenties
1Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Maatwerk damespatronen dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding

Maatwerk damespatronen betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode. In de opleiding
wordt het inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot maatwerk patroon tekenen aangeleerd en
bijgestuurd. Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist :

- maatwerk patronen tekenen
- fouten in patronen verbeteren
- model patronen tekenen
- knipklare maatpatronen tekenen
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
Aangezien het een bij uitstek theoretische opleiding betreft, worden alle lestijden als TV gekwalificeerd;
1.1.2 Inhoud
De opleiding Maatwerk damespatronen bestaat uit 5 modules : ″Basis naaien″, ″Maatwerk patronen

rok/broekrok/pantalon″, ″Maatwerk patronen blouse/jurk″, ″Maatwerk patronen tailleur/mantel″ en ″Maatwerk
patronen vrijetijdskleding/feestkleding″.

Aansluitend kan de cursist een specialisatiemodule ″Ontwerp en modelrealisaties″ volgen.
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden maatwerk

patronen voor de respectievelijke werkstukken aangeleerd en ingeoefend. Het is van belang bij de vaardigheden te
streven naar inzicht en zelfstandigheid.

1.1.3 Modules
Het leertraject omvat 5 instapvrije modules. Zij vormen samen de instapvoorwaarde voor de module ″Ontwerp en

modelrealisaties″. Deze valt buiten het certificaat.
Aan de opleiding worden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste

plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk

omschreven zodat zowel onderwijsvrager als- verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde
vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.

Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur
920 Lt waarvan 760 Lt TV en 160 Lt PV, inclusief de module buiten het certificaat.
Certificaat van de opleiding Maatwerk damespatronen na 760 Lt.
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1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 {…} PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Maatwerk patronen
rok/ broekrok/ panta-
lon

M MO 048 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Maatwerk patronen
blouse/ jurk

M MO 049 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Maatwerk patronen
tailleur/ mantel

M MO 050 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Maatwerk patronen
vrijetijdskleding/ feest-
kleding

M MO 051 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Module buiten certificaat

Ontwerp en modelrea-
lisaties

M MO 071 160 = 120 TV + 40 PV Kleding
Praktijk kleding

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare
gegevens.

SV 01

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig
te voltooien.

SV 02

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken
en uit te voeren.

SV 07

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de
waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te
nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of
dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten
tegemoet te komen.

SV 17
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Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare
gegevens.

SV 01

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid
en om situaties te voorkomen die mens en milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende
lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische
overwegingen laten meespelen.

SV 36

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de
grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten

Geen

2.1.3 Studieduur

120 Lt PV.

2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien M AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

M AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes
- onderscheiden

M AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

M AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

M AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

M AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/ werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

M AO HU C002 BC 06

2.2 Module maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon (048)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk
patroon met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.

Technieken voor verbetering van pasfouten worden ingeoefend.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.

2.2.2 Instapvereisten

Geen

2.2.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt TV.
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2.2.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen rok/broekrok/pantalon M MO 048

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- rekening houdend met mode en persoon een model kiezen

M MO 048 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 048 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 048 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 048 BC 04

Werk organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 048 BC 05

2.3 Module maatwerk patronen blouse/jurk (049)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Maatwerk patronen blouse/jurk″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk patroon
met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.

Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.
2.3.2 Instapvereisten

Geen
2.3.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt TV.

2.3.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen blouse/jurk M MO 049

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- rekening houdend met mode en persoon model kiezen

M MO 049 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 049 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- kragen tekenen
- mouwen tekenen
- maatwerk taillering tekenen
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 049 BC 03
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Module maatwerk patronen blouse/jurk M MO 049

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 049 BC 04

Organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 049 BC 05

2.4 Module maatwerk patronen tailleur/mantel (050)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Maatwerk patronen tailleur/mantel″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk patroon
met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.

Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.

2.4.2 Instapvereisten

Geen

2.4.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt TV.

2.4.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen tailleur/mantel M MO 050

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- rekening houdend met mode en persoon model kiezen

M MO 050 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 050 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- kragen tekenen
- mouwen tekenen
- maatwerk taillering tekenen
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 050 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 050 BC 04

Organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 050 BC 05
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2.5 Module maatwerk patronen vrijetijdskleding/feestkleding (051)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Maatwerk patronen vrijetijdskleding/feestkleding″ worden de kennis en vaardigheden om een

maatwerk patroon met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.
Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.
2.5.2 Instapvereisten
Geen
2.5.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt TV.
2.5.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen vrijetijdskleding/feestkleding M MO 051

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- rekening houdend met mode en persoon model kiezen

M MO 051 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 051 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- kragen tekenen
- mouwen tekenen
- maatwerk taillering tekenen
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 051 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 051 BC 04

Organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 051 BC 05

2.6 Module ontwerp en modelrealisaties (071)
2.6.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Ontwerp en modelrealisaties″ worden de kennis en de vaardigheden om eigen ontwerpen te

realiseren, aangeleerd en bijgestuurd.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar creativiteit en zelfstandigheid.
2.6.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de opleiding {…} Maatwerk damespatronen of Maatwerk

herenpatronen of Maatwerk kinder- en tienerpatronen.
2.6.3 Studieduur
160 Lt = 120 Lt TV + 40 Lt PV.
2.6.4 Basiscompetenties

Module ontwerp en modelrealisaties M MO 071

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Modetekenen - silhouetten tekenen
- details tekenen

M MO 071 BC 01

Stileren - een werkstuk ontwerpen
- rekening houdend met het ontwerp weefsels en fournituren
kiezen

M MO 071 BC 02
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Module ontwerp en modelrealisaties M MO 071

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Ontwerpen - technieken van inkleuren toepassen
- weefsels en fournituren tekenen
- op een figuur een ontwerp tekenen

M MO 071 BC 03

Patronen tekenen - maatwerk modelpatronen van het ontwerp tekenen
- een knipklaar patroon van het ontwerp tekenen

M MO 071 BC 04

Uitwerken - prototypes realiseren
- detailafwerkingen uitvoeren

M MO 071 BC 05

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage VI. - De modulaire opleiding ″Maatwerk kinder- en tienerpatronen BSO 3″
STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Maatwerk kinder- en tienerpatronen

BO MO 017
Inhoud
Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module maatwerk patronen kinder- en tienerkleding (052)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module ontwerp en modelrealisaties (071)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De

opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode.
In de opleiding wordt het inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot maatwerk patroon tekenen
aangeleerd en bijgestuurd.
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Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist :

- maatwerk patronen tekenen

- fouten in patronen verbeteren

- model patronen tekenen

- knipklare maatpatronen tekenen

- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen

Aangezien het bij uitstek een theoretische opleiding betreft, zijn alle lestijden als T.V gekwalificeerd.

1.1.2 Inhoud

De opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen bestaat uit 2 modules : ″Basis naaien″ en ″Maatwerk patronen
kinder- en tienerkleding″.De opleiding omvat 280 Lt.

Aansluitend kan de cursist een specialisatiemodule ″Ontwerp en modelrealisaties″ volgen. Deze module valt
buiten het certificaat.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden maatwerk
patronen voor de respectievelijke werkstukken aangeleerd en ingeoefend. Het is van belang bij de vaardigheden te
streven naar inzicht en zelfstandigheid.

1.1.3 Modules

Het leertraject omvat 2 instapvrije modules. De modules ″Basis naaien″ en ″Maatwerk patronen kinder- en
tienerkleding″ zijn een instapvoorwaarde voor de module ″Ontwerp en modelrealisaties″.

Aan de opleiding worden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak

De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk
omschreven zodat zowel onderwijsvrager als- verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde
vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen. Flexibilisering van
het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur
440 Lt waarvan 280 Lt TV en 160 Lt PV, inclusief de specialisatiemodule ″Ontwerp en modelrealisaties″.
Certificaat van de opleiding Maatwerk kinder- en tienerkleding na 280 Lt.
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Maatwerk patronen
kinder- en tienerkle-
ding

M MO 052 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Module buiten certificaat

Ontwerp en modelrea-
lisaties

M MO 071 160 = 120 TV + 40 PV Kleding
Praktijk kleding
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1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare
gegevens.

SV 01

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig
te voltooien.

SV 02

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken
en uit te voeren.

SV 07

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de
waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van een
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te
nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of
dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten
tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid
en om situaties te voorkomen die mens en milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht, gedurende
lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische
overwegingen laten meespelen.

SV 36

2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
De module ″ Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de

grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken en
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
120 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien M AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

M AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

M AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

M AO HU C002 BC 03
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Module basis naaien M AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

M AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

M AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren.

M AO HU C002 BC 06

2.2 Module maatwerk patronen kinder- en tienerkleding (052)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Maatwerk patronen kinder- en tienerkleding″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk

patroon met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.
Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt TV.
2.2.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen kinder- en tienerkleding M MO 052

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- model kiezen rekening houdend met mode en persoon

M MO 052 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 052 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 052 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 052 BC 04

Organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 052 BC 05

2.3 Module ontwerp en modelrealisaties (071)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Ontwerp en modelrealisaties″ worden de kennis en de vaardigheden om eigen ontwerpen te

realiseren, aangeleerd en bijgestuurd.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar creativiteit en zelfstandigheid.
2.3.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de opleiding {…} Maatwerk damespatronen of Maatwerk

herenpatronen of Maatwerk kinder- en tienerpatronen.
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2.3.3 Studieduur
160 Lt = 120 Lt TV + 40 Lt PV.
2.3.4 Basiscompetenties

Module ontwerp en modelrealisaties M MO 071

Cluster van basiscom-
petenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Modetekenen - silhouetten tekenen
- details tekenen

M MO 071 BC 01

Stileren - een werkstuk ontwerpen
- rekening houdend met het ontwerp weefsels en fourni-
turen kiezen

M MO 071 BC 02

Ontwerpen - technieken van inkleuren toepassen
- weefsels en fournituren tekenen
- op een figuur een ontwerp tekenen

M MO 071 BC 03

Patronen tekenen - maatwerk modelpatronen van het ontwerp tekenen
- een knipklaar patroon van het ontwerp tekenen

M MO 071 BC 04

Uitwerken - prototypes realiseren
- detailafwerkingen uitvoeren

M MO 071 BC 05

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage VII. — De modulaire opleiding ″Maatwerk herenpatronen BSO 3″
STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Maatwerk Herenpatronen

BO MO 018
Inhoud
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module maatwerk patronen pantalon/ hemd (053)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module maatwerk patronen vrijetijdskleding heren (054)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
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2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
2.4 Module maatwerk patronen colbert/ mantel (055)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
2.4.2 Instapvereisten
2.4.3 Studieduur
2.4.4 Basiscompetenties
2.5 Module ontwerp en modelrealisaties (071)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
2.5.2 Instapvereisten
2.5.3 Studieduur
2.5.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Maatwerk herenpatronen dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding

Maatwerk herenpatronen betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode. In de opleiding wordt
het inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot maatwerk patroon tekenen aangeleerd en bijgestuurd. Na
het beëindigen van de opleiding kan de cursist :

- maatwerk patronen tekenen
- fouten in patronen verbeteren
- model patronen tekenen
- knipklare maatpatronen tekenen
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
Aangezien het bij uitstek een theoretische opleiding betreft, werden alle lestijden als T.V. gekwalificeerd.
1.1.2 Inhoud
De opleiding Maatwerk herenpatronen bestaat uit 4 modules : ″Basis naaien″, ″Maatwerk patronen pantalon/hemd″,

″Maatwerk patronen vrijetijdskleding heren″ en ″Maatwerk patronen colbert/mantel″. De totale opleiding omvat
600 Lt.

Aansluitend kan de cursist de specialisatiemodule ″Ontwerp en modelrealisaties″ volgen. Die valt buiten het
certificaat.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden maatwerk
patronen voor de respectievelijke werkstukken aangeleerd en ingeoefend. Het is van belang bij de vaardigheden te
streven naar inzicht en zelfstandigheid.

1.1.3 Modules
Het leertraject omvat 4 instapvrije modules. De modules ″Basis naaien″, ″Maatwerk patronen pantalon/hemd″,

″Maatwerk patronen vrijetijdskleding heren″ en ″Maatwerk patronen colbert/mantel″ zijn een instapvoorwaarde voor
de specialisatiemodule ″Ontwerp en modelrealisaties″.

Aan de opleiding werden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties is het instapniveau duidelijk

omschreven zodat zowel onderwijsvrager als- verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die bepaalde
vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.

Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3
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1.3 Studieduur

760 Lt waarvan 600 Lt TV en 160 Lt PV.

Certificaat van de opleiding Maatwerk herenpatronen na 600 Lt.

1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 = 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Maatwerk patronen
pantalon/ hemd

M MO 053 160 = 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Maatwerk patronen
vrijetijdskleding

M MO 054 160 = 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Maatwerk patronen
colbert/ mantel

M MO 055 160 = 160 TV Kleding
Praktijk kleding

Module buiten certificaat

Ontwerp en modelrea-
lisaties

M MO 071 160 = 120 TV + 40 PV Kleding
Praktijk kleding

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare
gegevens.

SV 01

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien.

SV 02

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te
bedenken en uit te voeren.

SV 07

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen,
de waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van
een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling
in te nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan
die vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en
milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht,
gedurende lange tijd aan een taak te werken.

SV 32
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Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Abstract denken In staat zijn verder te denken dan concreet waarneembare
gegevens.

SV 01

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische
overwegingen laten meespelen.

SV 36

2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de

grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
120 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module basisnaaien M AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

M AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

M AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

M AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

M AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

M AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

M AO HU C002 BC 06

2.2 Module maatwerk patronen pantalon/hemd (053)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Maatwerk patronen pantalon/hemd″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk patroon

met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.
Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt TV.
2.2.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen pantalon/hemd M MO 053

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- model kiezen rekening houdend met mode en persoon

M MO 053 BC 01

13477MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Module maatwerk patronen pantalon/hemd M MO 053

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 053 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 053 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 053 BC 04

Organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 053 BC 05

2.3 Module maatwerk patronen vrijetijdskleding heren (054)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Maatwerk patronen vrijetijdskleding heren″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk

patroon met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.
Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.
2.3.2 Instapvereisten
Geen
2.3.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt TV.
2.3.4 Basiscompetenties

Module maatwerk vrijetijdskleding heren M MO 054

Cluster van basiscom-
petenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- model kiezen rekening houdend met mode en persoon

M MO 054 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 054 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- kragen tekenen
- mouwen tekenen
- maatwerk taillering tekenen
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 054 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 054 BC 04
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Module maatwerk vrijetijdskleding heren M MO 054

Cluster van basiscom-
petenties

Basiscompetenties

Organiseren - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 054 BC 06

2.4 Module maatwerk patronen colbert/mantel (055)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Maatwerk patronen colbert/mantel″ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk patroon
met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.

Technieken voor verbetering moeilijke pasfouten worden ingeoefend.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar inzicht en zelfstandig werken.
2.4.2 Instapvereisten

Geen
2.4.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt TV.
2.4.4 Basiscompetenties

Module maatwerk patronen colbert/mantel M MO 055

Cluster van basiscom-
petenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - modestijlen herkennen
- model kiezen rekening houdend met mode en persoon

M MO 055 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten
- fouten bijsturen

M MO 055 BC 02

Tekenen - delen, lijnen en punten benoemen
- maatwerk patronen tekenen
- scoliosisfouten inwerken
- profielen toepassen
- fouten in het patroon verbeteren
- nepen verwerken
- kragen tekenen
- mouwen tekenen
- maatwerk taillering tekenen
- modelijn toepassen
- modellijnen toepassen
- modelpatronen tekenen
- knipklare patronen uitwerken

M MO 055 BC 03

Aanpassen - een prototype pasklaar maken
- een passend kledingstuk herkennen
- een volgorde van nazicht gebruiken
- de oorzaak van de fout opsporen
- moeilijke verbeteringen op persoon uitvoeren
- een model op persoon beoordelen

M MO 055 BC 04

Werk organiseren. - matentabel gebruiken
- werkdocumenten gebruiken
- tekeningen aflezen
- symbolen gebruiken
- vaktermen gebruiken
- een schets of foto interpreteren

M MO 055 BC 05

2.5 Module ontwerp en modelrealisaties (071)

2.5.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Ontwerp en modelrealisaties″ worden de kennis en de vaardigheden om eigen ontwerpen te
realiseren, aangeleerd en bijgestuurd.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar creativiteit en zelfstandigheid.

2.5.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de opleiding {…} Maatwerk damespatronen of Maatwerk
herenpatronen of Maatwerk kinder- en tienerpatronen.

2.5.3 Studieduur

160 Lt = 120 Lt TV + 40 Lt PV.
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2.5.4 Basiscompetenties

Module ontwerp en modelrealisaties M MO 071

Cluster van basiscompetenties Basiscompetenties

De cursist kan :

Modetekenen - silhouetten tekenen
- details tekenen

M MO 071 BC 01

Stileren - een werkstuk ontwerpen
- rekening houdend met het ontwerp weefsels en fourni-
turen kiezen

M MO 071 BC 02

Ontwerpen - technieken van inkleuren toepassen
- weefsels en fournituren tekenen
- op een figuur een ontwerp tekenen

M MO 071 BC 03

Patronen tekenen - maatwerk modelpatronen van het ontwerp tekenen
- een knipklaar patroon van het ontwerp tekenen

M MO 071 BC 04

Uitwerken - prototypes realiseren
- detailafwerkingen uitvoeren

M MO 071 BC 05

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage VIII. — De modulaire opleiding ″Accessoires BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Accessoires

BO MO 019
Inhoud
1 Deel 1 Opleiding 3
1.1 Korte beschrijving 3
1.1.1 Relatie opleiding - beroep 3
1.1.2 Inhoud 3
1.1.3 Modules 3
1.1.4 Niveau en soort vak 4
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 4
1.3 Studieduur 4
1.4 Modules en leertraject 4
1.4.1 Modules 4
1.4.2 Leertraject 6
1.5 Sleutelvaardigheden 6
2 Deel 2 Modules 7
2.1 Module initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen (059) 7
2.1.1 Situering van de module in de opleiding 7
2.1.2 Instapvereisten 7
2.1.3 Studieduur 7
2.1.4 Basiscompetenties 7
2.2 Module realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen (060) 9
2.2.1 Situering van de module in de opleiding 9
2.2.2 Instapvereisten 9
2.2.3 Studieduur 9
2.2.4 Basiscompetenties 9
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2.3 Module initiatie fantasiejuwelen (061) 11
2.3.1 Situering van de module in de opleiding 11
2.3.2 Instapvereisten 11
2.3.3 Studieduur 11
2.3.4 Basiscompetenties 11
2.4 Module realisaties fantasiejuwelen (062) 12
2.4.1 Situering van de module in de opleiding 12
2.4.2 Instapvereisten 12
2.4.3 Studieduur 12
2.4.4 Basiscompetenties 12
2.5 Module initiatie sjaals, dassen en strikken (063) 13
2.5.1 Situering van de module in de opleiding 13
2.5.2 Instapvereisten 13
2.5.3 Studieduur 13
2.5.4 Basiscompetenties 13
2.6 Module realisaties sjaals, dassen en strikken (064) 15
2.6.1 Situering van de module in de opleiding 15
2.6.2 Instapvereisten 15
2.6.3 Studieduur 15
2.6.4 Basiscompetenties 15
2.7 Module initiatie bloemen (065) 17
2.7.1 Situering van de module in de opleiding 17
2.7.2 Instapvereisten 17
2.7.3 Studieduur 17
2.7.4 Basiscompetenties 17
2.8 Module realisaties bloemen (066) 18
2.8.1 Situering van de module in de opleiding 18
2.8.2 Instapvereisten 18
2.8.3 Studieduur 18
2.8.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Accessoires dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding Accessoires

betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode. In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit
uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd specifiek voor accessoires. Na het beëindigen van de opleiding kan de
cursist :

- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen
- realisatietechnieken vakkundig toepassen
- diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft, werden alle lestijden als PV gekwalificeerd.
1.1.2 Inhoud
De opleiding Accessoires bestaat uit 8 modules : ″Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen″, ″Initiatie

fantasiejuwelen″, ″Initiatie sjaals, dassen en strikken″, ″Initiatie bloemen″, ″Realisaties handtassen, handschoenen en
ceinturen″, ″Realisaties fantasiejuwelen″, ″Realisaties sjaals, dassen en strikken″ en ″Realisaties bloemen″. De totale
opleiding omvat 560 Lt.

Aansluitend kan de cursist nog de zwevende modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ volgen. Deze
modules vallen buiten het certificaat.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden met
diverse materialen technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.

1.1.3 Modules
Het leertraject omvat 8 modules. De modules ″Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen″, ″Initiatie

fantasiejuwelen″, ″Initiatie sjaals, dassen en strikken″ en ″Initiatie bloemen″ zijn instapvrij.
De modules ″Initiatie …″ zijn instapvoorwaarde voor het volgen van de overeenstemmende modules

″Realisaties…″.
De module ″Kleuradvies″ is instapvoorwaarde″ voor de module ″Kleur- en stijladvies″.
Aan de opleiding werden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste

plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn in- en uitstapniveau

duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die
bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.
Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.
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1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder - en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 280 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur

560 Lt waarvan 560 Lt PV.

Certificaat van de opleiding Accessoires na 560 Lt.

1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Initiatie handtassen,
handschoenen en cein-
turen

M MO 059 80 = 80 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Realisaties handtassen,
handschoenen en cein-
turen

M MO 060 80 = 80 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Initiatie fantasiejuwe-
len

M MO 061 40 = 40 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Realisaties fantasieju-
welen

M MO 062 80 = 80 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Initiatie sjaals, dassen
en strikken

M MO 063 40 = 40 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Realisaties sjaals, das-
sen en strikken

M MO 064 80 = 80 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Initiatie bloemen M MO 065 40 = 40 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel

Realisaties bloemen M MO 066 120 = 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}
Textiel
Praktijk textiel
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1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien.

SV 02

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te
bedenken en uit te voeren.

SV 07

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen,
de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid
van een vooropgesteld doel te verifiëren alvorens een
stelling in te nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan
die vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en
milieu kunnen schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht,
gedurende lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules

2.1 Module initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen (059)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen″ worden de grondbeginselen voor het maken van
diverse modellen aangeleerd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van eenvoudige werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren.

2.1.2 Instapvereisten

Geen

2.1.3 Studieduur

80 Lt = 80 Lt PV.
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2.1.4 Basiscompetenties

Module initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen M MO 059

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 059 BC 01

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- lijnsoorten herkennen
- symbolen herkennen
- patronen aanpassen
- ronde vormen evenwijdig tekenen
- patronen naar knippatronen omvormen

M MO 059 BC 02

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- verschillende soorten materiaalbreedtes onderscheiden

M MO 059 BC 03

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 059 BC 04

Stikken - onderdelen van de naaimachine benoemen
- de naaimachine gebruiksklaar maken
- aangepast naaigereedschap gebruiken
- stikken
- eenvoudige storingen aan de naaimachine signaleren

M MO 059 BC 05

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen signaleren
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 059 BC 06

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten bijsturen

M MO 059 BC 07

2.2 Module realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen (060)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen″ worden kennis en vaardigheden voor het
maken van diverse modellen aangeleerd en bijgestuurd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van
complexe werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren.

2.2.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Initiatie handtassen, handschoenen en ceinturen″.

2.2.3 Studieduur

80 Lt = 80 Lt PV.

2.2.4 Basiscompetenties

Module realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen M MO 060

Cluster van basiscom-
petenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - in functie van de mode, de persoon, de gelegenheid en
de bijhorende kleding een model kiezen
- weefsels en benodigdheden in functie van het model, de
mode en de persoon kiezen

M MO 060 BC 01

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 060 BC 02

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- patronen aanpassen
- een model intekenen
- patronen naar knippatronen omvormen

M MO 060 BC 03
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Module realisaties handtassen, handschoenen en ceinturen M MO 060

Cluster van basiscom-
petenties

Basiscompetenties

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- soorten materiaalbreedtes onderscheiden

M MO 060 BC 04

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 060 BC 05

Stikken - complexe vormen stikken
- aangepast naaigereedschap gebruiken
- stikken
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen

M MO 060 BC 06

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- eenvoudige storingen herstellen
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 060 BC 07

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- fouten signaleren
- fouten bijsturen

M MO 060 BC 08

2.3 Module initiatie fantasiejuwelen (061)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Initiatie fantasiejuwelen″ worden de grondbeginselen voor het maken van diverse modellen
aangeleerd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van eenvoudige werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren.

2.3.2 Instapvereisten

Geen

2.3.3 Studieduur

40 Lt = 40 Lt PV.

2.3.4 Basiscompetenties

Module initiatie fantasiejuwelen M MO 061

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 061 BC 01

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- lijnsoorten herkennen
- symbolen herkennen
- patronen aanpassen
- lijnpatronen naar knippatronen omvormen

M MO 061 BC 02

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten

M MO 061 BC 03

Knippen - weefsel voorbereiden
- richting bepalen
- juiste materiaal om te knippen gebruiken
- rekening houdend met af te werken model op juiste
lengtes knippen

M MO 061 BC 04

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een eenvoudig werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten bijsturen

M MO 061 BC 05
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2.4 Module realisaties fantasiejuwelen (062)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Realisaties fantasiejuwelen″ worden kennis en vaardigheden voor het maken van diverse modellen

aangeleerd en bijgestuurd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van complexe werkstukken.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren.
2.4.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Initiatie fantasiejuwelen″.
2.4.3 Studieduur
80 Lt = 80 Lt PV.
2.4.4 Basiscompetenties

Module realisaties fantasiejuwelen M MO 062

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - in functie van de mode, de persoon, de gelegenheid en
de bijhorende kleding een model kiezen
- in functie van het model, de mode en de persoon
kraken, draden, weefsels en benodigdheden kiezen

M MO 062 BC 01

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 062 BC 02

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- lijnsoorten herkennen
- symbolen herkennen
- patronen aan de opgenomen maten aanpassen
- patronen naar model vergroten en verkleinen
- lijnpatronen omvormen naar knippatronen

M MO 062 BC 03

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten

M MO 062 BC 04

Knippen - weefsel voorbereiden
- draadrichting bepalen
- juiste materiaal gebruiken om te knippen
- rekening houden met af te werken model op juiste
lengtes knippen

M MO 062 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een eenvoudig werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- moeilijke fouten signaleren
- moeilijke fouten bijsturen

M MO 062 BC 06

2.5 Module initiatie sjaals, dassen en strikken (063)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Initiatie sjaals, dassen en strikken″ worden de grondbeginselen voor het maken van diverse

modellen aangeleerd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van eenvoudige werkstukken.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren.
2.5.2 Instapvereisten
Geen
2.5.3 Studieduur
40 Lt = 40 Lt PV.
2.5.4 Basiscompetenties

Module initiatie sjaals, dassen en strikken M MO 063

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen M MO 063 BC 01

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- lijnsoorten herkennen
- symbolen herkennen
- patronen aanpassen
- ronde vormen evenwijdig tekenen
- patronen naar knippatronen omvormen

M MO 063 BC 02
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Module initiatie sjaals, dassen en strikken M MO 063

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- verschillende soorten materiaalbreedtes onderscheiden

M MO 063 BC 03

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 063 BC 04

Stikken - onderdelen van de naaimachine benoemen
- de naaimachine gebruiksklaar maken
- aangepast naaigereedschap gebruiken
- stikken
- eenvoudige storingen aan de naaimachine signaleren

M MO 063 BC 05

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen signaleren
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 063 BC 06

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten bijsturen

M MO 063 BC 07

2.6 Module realisaties sjaals, dassen en strikken (064)

2.6.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Realisaties sjaals, dassen en strikken″ worden kennis en vaardigheden voor het maken van diverse
modellen aangeleerd en bijgestuurd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van complexe werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren.

2.6.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Initiatie sjaals, dassen en strikken″.

2.6.3 Studieduur

80 Lt = 80 Lt PV.

2.6.4 Basiscompetenties

Module realisaties sjaals, dassen en strikken M MO 064

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - in functie van de mode, de persoon, de gelegenheid en
de bijhorende kleding een model kiezen
- in functie van het model, de mode en de persoon
weefsels en benodigdheden kiezen

M MO 064 BC 01

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 064 BC 02

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- patronen aanpassen
- een model intekenen
- patronen naar knippatronen omvormen

M MO 064 BC 03

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- verschillende soorten materiaalbreedtes onderscheiden

M MO 064 BC 04

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 064 BC 05

Stikken - complexe vormen stikken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen

M MO 064 BC 06
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Module realisaties sjaals, dassen en strikken M MO 064

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- eenvoudige storingen herstellen
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 064 BC 07

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- fouten signaleren
- fouten bijsturen

M MO 064 BC 08

2.7 Module initiatie bloemen (065)

2.7.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Initiatie bloemen″ worden de grondbeginselen voor het maken van diverse bloemen aangeleerd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van eenvoudige werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren.

2.7.2 Instapvereisten

Geen

2.7.3 Studieduur

40 Lt = 40 Lt PV.

2.7.4 Basiscompetenties

Module initiatie bloemen M MO 065

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 065 BC 01

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- verschillende symbolen herkennen
- patronen vergroten en verkleinen

M MO 065 BC 02

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 065 BC 03

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 065 BC 04

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten bijsturen

M MO 065 BC 05

2.8 Module realisaties bloemen (066)

2.8.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Realisaties bloemen″ worden kennis en vaardigheden voor het maken van diverse bloemen
aangeleerd en bijgestuurd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van complexe werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren.

2.8.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Initiatie bloemen″.

2.8.3 Studieduur

120 Lt = 120 Lt PV.
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2.8.4 Basiscompetenties

Module realisaties bloemen M MO 066

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - in functie van de mode, de persoon, de gelegenheid en
de bijhorende kleding een bloem kiezen
- benodigdheden kiezen in functie van het model, de
mode en de persoon

M MO 066 BC 01

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 066 BC 02

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- een patroon aan de hand van een natuurlijke bloem
opstellen

M MO 066 BC 03

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 066 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 066 BC 05

Afwerken. - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- werkstukken uitvoeren
- fouten signaleren
- fouten bijsturen

M MO 066 BC 06

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Bijlage IX. — De modulaire opleiding ″Mode en interieur BSO 3″
STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Mode en interieur

BO MO 020
Inhoud
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis naaien (C002)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
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2.2 Module raamdecoratie (067)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

2.2.2 Instapvereisten

2.2.3 Studieduur

2.2.4 Basiscompetenties

2.3 Module woningtextiel (068)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

2.3.2 Instapvereisten

2.3.3 Studieduur

2.3.4 Basiscompetenties

1 Deel 1 Opleiding

1.1 Korte beschrijving

1.1.1 Relatie opleiding - beroep

De opleiding Mode en interieur dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding Mode
en interieur betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van mode bij het inrichten van de woning. In
de opleiding wordt het inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot maatwerk voor het inrichten van de
woning aangeleerd en bijgestuurd. Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist

- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen

- mode gebonden realisatietechnieken vakkundig toepassen

- een interieur stijlvol aankleden

- knipklare maatpatronen tekenen

- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen

1.1.2 Inhoud

De opleiding Mode en interieur bestaat uit 3 modules : ″Basis naaien″, ″Raamdecoratie″ en ″Woningtextiel″. De
totale opleiding omvat 440 Lt.

Aansluitend kan de cursist de zwevende modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ volgen. Deze vallen
buiten het certificaat.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module wordt met diverse
materialen gewerkt, technieken en vaardigheden voor respectievelijke werkstukken aangeleerd en ingeoefend. Het is
van belang bij de vaardigheden te streven naar inzicht en zelfstandigheid.

1.1.3 Modules

Het leertraject omvat 3 instapvrije modules.

De module ″Kleuradvies″ is instapvoorwaarde voor de module ″Kleur- en stijladvies″.

Aan de opleiding werden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak

De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn in- en uitstapniveau
duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die
bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.
Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3
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1.3 Studieduur

440 Lt waarvan 80 TV en 360 PV.
Certificaat van de opleiding Mode en interieur na 440 Lt.
1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 = 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Raamdecoratie M MO 067 160 = 40 TV + 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Woningtextiel M MO 068 160 = 40 TV + 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien.

SV 02

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen,
de waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van
een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling
in te nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan
die vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en
milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht,
gedurende lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de
grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.
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2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
120 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien M AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

M AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

M AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

M AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

M AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

M AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

M AO HU C002 BC 06

2.2 Module raamdecoratie (067)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Raamdecoratie″ worden de kennis en de vaardigheden voor diverse werkstukken aangeleerd en

bijgestuurd.
Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en

zelfstandig werken.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
160 Lt = 40 Lt TV + 120 Lt PV.
2.2.4 Basiscompetenties

Module raamdecoratie M MO 067

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - werkstukken kiezen
- rekening houdend met werkstuk, mode en interieur,
weefsels kiezen
- kleur en kleurencombinaties kiezen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 067 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 067 BC 02

Tekenen - patroonvormen en lijnen onderscheiden
- symbolen herkennen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- knippatronen tekenen

M MO 067 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 067 BC 04
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Module raamdecoratie M MO 067

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Stikken - specifieke machines gebruiken
- storingen aan de machines signaleren
- stiktechnieken toepassen

M MO 067 BC 05

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 067 BC 06

Afwerken - een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 067 BC 07

2.3 Module woningtextiel (068)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Woningtextiel″ worden de kennis en de vaardigheden voor diverse werkstukken aangeleerd en
bijgestuurd.

Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van vooroefeningen.

Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis en
zelfstandig werken.

2.3.2 Instapvereisten

Geen

2.3.3 Studieduur

160 Lt = 40 Lt TV + 120 Lt PV

2.3.4 Basiscompetenties

Module woningtextiel M MO 068

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - werkstukken kiezen
- rekening houdend met werkstuk, mode en interieur,
weefsels kiezen
- kleur en kleurencombinaties kiezen
- benodigdheden en weefsels qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 068 BC 01

Meten - maten opmeten
- naadlengtes en verzameltekens nameten

M MO 068 BC 02

Tekenen - patroonvormen en lijnen onderscheiden
- symbolen herkennen
- een patroon aan opgenomen maten aanpassen
- knippatronen tekenen

M MO 068 BC 03

Knippen - een knipplan opbouwen
- steunpunten aanbrengen

M MO 068 BC 04

Stikken - specifieke machines gebruiken
- storingen aan de machines signaleren
- stiktechnieken toepassen

M MO 068 BC 05

Strijken - strijktechnieken toepassen
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren
- persapparatuur gebruiken

M MO 068 BC 06

Afwerken - een werkvolgorde/werkstroomanalyse opmaken
- werkdocumenten gebruiken
- realisatietechnieken in werkstukken toepassen
- handnaaitechnieken toepassen

M MO 068 BC 07

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Rregering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage X. — De modulaire opleiding ″Mode- en textielverkoop BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Mode- en textielverkoop

BO MO 021

Inhoud

1 Deel 1 Opleiding 3

1.1 Korte beschrijving 3

1.1.1 Relatie opleiding - beroep 3

1.1.2 Inhoud 3

1.1.3 Modules 3

1.1.4 Niveau en soort vak 3

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied 4

1.3 Studieduur 4

1.4 Modules en leertraject 4

1.4.1 Modules 4

1.4.2 Leertraject 5

1.5 Sleutelvaardigheden 5

2 Deel 2 Modules 6

2.1 Module basis naaien (C002) 6

2.1.1 Situering van de module in de opleiding 6

2.1.2 Instapvereisten 6

2.1.3 Studieduur 6

2.1.4 Basiscompetenties 6

2.2 Module aanpastechnieken (G045) 7

2.2.1 Situering van de module in de opleiding 7

2.2.2 Instapvereisten 7

2.2.3 Studieduur 7

2.2.4 Basiscompetenties 7

2.3 Module mode verkoop (069) 8

2.3.1 Situering van de module in de opleiding 8

2.3.2 Instapvereisten 8

2.3.3 Studieduur 8

2.3.4 Basiscompetenties 8

2.4 Module etalagetechnieken (070) 9

2.4.1 Situering van de module in de opleiding 9

2.4.2 Instapvereisten 9

2.4.3 Studieduur 9

2.4.4 Basiscompetenties

1 Deel 1 Opleiding

1.1 Korte beschrijving

1.1.1 Relatie opleiding - beroep

De opleiding Mode- en textielverkoop dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding
Mode- en textielverkoop betreft het aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van presentatie en verkoop van
mode- en textielproducten. In de opleiding wordt het inzicht, de kennis en de vaardigheden met betrekking tot verkoop
en presentatie aangeleerd.

Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist

- textiel producten en kleding verkopen

- aanpastechnieken vakkundig toepassen

- een etalage stijlvol realiseren

- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
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1.1.2 Inhoud

De opleiding Mode- en textielverkoop bestaat uit 4 modules : ″Basis naaien″, ″Modeverkoop″, ″Etalagetechnieken″
en ″Aanpastechnieken″. De totale opleiding omvat 300 Lt.

Daarnaast kan de cursist de zwevende modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ volgen. Deze vallen buiten
het certificaat.

Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module wordt met diverse
materialen gewerkt, technieken en vaardigheden voor respectievelijke werkstukken aangeleerd en ingeoefend. Het is
van belang bij de vaardigheden te streven naar inzicht en zelfstandigheid.

1.1.3 Modules

Het leertraject omvat 4 instapvrije modules.

De module ″Kleuradvies″ is instapvoorwaarde voor de module ″Kleur- en stijladvies″.

Aan de opleiding werden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste
plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak

De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn in- en uitstapniveau
duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die
bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.
Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur
300 Lt waarvan 15 Lt TV en 285 Lt PV.
Certificaat van de opleiding Mode- en textielverkoop na 300 Lt.
1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis naaien AO HU C002 120 = 120 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Aanpastechnieken M MO G045 60 = 15 TV + 45 PV Kleding
Praktijk kleding
{…}

Modeverkoop M MO 069 60 = 60 PV Verkoop
Praktijk verkoop
Kleding
Praktijk kledingl

Etalagetechnieken M MO 070 60 = 60 PV Etalage
Praktijk Etalage
Kledingl
Praktijk kleding
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1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien.

SV 02

Dienstverlenende vaar-
digheid

In staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te
verlenen.

SV 08

Empathie In staat zijn om zich in te leven in iemands situatie, er
begrip voor op te brengen en er tactvol mee omgaan.

SV 11

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen,
de waarde van de bewering of feit, de haalbaarheid van
een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling
in te nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan
die vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en
milieu schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht,
gedurende lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis naaien (C002)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Basis naaien″ dient gesitueerd te worden in het begin van de opleiding. In deze module worden de
grondbeginselen van het naaien aangeleerd. De cursist maakt kennis met basishandelingen en basistechnieken van
stikken, knippen, naaien en strijken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren op eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten

Geen
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2.1.3 Studieduur
120 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module basis naaien M AO HU C002

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Tekenen - tekengerief gebruiken
- patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen
- verschillende lijnsoorten herkennen
- verschillende symbolen herkennen
- een patroon aanpassen aan de hoofdmaten
- een knippatroon maken

M AO HU C002 BC 01

Meten - meetgerief gebruiken
- maten opmeten
- verschillende soorten weefselbreedtes onderscheiden

M AO HU C002 BC 02

Knippen - draadrichting in weefsels bepalen
- knipgerief gebruiken

M AO HU C002 BC 03

Stikken - de onderdelen van een naaimachine benoemen
- een naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen van de naaimachine signaleren

M AO HU C002 BC 04

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de strijkapparatuur signaleren

M AO HU C002 BC 05

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in de werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten verbeteren

M AO HU C002 BC 06

2.2 Module aanpastechnieken (G045)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Aanpastechnieken″ worden de kennis en vaardigheden van de aanpas aangeleerd en bijgestuurd.
Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar voldoende vaardigheid, om

kledingstukken vlot en met een behoorlijk kwaliteitsniveau zelfstandig aan te passen.
2.2.2 Instapvereisten
Geen
2.2.3 Studieduur
60 Lt = 15 Lt TV + 45 Lt PV.
2.2.4 Basiscompetenties

Module aanpastechnieken M MO G045

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Adviseren - communicatieve vaardigheden en omgangsvormen han-
teren
- de klant onthalen
- advies geven
- tussen de wens van de klant en het advies een consensus
bereiken
- de klant in zijn keuze begeleiden

M MO G045 BC 01

Aanpassen - {…}
- de maatsystemen onderling vergelijken
- de conformatie van de klant inschatten
- een passend kledingstuk herkennen
- kledingstukken aanpassen
- pasfouten op persoon identificeren en verbeteren
- diverse methoden toepassen om de retouche op persoon
aan te brengen
- de aanpastechnieken in functie van de aard van het
kledingstuk, de prijsklasse en het materiaal bepalen

M MO G045 BC 02

Noteren - de pasfiche invullen
- de pasfiche als communicatiemiddel tussen aanpas en
retouche gebruiken

M MO G045 BC 03
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2.3 Module mode verkoop (069)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Mode verkoop″ worden de kennis en de vaardigheden die nodig zijn om een verkoop uit te voeren
aangeleerd. Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwalitatieve vakkennis
en zelfstandig werken.

2.3.2 Instapvereisten

Geen

2.3.3 Studieduur

60 Lt = 60 Lt PV.

2.3.4 Basiscompetenties

Module mode verkoop M MO 069

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

. stilleren - de elementaire stoffen herkennen
- onderhouds- en maatetiket interpreteren

M MO 069 BC 01

. adviseren - de klant onthalen
- de klant begeleiden
- een verkoopsgesprek voeren
- kleur/stijl op persoon afstemmen
- persoonlijke stijl van een model respecteren
- klantgerichte houding ontwikkelen
- informatie over producten opzoeken

M MO 069 BC 02

. aanpassen. - verschillende maattabellen gebruiken
- pasfouten herkennen
- retouchevoorbereiding uitvoeren
- retouchefiche invullen.

M MO 069 BC 03

2.4 Module etalagetechnieken (070)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Etalagetechnieken″ worden de kennis en vaardigheden die nodig zijn om etalagetechnieken uit te
voeren aangeleerd. Tijdens het verwerven van de basiscompetenties is het van belang te streven naar kwaliteit,
vakkennis en zelfstandig werken.

2.4.2 Instapvereisten

Geen

2.4.3 Studieduur

60 Lt = 60 Lt PV.

2.4.4 Basiscompetenties

Module etalagetechnieken M MO 070

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Informeren - de nieuwste tendensen van het etaleren opzoeken
- passende artikelcombinaties opzoeken
- etalages met bepaalde verwantschap opbouwen
- soorten etalages catalogeren

M MO 070 BC 01

Ontwerpen. - diverse compositiemogelijkheden toepassen
- composities met kleding en textielartikelen opbouwen
- vervormbare artikelen en materialen ruimtelijk verwer-
ken
- kleurenleer in persoonlijke creaties toepassen
- etalage realiseren

M MO 070 BC 02

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XI. — De modulaire opleiding ″Modist BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Modist

BO MO 022
Inhoud
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.1.4 Niveau en soort vak
1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
1.5 Sleutelvaardigheden
2 Deel 2 Modules
2.1 Module initiatie hoeden (056)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module realisaties hoeden (057)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
2.2.4 Basiscompetenties
2.3 Module hoeden gevorderden (058)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Opleiding
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De opleiding Modist dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding Modist betreft het

aanleren van kennis en vaardigheden op het vlak van hoedenmaken. In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit
uitgediept en realisatietechnieken specifiek voor hoeden aangeleerd.

Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist :
- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen
- realisatietechnieken vakkundig toepassen
- diverse werkstukken zelfstandig aanpassen op persoon en in patroon
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft, werden alle lestijden als PV gekwalificeerd.
1.1.2 Inhoud
De opleiding Modist bestaat uit 3 modules : ″Initiatie hoeden″, ″Realisaties hoeden″ en ″Realisaties hoeden

gevorderden″. De totale opleiding omvat 240 Lt.
Daarnaast kan de cursist de zwevende modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ volgen. Deze vallen buiten

het certificaat.
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden met

diverse materialen technieken en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
1.1.3 Modules
Het leertraject omvat 3 modules. De module ″Initiatie hoeden″ is instapvoorwaarde voor de module ″Realisaties

hoeden″. Deze is op haar beurt instapvoorwaarde voor de module ″Realisaties hoeden gevorderden″.
De module ″Kleuradvies″ is instapvoorwaarde voor de module ″Kleur- en stijladvies″.
Aan de opleiding werden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste

plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak
De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.
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Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn in- en uitstapniveau
duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die
bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.
Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 240 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur

240 Lt PV.
Certificaat van de opleiding Modist na 240 Lt.
1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Initiatie hoeden M MO 056 80 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Realisaties hoeden M MO 057 80 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Realisaties hoeden
gevorderden

M MO 058 80 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien.

SV 02

Creativiteit In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te
bedenken en uit te voeren.

SV 07
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Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig te voltooien.

SV 02

Kritische ingesteldheid In staat zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen,
de waarde van een bewering of een feit, de haalbaarheid
van een vooropgesteld doel te verifiëren alvorens een
stelling in te nemen.

SV 15

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een
product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan
die vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Veiligheids- en milieu-
bewustzijn

In staat zijn om actief en pro-actief in te staan voor de
veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en
milieu kunnen schaden.

SV 30

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht,
gedurende lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

2 Deel 2 Modules
2.1 Module initiatie hoeden (056)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Initiatie hoeden″ worden de grondbeginselen voor het maken van diverse modellen aangeleerd.

Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van eenvoudige werkstukken.
Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren.
2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
80 Lt = 80 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module initiatie hoeden M MO 056

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van grondstoffen herkennen
- de functie van gereedschap herkennen

M MO 056 BC 01

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- pasklare patronen overtekenen
- lijnsoorten herkennen
- symbolen herkennen
- patronen aan de maten van het hoofd aanpassen
- ronde vormen evenwijdig tekenen
- patronen naar model vergroten en verkleinen
- lijnpatronen naar knippatronen omvormen

M MO 056 BC 02

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- soorten weefselbreedtes onderscheiden

M MO 056 BC 03

Knippen - weefsel voorbereiden
- draadrichting bepalen
- vleug bepalen

M MO 056 BC 04

Stikken - onderdelen van de naaimachine benoemen
- de naaimachine gebruiksklaar maken
- naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen aan de naaimachine signaleren

M MO 056 BC 05

Stomen en strijken - stoom-en strijkapparatuur gebruiken
- storingen aan de apparatuur signaleren
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 056 BC 06

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een eenvoudig werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- eenvoudige fouten signaleren
- eenvoudige fouten bijsturen

M MO 056 BC 07
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2.2 Module realisaties hoeden (057)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Realisaties hoeden″ worden vaardigheden voor het maken van diverse modellen aangeleerd en
bijgestuurd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van diverse werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren.

2.2.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Initiatie hoeden″.

2.2.3 Studieduur

80 Lt = 80 Lt PV.

2.2.4 Basiscompetenties

Module realisaties hoeden M MO 057

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren : - in functie van de mode, de persoon, de gelegenheid en
de bijhorende kleding een model kiezen
- weefsels en benodigdheden in functie van het model, de
mode en de persoon kiezen

M MO 057 BC 01

Materialenkennis - natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herkennen
- de functie van de verschillende materialen herkennen

M MO 057 BC 02

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- patronen aanpassen
- een model intekenen
- patronen naar knippatronen omvormen

M MO 057 BC 03

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- verschillende soorten materiaalbreedtes onderscheiden

M MO 057 BC 04

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 057 BC 05

Stikken - complexe vormen stikken
- aangepast naaigereedschap gebruiken
- stikken
- eenvoudige storingen aan de naaimachine herstellen

M MO 057 BC 06

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- eenvoudige storingen herstellen
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 057 BC 07

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- fouten signaleren
- fouten bijsturen

M MO 057 BC 08

2.3 Module hoeden gevorderden (058)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Realisaties hoeden gevorderden″ worden vaardigheden voor het maken van diverse modellen
aangeleerd en bijgestuurd. Realisatietechnieken worden ingeoefend door middel van complexe werkstukken.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren.
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2.3.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules ″Initiatie hoeden″ en ″Realisaties hoeden″.

2.3.3 Studieduur

80 Lt = 80 Lt PV

2.3.4 Basiscompetenties

Module realisaties hoeden gevorderden M MO 058

Cluster van basiscompe-
tenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - in functie van de mode, de persoon, de gelegenheid en
de bijhorende kleding een model kiezen
- weefsels en benodigdheden in functie van het model, de
mode en de persoon kiezen

M MO 058 BC 01

Materialenkennis - {…} natuurlijke en niet-natuurlijke materialen herken-
nen
- de functie van de grondstoffen herkennen
- de functie van gereedschappen herkennen

M MO 058 BC 02

Tekenen - patroonvormen onderscheiden
- patronen overtekenen
- patronen aanpassen
- een model intekenen
- patronen naar knippatronen omvormen

M MO 058 BC 03

Meten - maten opmeten
- een patroon nameten
- toebehoren in functie van de opgenomen maten name-
ten
- soorten materiaalbreedtes onderscheiden

M MO 058 BC 04

Knippen - materiaal voorbereiden
- richting bepalen
- vleug bepalen

M MO 058 BC 05

Stikken - complexe vormen stikken
- aangepast naaigereedschap gebruiken
- stikken
- storingen aan de naaimachine herstellen

M MO 058 BC 06

Strijken - strijkapparatuur gebruiken
- storingen herstellen
- op verschillende vormen in functie van het model
strijken
- stoffen en materialen tot het juiste resultaat vervormen

M MO 058 BC 07

Afwerken - benodigdheden voor het werkstuk kiezen
- een werkdocument gebruiken
- een werkvolgorde/werkstroomanalyse uitvoeren
- realisatietechnieken in werkstukken uitvoeren
- fouten signaleren
- fouten bijsturen

M MO 058 BC 08

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

F. VANDENBROUCKE
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Bijlage XII. — De modulaire opleiding ″Breien BSO 3″

STUDIEGEBIED

MODE

Modulaire opleiding

Breien

BO MO 023

Inhoud

1 Deel 1 Opleiding

1.1 Korte beschrijving

1.1.1 Relatie opleiding - beroep

1.1.2 Inhoud

1.1.3 Modules

1.1.4 Niveau en soort vak

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

1.3 Studieduur

1.4 Modules en leertraject

1.4.1 Modules

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

2 Deel 2 Modules

2.1 Module basis breien (072)

2.1.1 Situering van de module in de opleiding

2.1.2 Instapvereisten

2.1.3 Studieduur

2.1.4 Basiscompetenties

2.2 Module reliëfbreiwerk (073)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

2.2.2 Instapvereisten

2.2.3 Studieduur

2.2.4 Basiscompetenties

2.3 Module kleurbreiwerk (074)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

2.3.2 Instapvereisten

2.3.3 Studieduur

2.3.4 Basiscompetenties

2.4 Module creatief breiwerk (075)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

2.4.2 Instapvereisten

2.4.3 Studieduur

2.4.4 Basiscompetenties

1 Deel 1 Opleiding

1.1 Korte beschrijving

1.1.1 Relatie opleiding - beroep

De opleiding Breien dient gesitueerd te worden binnen het studiegebied MODE. De opleiding Breien betreft het
aanleren van kennis, vaardigheden op het vlak van mode en attitudes die de cursisten voorbereiden op een
beroepsuitoefening. In de opleiding worden vakkennis en kwaliteit uitgediept en realisatietechnieken aangeleerd.

Na het beëindigen van de opleiding kan de cursist :

- kwaliteitsvolle werkstukken zelfstandig vervaardigen

- realisatietechnieken vakkundig toepassen

- problemen oplossen

- kleur- en materiaalkeuze bepalen

- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen

Aangezien het een bij uitstek praktijkgerichte opleiding betreft, werden alle lestijden als PV gekwalificeerd.
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1.1.2 Inhoud
De opleiding Breien bestaat uit 4 modules : ″Basis breien″, ″Reliëfbreiwerk″, ″Kleurbreiwerk″ en ″Creatief

breiwerk″. De totale opleiding omvat 640 lestijden.
Daarnaast kan de cursist nog drie zwevende modules volgen : ″Breiwerk accessoires″, ″Kunstbreiwerk″ en

″Haakwerk″. Deze modules vallen buiten het certificaat.
Inhoudelijk is elke module een op zich staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden technieken

en vaardigheden aangeleerd en ingeoefend.
Hierbij staan de technieken en vaardigheden centraal en zijn de realisatietechnieken een middel om deze op de

diverse niveaus aan te leren.
1.1.3 Modules
Het leertraject omvat 4 modules. De modules ″Basis breien″, ″Reliëfbreiwerk″ en ″Kleurbreiwerk″ zijn instapvrij.

De modules ″Reliëfbreiwerk″ en ″Kleurbreiwerk″ zijn een voorwaarde voor het volgen van de module ″Creatief
breiwerk″.

De modules ″Breiwerk accessoires″, ″Kunstbreiwerk″ en ″Haakwerk″ zijn instapvrij.

Aan de opleiding zijn een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste plaats
rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook de mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.1.4 Niveau en soort vak

De opleiding heeft de classificatie derde graad van het beroepssecundair onderwijs.

Door de concrete, specifieke en operationele formulering van de basiscompetenties zijn in- en uitstapniveau
duidelijk omschreven zodat zowel onderwijsvrager als -verstrekker het leertraject optimaal kan hanteren. Cursisten die
bepaalde vaardigheden op een bepaald niveau verworven hebben, kunnen dus een kortere leerweg volgen.
Flexibilisering van het aanbod is hiermee ook op inhoudelijke basis zonder meer mogelijk.

1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied

Nr. Opleidingen Code Lestijden Niveau

1 Realisaties dameskleding BO MO 012 960 BSO 3

2 Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 360 BSO 3

3 Realisaties herenkleding BO MO 014 480 BSO 3

4 Retouches BO MO 015 360 BSO 3

5 Maatwerk damespatronen BO MO 016 760 BSO 3

6 Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 280 BSO 3

7 Maatwerk herenpatronen BO MO 018 600 BSO 3

8 Accessoires BO MO 019 560 BSO 3

9 Mode en interieur BO MO 020 440 BSO 3

10 Mode- en textielverkoop BO MO 021 300 BSO 3

11 Modist BO MO 022 280 BSO 3

12 Breien BO MO 023 640 BSO 3

1.3 Studieduur
1120 Lt PV, inclusief de zwevende modules.
Het certificaat van de opleiding Breien na 640 Lt.
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Basis breien M MO 072 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Reliëfbreiwerk M MO 073 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Kleurbreiwerk M MO 074 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Creatief breiwerk M MO 075 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel
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1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden

Sleutelvaardigheid Specificatie Code

Accuratesse In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak
nauwkeurig uit te voeren.

SV 02

Creativiteit In staat zijn persoonlijke ideeën en oplossingen te
bedenken en uit te voeren.

SV 07

Doorzet t ings-
vermogen

In staat zijn om, ondanks moeilijkheden, op een doel
gericht te blijven.

SV 09

Een werkplan kunnen
maken

In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke
stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten.

SV 10

Kwaliteitsbewustzijn In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een
product of dienst moet voldoen en in staat zijn aan die
vereisten tegemoet te komen.

SV 17

Zelfstandigheid In staat zijn om zelfstandig, zonder hulp of toezicht,
gedurende een lange tijd aan een taak te werken.

SV 32

Zin voor esthetiek Bij het uitvoeren van een taak desgevallend ook esthe-
tische overwegingen laten meespelen.

SV 36

2 Deel 2 Modules
2.1 Module basis breien (072)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
De module ″Basis breien″ situeert zich in het begin van de opleiding Breien.
In deze module worden de basistechnieken van het breien aangeleerd, uitgewerkt en toegepast.
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing en aan het combineren van de

realisatietechnieken, het overtekenen van patroonvormen en het berekenen van de werkstukken, om aldus onder
begeleiding een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken onder begeleiding uitvoeren in eenvoudige
werkstukken.

2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt PV.
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2.1.4 Basiscompetenties

Module basis breien M MO 072

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Meten en berekenen - maten opmeten
- een eenvoudig werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 072 BC 01

Tekenen - patroonvormen overtekenen
- pasklare patronen overtekenen

M MO 072 BC 02

Breien - in tricot breien
- met motieven rechts en averechts breien
- met kabels breien
- realisatietechnieken uitvoeren

M MO 072 BC 03

Afwerken - eenvoudige werkdocumenten gebruiken
- breitechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- eenvoudige fouten verbeteren

M MO 072 BC 04

2.2 Module reliëfbreiwerk (073)

2.2.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Reliëfbreiwerk″ situeert zich als vervolg van de module ″Basis breien″.

In deze module worden technieken van het reliëfbreien aangeleerd, uitgewerkt en toegepast.

Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het combineren van de
realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen, het berekenen van de werkstukken en aan het werken met
patroontekeningen om aldus zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze technieken uitvoeren in een werkstuk.

2.2.2 Instapvereisten

Geen

2.2.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV.

2.2.4 Basiscompetenties

Module reliëfbreiwerk M MO 073

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- rekening houdend met model, mode en persoon
breigarens kiezen
- benodigdheden en breigarens op prijs - kwaliteit
beoordelen
- benodigdheden en breigarens qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 073 BC 01

Meten en berekenen - maten opmeten
- een werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 073 BC 02

Tekenen - een patroon op maat tekenen
- patronen aan de maten aanpassen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 073 BC 02

Breien - met fantasiesteken breien
- met ajoursteken breien
- met patentsteken breien
- realisatietechnieken uitvoeren

M MO 073 BC 03

Afwerken - werkdocumenten gebruiken
- breitechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- fouten verbeteren

M MO 073 BC 04
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2.3 Module kleurbreiwerk (074)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Kleurbreiwerk″ situeert zich als vervolg van de module ″Basis breien″.

In deze module worden technieken van het kleurbreiwerk aangeleerd, uitgewerkt en toegepast.

Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het combineren van de
realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen, het berekenen van de werkstukken, aan het werken met
patroontekeningen en deze ook zelf ontwerpen, aan het combineren van kleur en materiaal om aldus zelfstandig een
eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze technieken uitvoeren in een werkstuk
aangepast aan een volwassen persoon en in een werkstuk bedoeld voor een kind.

2.3.2 Instapvereisten

Geen

2.3.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV.

2.3.4 Basiscompetenties

Module kleurbreiwerk M MO 074

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- rekening houdend met model, mode en persoon
breigarens kiezen
- rekening houdend met model, mode en persoon
kleurencombinaties kiezen
- benodigdheden en breigarens op prijs - kwaliteit
beoordelen
- benodigdheden en breigarens qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 074 BC 01

Meten en berekenen - maten opmeten
- een werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 074 BC 02

Tekenen - een patroon op maat tekenen
- patronen aan de maten aanpassen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 074 BC 03

Breien - met kleuren breien
- in Jacquardbreiwerk breien
- met meerkleurige patronen breien
- de realisatietechnieken uitvoeren
- sierelement inbreien

M MO 074 BC 04

Afwerken - werkdocumenten gebruiken
- breitechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- fouten verbeteren

M MO 074 BC 05

2.4 Module creatief breiwerk (075)

2.4.1 Situering van de module in de opleiding

De module ″Creatief breiwerk″ situeert zich als vervolg van de modules ″Reliëfbreiwerk″ en ″Kleurbreiwerk″.

In deze module worden nieuwe technieken aangeleerd, maar wordt vooral het accent gelegd op het creatief
toepassen van de reeds aangeleerde technieken.

Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, aan de juiste toepassing en aan het combineren van de
realisatietechnieken (ook deze uit voorafgaande modules), aan het tekenen van patronen, het berekenen van de
werkstukken en aan het werken met bestaande en zelf ontworpen patroontekeningen om aldus de bekwaamheid te
verwerven zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist deze technieken zelfstandig uitvoeren in een complex werkstuk.

2.4.2 Instapvereisten

De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de modules {…} ″Reliëfbreiwerk″ en ″Kleurbreiwerk″.

2.4.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV.
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2.4.4 Basiscompetenties

Module creatief breiwerk M MO 075

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- rekening houdend met model, mode en persoon
breigarens kiezen
- benodigdheden en breigarens op prijs - kwaliteit
beoordelen
- benodigdheden en breigarens qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 075 BC 01

Meten en berekenen - maten opmeten
- een werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 075 BC 02

Tekenen - een patroon van een ontwerp tekenen
- een patroon op maat tekenen
- pasfouten in de patronen verbeteren

M MO 075 BC 03

Breien - een ontwerp uitvoeren
- de realisatietechnieken uitvoeren
- specifieke moeilijkheden oplossen

M MO 075 BC 04

Afwerken - werkdocumenten gebruiken
- breitechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- fouten verbeteren

M MO 075 BC 05

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE
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1 Deel 1 Zwevende modules
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
1.1.2 Inhoud
1.1.3 Modules
1.2 Plaats van de zwevende modules in het studiegebied
1.3 Studieduur
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules
1.4.2 Leertraject
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2 Deel 2 Modules
2.1 Module kleuradvies (C097)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
2.1.2 Instapvereisten
2.1.3 Studieduur
2.1.4 Basiscompetenties
2.2 Module kleur- en stijladvies (C098)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
2.2.2 Instapvereisten
2.2.3 Studieduur
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2.3 Module breiwerk accessoires (076)
2.3.1 Situering van de module in de opleiding
2.3.2 Instapvereisten
2.3.3 Studieduur
2.3.4 Basiscompetenties
2.4 Module kunstbreiwerk (077)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
2.4.2 Instapvereisten
2.4.3 Studieduur
2.4.4 Basiscompetenties
2.5 Module haakwerk (078)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
2.5.2 Instapvereisten
2.5.3 Studieduur
2.5.4 Basiscompetenties
1 Deel 1 Zwevende modules
1.1 Korte beschrijving
1.1.1 Relatie opleiding - beroep
De zwevende modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ kunnen gesitueerd worden binnen het studiegebied

MODE en het studiegebied LICHAAMSVERZORGING. De modules betreffen het aanleren van kennis en
vaardigheden op het vlak van kleur en stijladvies. In de modules worden het inzicht, de kennis en de vaardigheden met
betrekking tot kleur en stijl bijgebracht en ingeoefend.

Na het beëindigen van de modules kan de cursist
- een kleuranalyse uitvoeren en een kleurpaspoort samenstellen
- op een klantvriendelijke manier handelen
- een stijlpaspoort samenstellen
- via het verwerven van deze vaardigheden zich professioneel verder ontwikkelen
De zwevende modules ″Breiwerk accessoires″, ″Kunstbreiwerk″ en ″Haakwerk″ kunnen gesitueerd worden binnen

het studiegebied MODE. In deze modules worden elementaire technieken van het breien toegepast op respectievelijk
accessoires, kunstbreiwerk en haakwerk. Na het beëindigen van deze modules kan de cursist respectievelijk zelfstandig
accessoires breien, kunstbreiwerk en haakwerk uitvoeren.

1.1.2 Inhoud
Inhoudelijk is elke module een op zichzelf staand geheel van basiscompetenties. In elke module worden diverse

vaardigheden aangeleerd en ingeoefend. Het is van belang daarbij te streven naar inzicht en zelfstandigheid.
1.1.3 Modules
De module ″Kleuradvies″ is een voorwaarde voor het volgen van de module ″Kleur-en stijladvies″. Deze modules

zijn sequentieel.
De modules ″Breiwerk accessoires″, ″Kunstbreiwerk″ en ″Haakwerk″ kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Ze

staan niet in een sequentieel verband.
Aan deze modules werden een aantal sleutelvaardigheden gelinkt. Dit zijn brede vaardigheden die in de eerste

plaats rechtstreeks verband houden met de handelingsvaardigheden zoals beschreven in de basiscompetenties, maar
daarnaast ook mogelijkheid tot transfer bieden en algemeen persoonsvormend zijn.

Door aandacht te besteden aan de sleutelvaardigheden wordt tegemoet gekomen aan maatschappelijke en
persoonsvormende doelstellingen.

1.2 Plaats van de zwevende modules in het studiegebied
De modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ kunnen binnen het studiegebied MODE gevolgd worden als

specialisatie bij de opleidingen Mode-en textielverkoop, Mode en interieur, Accessoires en Modist.
De modules ″Breiwerk accessoires″, ″Kunstbreiwerk″ en ″Haakwerk″ kunnen binnen het studiegebied MODE

gevolgd worden als specialisatie bij de opleiding Breien.
1.3 Studieduur
Modules ″Kleuradvies″ en ″Kleur- en stijladvies″ samen 160 Lt waarvan 16 Lt TV en 144 Lt PV.
De modules ″Breiwerk accessoires″, ″Kunstbreiwerk″ en ″Haakwerk″ telkens 160 lestijden PV.
1.4 Modules en leertraject
1.4.1 Modules

Naam Code Lestijden Vak

Kleuradvies M LV C097 80 = 8 TV + 72 PV Bio-esthetiek
Praktijk Bio-esthetiek
Kleding
Praktijk kleding

Kleur- en stijladvies M LV C098 80 = 8 TV + 72 PV Bio-esthetiek
Praktijk Bio-esthetiek
Kleding
Praktijk kleding

Breiwerk accessoires M MO 076 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel
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Kunstbreiwerk M MO 077 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

Haakwerk M MO 078 160 = 160 PV Kleding
Praktijk kleding
Textiel
Praktijk textiel

1.4.2 Leertraject

1.5 Sleutelvaardigheden
De sleutelvaardigheden zijn opgenomen in de opleidingsprofielen van de opleidingen waarbij de zwevende modules

aansluiten.
2 Deel 2 Modules
2.1 Module kleuradvies (C097)
2.1.1 Situering van de module in de opleiding
De module ″Kleuradvies″ omvat het opmaken van een kleurenanalyse en in verband met de kleuren advies te

kunnen geven in verband met haarkleur, kleur van de kleding en accessoires. Er wordt ook een kleurpaspoort
samengesteld. Communicatieve vaardigheden en deontologie worden i.f.v. het ontvangen van een klant bijgebracht.

2.1.2 Instapvereisten
Geen
2.1.3 Studieduur
80 Lt = 8 Lt TV + 72 Lt PV.
2.1.4 Basiscompetenties

Module kleuradvies M LV C097

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

De klant onthalen en
begeleiden

- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen han-
teren
- afspraken plannen
- afspraken nakomen
- informatie inwinnen
- de klant installeren
- advies geven
- instructies opvolgen
- afrekenen

M LV C097 BC 01

Kleuradvies geven - het werk voorbereiden
- kleurenanalyse toepassen
- kleurpaspoort samenstellen
- gebruik van kleurpaspoort uitleggen
- veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toe-
passen

M LV C097 BC 02

2.2 Module kleur- en stijladvies (C098)
2.2.1 Situering van de module in de opleiding
De module ″Kleur- en stijladvies″ omvat het opmaken van een stijlanalyse en in verband met kleding, kapsel,

advies kunnen geven in verband met kapselstijl, stijl van de kleding en accessoires. Er wordt ook een stijlpaspoort
samengesteld. Communicatieve vaardigheden en deontologie worden i.f.v. het ontvangen van een klant bijgebracht.

2.2.2 Instapvereisten
De cursist heeft de basiscompetenties bereikt van de module ″Kleuradvies″.
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2.2.3 Studieduur

80 Lt = 8 Lt TV + 72 Lt PV.

2.2.4 Basiscompetenties

Module kleur- en stijladvies M LV C098

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

De klant onthalen en
begeleiden

- communicatieve vaardigheden en omgangsvormen han-
teren
- afspraken plannen
- afspraken nakomen
- informatie inwinnen
- de klant installeren
- advies geven
- instructies opvolgen
- afrekenen

M LV C098 BC 01

Kleur- en stijladvies
geven

- het werk voorbereiden
- stijlanalyse toepassen
- kleur- en stijlpaspoort samenstellen
- gebruik van kleur- en stijlpaspoort uitleggen
- veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften toe-
passen

M LV C098 BC 02

2.3 Module breiwerk accessoires (076)

2.3.1 Situering van de module in de opleiding

In de module ″Breiwerk accessoires″ module worden de elementaire technieken van het breien uitgewerkt en
toegepast op accessoires. Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing en aan het
realiseren van de realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen en het berekenen van de werkstukken om aldus
zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig accessoires breien.

2.3.2 Instapvereisten

Geen

2.3.3 Studieduur

160 Lt = 160 Lt PV.

2.3.4 Basiscompetenties

Module breiwerk accessoires M MO 076

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- rekening houdend met model, mode en persoon
breigarens en materialen kiezen
- benodigdheden en breigarens op prijs - kwaliteit
beoordelen
- benodigdheden en breigarens qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 076 BC 01

Meten en berekenen - maten opmeten
- een werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 076 BC 02

Tekenen - een patroon op maat tekenen
- een patroon van het eigen ontwerp tekenen
- fouten in de patronen verbeteren

M MO 076 BC 03

Breien - een ontwerp uitvoeren
- de realisatietechnieken uitvoeren
- specifieke moeilijkheden oplossen

M MO 076 BC 04

Afwerken - werkdocumenten gebruiken
- breitechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- fouten verbeteren

M MO 076 BC 05
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2.4 Module kunstbreiwerk (077)
2.4.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Kunstbreiwerk″ worden de elementaire technieken van het kunstbreien aangeleerd, uitgewerkt en

toegepast.
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing, aan het realiseren van de

realisatietechnieken, aan lezen en omzetten van symbolen en symbolengrafieken om aldus zelfstandig een
kunstbreiwerk te realiseren.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze techniek uitvoeren.
2.4.2 Instapvereisten
Geen
2.4.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt PV
2.4.4 Basiscompetenties

Module kunstbreiwerk M MO 077

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- rekening houdend met model en mode breigarens
kiezen
- benodigdheden en breigarens op prijs - kwaliteit
beoordelen
- benodigdheden en breigarens qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 077 BC 01

Meten en berekenen - maten opmeten
- een werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 077 BC 02

Tekenen - een patroon op maat tekenen
- een patroon aan het eigen ontwerp aanpassen
- fouten in de patronen verbeteren

M MO 077 BC 03

Breien - een ontwerp uitvoeren
- realisatietechnieken uitvoeren
- specifieke moeilijkheden oplossen

M MO 077 BC 04

Afwerken - werkdocumenten gebruiken
- breitechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- fouten verbeteren

M MO 077 BC 05

2.5 Module haakwerk (078)
2.5.1 Situering van de module in de opleiding
In de module ″Haakwerk″ worden de elementaire technieken van het haken aangeleerd, uitgewerkt en toegepast.
Er wordt aandacht besteed aan de correcte uitvoering, de juiste toepassing en aan het realiseren van de

realisatietechnieken, aan het tekenen van patronen en het berekenen van werkstukken van haakwerk, om aldus
zelfstandig een eigen ontwerp uit te voeren of een bestaand te wijzigen.

Bij het beëindigen van deze module kan de cursist zelfstandig deze techniek uitwerken.
2.5.2 Instapvereisten
Geen
2.5.3 Studieduur
160 Lt = 160 Lt PV
2.5.4 Basiscompetenties

Module haakwerk M MO 78

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

De cursist kan :

Stileren - een model kiezen
- rekening houdend met model en mode haakgarens
kiezen
- benodigdheden en garens op prijs - kwaliteit beoordelen
- benodigdheden en garens qua verwerkbaarheid en
onderhoud verantwoord gebruiken

M MO 078 BC 01

Meten en berekenen - maten opmeten
- een werkstuk berekenen
- voor een werkstuk de nodige hoeveelheid materialen
bepalen

M MO 078 BC 02
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Module haakwerk M MO 78

Cluster van
basiscompetenties

Basiscompetenties

Tekenen - een patroon op maat tekenen
- een patroon aan het eigen ontwerp aanpassen
- fouten in de patronen verbeteren

M MO 078 BC 03

Haken - een ontwerp uitvoeren
- realisatietechnieken uitvoeren
- specifieke moeilijkheden oplossen

M MO 078 BC 04

Afwerken - werkdocumenten gebruiken
- haaktechnieken toepassen
- afwerkingstechnieken toepassen
- een werkstuk in vorm brengen
- fouten verbeteren.

M MO 078 BC 05

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 betreffende de
modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Mode.

Brussel, 26 januari 2007.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/35334]F. 2007 — 1141
26 JANVIER 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand

relatif à la structure modulaire de l’enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline ″Mode″
(Mode)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l’éducation des adultes, notamment les articles
14, 15, § 1er, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 mai 2004, et 75;

Vu l’avis du Conseil flamand de l’Enseignement, émis le 20 décembre 2005;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2006;
Vu le protocole n° 615 du 1er décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune

du Comité sectoriel X et de la sous-section ″Communauté flamande″ de la section 2 du Comité des services publics
provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 380 du 1er décembre 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité
coordinateur de négociation de l’enseignement libre subventionné;

Vu l’avis 41.948/1 du Conseil d’Etat, donné le 11 janvier 2007, par application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,
des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de
l’éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à XIII incluses pour ce qui
concerne la structure modulaire de la discipline ″Mode″ (Mode), appartenant à l’enseignement secondaire de
promotion sociale.

Art. 2. Les profils de formation visés à l’article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du
présent arrêté.

Art. 3. Le schéma structurel mentionné ci-après et approuvé conformément à l’article 75 du décret du 2 mars 1999
réglant certaines matières relatives à l’éducation des adultes, peut, à titre de mesure transitoire, être utilisé pendant
deux années scolaires encore :

1° ″Kleding - kleermaken dames BSO 3″, approuvé le 3 juin 1991.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/200756]F. 2007 — 1142

15 FEVRIER 2007. — Décret modifiant le Livre II, Administration de la commune, Titre III, Administration de
certains services communaux, Chapitre II, Funérailles et sépultures, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l’article 139 de la Constitution, une matière visée à l’article 39
de celle-ci.

En vertu des décrets du 27 mai 2004 et du 1er juin 2004 relatifs à l’exercice, par la Communauté germanophone,
de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la Communauté germanophone
exerce, sur le territoire de la région de langue allemande, les compétences de la Région wallonne en matière de
funérailles et sépultures.

Art. 2. L’article L1232-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par le texte suivant :

« Art. L1232-1. Chaque commune doit disposer d’un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent
s’associer pour disposer d’un cimetière commun.

Seule une commune, une régie communale autonome ou une association de communes peut créer, exploiter et
gérer, directement ou dans le cadre d’un partenariat public-privé, un établissement crématoire.

La commune, la régie communale autonome ou une association de communes garde le contrôle en matière de
crémation, d’exploitation et de gestion des établissements crématoires quel que soit le mode de partenariat contractuel
ou institutionnel utilisé. Dans ce dernier cas, la commune, la régie communale autonome ou l’association de communes
doit disposer de la présidence et de la majorité au sein des organes de gestion, ceux-ci ne pouvant délibérer que si les
représentants publics sont majoritaires.

Tout cimetière et tout établissement crématoire doivent disposer d’une parcelle d’inhumation des urnes,
d’une parcelle de dispersion et d’un columbarium. »

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

Namur, le 15 février 2007.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

Note

(1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon 532 (2006-2007), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 14 février 2007.
Discussion - Votes.
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VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2007/200756]N. 2007 — 1142

15 FEBRUARI 2007. — Decreet tot wijziging van Boek II, Bestuur van de gemeente, Titel III, Bestuur van sommige
gemeentediensten, Hoofdstuk II, Begraafplaatsen en lijkbezorging, van het Wetboek van de plaatselijke
democratie en de decentralisatie (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 139 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 39 ervan.

Krachtens de decreten van 27 mei 2004 en 1 juni 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap
van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen worden, op het
Duitse taalgebied, de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake begraafplaatsen en lijkbezorging door de
Duitstalige Gemeenschap uitgeoefend.

Art. 2. Artikel L1232-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wordt vervangen als
volgt :

« Art. L1232-1. Iedere gemeente moet over ten minste één begraafplaats beschikken. Meerdere gemeenten kunnen
zich evenwel verenigen om over een gemeenschappelijke begraafplaats te beschikken.

Enkel een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf of een vereniging van gemeenten kan, rechtstreeks of in het
kader van een publiek-private samenwerking, een crematorium oprichten, exploiteren en beheren.

De controle op de crematie, de exploitatie en het beheer van de crematoria worden, ongeacht de gangbare wijze
van institutionele of contractuele samenwerking, door de gemeente, het gemeentebedrijf of een vereniging van
gemeenten behouden. In dit laatste geval moet de gemeente, het gemeentebedrijf of de vereniging van gemeenten over
het voorzitterschap en de meerderheid binnen de beheersorganen beschikken; ze kunnen enkel beraadslagen indien de
openbare vertegenwoordigers in de meerderheid zijn.

Iedere begraafplaats en ieder intergemeentelijk crematorium moeten over een urnenveld, een strooiweide en een
columbarium beschikken. »

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

Namen, 15 februari 2007.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling,
A. ANTOINE

De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium,
M. DAERDEN

De Minister van Vorming,
Mevr. M. ARENA

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ph. COURARD

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET

De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel,
J.-C. MARCOURT

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. Ch. VIENNE

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN

Nota

(1) Zitting 2006-2007.
Stukken van het Waalse Parlement 532, (2006-2007), nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare vergadering van 14 februari 2007.
Bespreking - Stemmingen.

13516 MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/200746]F. 2007 — 1143

1er MARS 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004
relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services d’aide précoce et des services
d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement

des services d’aide précoce et des services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2006;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;
Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, donné le

26 octobre 2006;
Vu l’avis no 41.698/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,

1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;
Après délibération,

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L’article 84 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément et de
subventionnement des services d’aide précoce et des services d’accompagnement pour adultes destinés aux personnes
handicapées est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 84. § 1er. Un service d’aide précoce polyvalent couvre une zone d’au moins huit mille enfants de moins de
huit ans.

Un service d’accompagnement pour adultes polyvalent couvre au moins 50 000 habitants.

§ 2. L’Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l’étude
approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis
au Comité de gestion.

Si l’avis n’a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§ 3. Le Comité de gestion de l’Agence remet au Gouvernement wallon, à la fin du premier semestre de chaque
année, une proposition de programmation subrégionale.

§ 4. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement
par le Gouvernement wallon et fait l’objet d’une publication officielle. »

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4. La Ministre de l’Action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2007/200746]N. 2007 — 1143

1 MAART 2007. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen
bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op
artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en
subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidings-
diensten voor volwassenen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 september 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 september 2006;
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Gelet op het advies van het beheerscomité van het ″Agence wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées″ (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 26 oktober 2006;

Gelet op het advies nr. 41.698/4 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2006, overeenkomstig artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1,
van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 84 van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van
erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en
begeleidingsdiensten voor volwassenen wordt vervangen als volgt :

« Art. 84. § 1. Een polyvalente dienst voor vroegtijdige hulpverlening bedient een zone die minstens achtduizend
kinderen onder acht jaar telt.

Een polyvalente begeleidingsdienst voor volwassenen bedient een zone van minstens 50 000 inwoners.

§ 2. Het Agentschap verstrekt de subregionale coördinatiecommissies alle informatie die nodig is voor een
diepgaand onderzoek naar de behoeften van de gehandicapte personen inzake dienstverlening.

De commissies spreken zich over de behoeften uit binnen drie maanden na ontvangst van de informatie en maken
hun advies over aan het Beheerscomité.

Bij gebrek aan advies binnen die termijn wordt de formaliteit geacht vervuld te zijn en wordt de procedure
voortgezet.

§ 3. Het Beheerscomité van het Agentschap legt om de zes maanden een voorstel van subregionale programmering
over aan de Waalse Regering.

§ 4. De subregionale programmering voor de oprichting of omvorming van diensten wordt om de zes maanden
door de Waalse Regering vastgelegd en is het voorwerp van een officiële bekendmaking. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2007.

Art. 4. De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 maart 2007.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. Ch. VIENNE

*
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/200747]F. 2007 — 1144

1er MARS 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997
relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour
et de placement familial pour personnes handicapées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d’agrément et de subventionnement
des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2006;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, donné
le 26 octobre 2006;

Vu l’avis no 41.696/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Les §§ 3 et 4 de l’article 75ter de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions
d’agrément et de subventionnement des services résidentiels, d’accueil de jour et de placement familial pour personnes
handicapées tel qu’inséré par l’arrêté du 26 juin 2002 sont remplacés par paragraphes suivants :

« § 3. L’Agence accuse réception de la demande, instruit le dossier et le transmet pour information à la commission
subrégionale de coordination dont relève le service.

Le Comité de gestion de l’Agence statue dans un délai de deux mois à dater de l’accusé de réception visé à l’alinéa
précédent.
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§ 4. Au plus tard dans les trente jours qui suivent le terme du projet, celui-ci est évalué par l’Agence.

Le Comité de gestion de l’Agence statue, le cas échéant, sur une reconduction du projet, dont il peut
éventuellement modifier les modalités d’application. Le projet est présumé reconduit jusqu’à la date de notification de
la décision. »

Art. 3. L’article 81bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 81bis. § 1er. L’Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations
nécessaires à l’étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis
au Comité de gestion.

Si l’avis n’a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§ 2. Le Comité de gestion de l’Agence remet au Gouvernement wallon, à la fin du premier semestre de chaque
année, une proposition de programmation subrégionale.

§ 3. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée annuellement par
le Gouvernement wallon et fait l’objet d’une publication officielle. »

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5. La Ministre de l’Action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2007/200747]N. 2007 — 1144

1 MAART 2007. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen
bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op
artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en
subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor
plaatsing in gezinnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 september 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 september 2006;

Gelet op het advies van het beheerscomité van het ″Agence wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées″ (Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 26 oktober 2006;

Gelet op het advies nr. 41.696/4 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2006, overeenkomstig artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1o van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1,
van de Grondwet.

Art. 2. De §§ 3 en 4 van artikel 75ter van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de
voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten,
dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen worden vervangen door de volgende paragrafen :

« § 3. Het agentschap bericht ontvangst van de aanvraag, behandelt het dossier en maakt het voor informatie over
aan de subregionale coördinatiecommissie waaronder de dienst ressorteert.

Het Beheerscomité van het Agentschap beslist binnen twee maanden, te rekenen van de datum van het bericht van
ontvangst bedoeld in het vorige lid.

§ 4. Het Agentschap evalueert het project uiterlijk dertig dagen na de vervaldatum ervan.

Het Beheerscomité van het Agentschap beslist desgevallend over een verlenging van het project, waarvan hij de
toepassingsmodaliteiten eventueel mag wijzigen. Het project wordt geacht verlengd te zijn tot de datum van
kennisgeving van de beslissing. »
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Art. 3. Artikel 81bis van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 81bis. § 1. Het Agentschap verstrekt de subregionale coördinatiecommissies alle informatie die nodig is voor
een diepgaand onderzoek naar de behoeften van de gehandicapte personen inzake dienstverlening.

De commissies spreken zich over de behoeften uit binnen drie maanden na ontvangst van de informatie en maken
hun advies over aan het Beheerscomité.

Bij gebrek aan advies binnen die termijn wordt de formaliteit geacht vervuld te zijn en wordt de procedure
voortgezet.

§ 2. Het Beheerscomité van het Agentschap legt om de zes maanden een voorstel van subregionale programmering
over aan de Waalse Regering.

De subregionale programmering voor de oprichting of omvorming van diensten wordt om de zes maanden door
de Waalse Regering vastgelegd en is het voorwerp van een officiële bekendmaking.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2007.

Art. 5. De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 maart 2007.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. Ch. VIENNE

*
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/200745]F. 2007 — 1145

1er MARS 2007. — Arrêté du Gouvernement wallon
modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002

relatif à l’aide à l’intégration des jeunes handicapés

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées, notamment l’article 24;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l’aide à l’intégration des jeunes handicapés;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2006;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, donné
le 26 octobre 2006;

Vu l’avis no 41.697/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,
1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L’article 98 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l’aide à l’intégration des
jeunes handicapés est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 98. L’Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à
l’étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.

Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis
au Comité de gestion.

Si l’avis n’a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.

§ 2. Le Comité de gestion de l’Agence remet au Gouvernement wallon, semestriellement, une proposition de
programmation subrégionale.

§ 3. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement
par le Gouvernement wallon et fait l’objet d’une publication officielle. »
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Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4. La Ministre de l’Action sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er mars 2007.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2007/200745]N. 2007 — 1145

1 MAART 2007. — Besluit van de Waalse Regering
tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002

betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen, inzonderheid op
artikel 24;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor
gehandicapte jongeren;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 september 2006;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 september 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het ″Agence wallonne pour l’intégration des personnes
handicapées″ (Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen), gegeven op 26 oktober 2006;

Gelet op het advies nr. 41.697/4 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2006, overeenkomstig artikel 84,
§ 1, eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1,
van de Grondwet.

Art. 2. Artikel 98 van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp
voor gehandicapte jongeren wordt vervangen als volgt :

« Art. 98. Het Agentschap verstrekt de subregionale coördinatiecommissies alle informatie die nodig is voor een
diepgaand onderzoek naar de behoeften van de gehandicapte personen inzake dienstverlening.

De commissies spreken zich over de behoeften uit binnen drie maanden na ontvangst van de informatie en maken
hun advies over aan het Beheerscomité.

Bij gebrek aan advies binnen die termijn wordt de formaliteit geacht vervuld te zijn en wordt de procedure
voortgezet.

§ 2. Het Beheerscomité van het Agentschap legt om de zes maanden een voorstel van subregionale programmering
over aan de Waalse Regering.

§ 3. De subregionale programmering voor de oprichting of omvorming van diensten wordt om de zes maanden
door de Waalse Regering vastgelegd en is het voorwerp van een officiële bekendmaking. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Art. 4. De Minister van Sociale Actie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 maart 2007.

De Minister-President,
E. DI RUPO

De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
Mevr. Ch. VIENNE
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03129]
Beschermingsfonds voor de deposito’s en financiële instrumenten

Benoeming

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007, dat in werking treedt de
dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendge-
maakt, wordt de heer Jean-Pierre Arnoldi benoemd tot voorzitter van
het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito’s en
financiële instrumenten ter vervanging van de heer William Fraeys,
ontslaggevend.

De eretitel van zijn functie wordt postuum aan de heer William
Fraeys verleend.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2007/14081]
Ongeregeld vervoer (autocardiensten)

Intrekking van een machtiging

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2007 wordt de machtiging tot
het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de
hiernavolgende tabel vermelde onderneming ingetrokken.

N° de l’autorisation
Nr. van de machtiging

NOM-NAAM ADRESSE-ADRES

A. 4739 Cars Club SPRL Chaussée de Philippeville 207,
6010 Charleroi

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[2007/22327]
Benoeming via mobiliteit

Bij ministerieel besluit van 28 februari 2007 wordt de heer Giloteau,
Pascal, attaché bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, met ingang
van 12 februari 2007, via de vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst naar het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
- Hoofdbestuur, Frans taalkader, in de hoedanigheid van attaché.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09257]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 2 maart 2007 :
— is aan de heer Valkeniers, P., op zijn verzoek, eervol ontslag

verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van
koophandel te Antwerpen;

— is aan de heer Vanspeybrouck, J., op zijn verzoek, eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vrede-
gerecht van het kanton Diksmuide.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03129]
Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Nomination

Par arrêté royal du 25 février 2007, entrant en vigueur le jour de la
publication du présent extrait au Moniteur belge, M. Jean-Pierre Arnoldi
est nommé président du comité de direction du Fonds de protection des
dépôts et des instruments financiers, en remplacement de M. William
Fraeys, démissionnaire.

Le titre honorifique de sa fonction est accordé à M. William Fraeys, à
titre posthume.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2007/14081]
Services occasionnels (autocars)

Retrait d’autorisation

Par arrêté ministériel du 24 février 2007, l’autorisation d’exploiter des
services occasionnels délivrée à l’entreprise de transports reprise au
tableau ci-après, est retirée.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[2007/22327]
Nomination par mobilité

Par arrêté ministériel du 28 février 2007, M. Giloteau, Pascal, attaché
à l’Office National de Sécurité Sociale, est transféré, à partir du
12 février 2007, par mobilité volontaire, à l’Agence Fédérale des
Médicaments et Produits de Santé - Administration centrale, dans le
cadre linguistique français, en qualité d’attaché.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09257]
Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 2 mars 2007 :
— démission honorable de ses fonctions de juge consulaire au

tribunal de commerce d’Anvers, est accordée, à sa demande, à
M. Valkeniers, P.;

— démission honorable de ses fonctions de juge suppléant à la justice
de paix du canton de Dixmude est accordée, à sa demande, à
M. Vanspeybrouck, J.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09255]
Stafdienst P & O. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt Mevr. Laure
Holemans, met ingang van 1 maart 2006, bevorderd door overgang
naar het hoger niveau tot de graad van attaché (weddenschaal A21), in
het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

De vakrichting « Informatie- en Communicatietechnologie » wordt
aan betrokkene toegewezen met ingang van 1 maart 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09256]
Stafdienst P & O. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt de heer Bart Van
Wemmel, met ingang van 1 juni 2006, bevorderd door overgang naar
het hoger niveau tot de graad van attaché (weddenschaal A11), in het
Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten.

De vakrichting « Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën » wordt
aan betrokkene toegewezen met ingang van 1 juni 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09251]
Personeel. — Bevordering door verhoging naar de hogere klasse

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt de heer Dive,
Gérard, attaché, geboren te Etterbeek op 15 augustus 1968, bevorderd
door verhoging naar de hogere klasse, in het Franse taalkader, tot de
klasse A3, met ingang van 1 september 2006.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden
toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te
1040 Brussel.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09252]
Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrij-

heden. — Protestante eredienst. — Oprichting van een plaats van
predikant bij de evangelische protestantse parochie te 4460 Grâce-
Hollogne

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2007 wordt een plaats van
predikant bij de evangelische protestantse parochie te 4460 Grâce-
Hollogne, rue G. Chapuis 43, opgericht.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 25 januari 2007.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09255]
Service d’encadrement P & O. — Promotion

Par arrêté royal du 25 février 2007, Mme Laure Holemans, est
promue par accession au niveau supérieur au grade d’attaché (échelle
de traitement A21), dans le cadre linguistique néerlandais des Services
centraux à partir du 1er mars 2006.

La filière de métiers « Technologie de l’Information et de la Commu-
nication » est attribuée à ladite personne à partir du 1er mars 2006.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09256]
Service d’encadrement P & O. — Promotion

Par arrêté royal du 25 février 2007, M. Bart Van Wemmel, est promu
par accession au niveau supérieur au grade d’attaché (échelle de
traitement A11), dans le cadre linguistique néerlandais des Services
centraux à partir du 1er juin 2006.

La filière de métiers « Budget et Finances Publics » est attribuée à la-
dite personne à partir du 1er juin 2006.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.
La- requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au
Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09251]
Personnel. — Promotion par avancement à la classe supérieure

Par arrêté royal du 25 février 2007, M. Dive, Gérard, attaché, né à
Etterbeek le 15 août 1968, est promu par avancement à la classe
supérieure dans le cadre linguistique français à la classe A3, à partir du
1er septembre 2006.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.

La requête doit être envoyée, sous pli recommandé à la poste, au
Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09252]
Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits

fondamentaux. — Culte protestant. — Création d’une place de
pasteur auprès de la paroisse protestante évangélique à 4460 Grâce-
Hollogne

Par arrêté royal du 25 février 2007, une place de pasteur auprès de la
paroisse protestante évangélique à 4460 Grâce-Hollogne, rue G. Cha-
puis 43, est créée.

Cet arrêté produit ses effets au 25 janvier 2007.
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PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C − 2007/21023]

23 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de
leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het
Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor
Ruimte-Aëronomie

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering
van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid
op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
8 mei 2001 en op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende
oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een
tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat
die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Weten-
schapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
10 augustus 1987 en 27 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing
van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het
Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie,
inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de voorstellingen geformuleerd door de Algemeen Direc-
teur van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006
tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun
plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut
voor Ruimte-Aëronomie wordt vervangen als volgt :

« Artikel 1. De overheidsdelegatie in het basisoverlegcomité van het
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie is samengesteld als volgt :

De heer N. Parmentier, Algemeen Directeur, Voorzitter;

De heer M. Roth, afdelingshoofd, plaatsvervangend voorzitter;

Mevr. M. De Mazière, afdelingshoofd, effectief lid;

Mevr. F. Leclere, attaché, effectief lid;

Mevr. K. Brouckmans, attaché, effectief lid;

De heer C. Lippens, afdelingshoofd, vervanger;

Mevr. V. Pierrard, werkleider, vervangster;

De heer J. Maes, attaché, vervanger. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Voorzitter van de Programmatorische federale overheids-
dienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 februari 2007.

M. VERWILGHEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
DE PROGRAMMATION POLITIQUE SCIENTIFIQUE

[C − 2007/21023]

23 FEVRIER 2007. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 20 octobre 2006 désignant les membres de la délégation de
l’autorité et leurs suppléants au sein du Comité de concertation de
base de l’Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique

Le Ministre de la Politique scientifique,

Vu l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du
19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques
et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l’article
34, alinéa 2, modifié par l’arrêté royal du 8 mai 2001 et l’article 42, § 1er,
alinéa 2;

Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 1986 portant création et
composition des comités de concertation de base et d’un comité de
concertation intermédiaire dans les établissements scientifiques de
l’Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions, modifié par les arrêtés ministériels des 10 août 1987 et
27 septembre 2006;

Vu l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006 désignant les membres de
la délégation de l’autorité et de leurs suppléants au sein du Comité de
concertation de base de l’Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique,
notamment l’article 1er;

Vu les propositions formulées par le Directeur général de l’Institut
d’Aéronomie spatiale de Belgique,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 20 octobre 2006
désignant les membres de la délégation de l’autorité et de leurs
suppléants au sein du Comité de concertation de base de l’Institut
d’Aéronomie spatiale de Belgique est remplacé par la disposition
suivante :

«Article 1er. La délégation de l’autorité au sein du Comité de
concertation de base de l’Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique se
compose de :

M. N. Parmentier, Directeur général, Président;

M. M. Roth, chef de section, président suppléant;

Mme M. De Mazière, chef de section, membre effectif;

Mme F. Leclere, attaché, membre effectif;

Mme K. Brouckmans, attaché, membre effectif;

M. C. Lippens, chef de section, suppléant;

Mme V. Pierrard, chef de travaux, suppléant;

M. J. Maes, attaché, suppléant.»

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Le Président du Service public fédéral de programmation
Politique scientifique est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2007.

M. VERWILGHEN
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/35346]
Kabinet van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel

Ontslag van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 wordt aan de heer Wouter Van Gulck die bij besluit van de
Vlaamse Regering van 1 september 2006 met ingang van 1 september 2006 benoemd was tot raadgever met de functie
van adjunct-kabinetschef van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buiten-
landse Handel, op eigen verzoek ontslag verleend.

De Vlaamse minister bevoegd voor Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel is
belast met de uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

[2007/35355]

20 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging
van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecun-
dair onderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds, inzonderheid
op artikel 10quater, § 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;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de
kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 18 april 2005, 20 maart 2006 en 6 juli 2006,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen
voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 7 juni 2000, 2 juli 2001, 22 mei 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 18 april 2005, 20 maart 2006 en
6 juli 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de volgende benamingen worden geschrapt :

— onder de rubriek Sport en Vrije Tijd :

« Activiteitenbegeleider in de toeristische sector »;

« Entertainer »;
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2° de volgende benamingen worden toegevoegd :

— onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : « Installateur alarminstallaties »; het aanbod van deze kwalificatie is
voorbehouden aan centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die door de bevoegde overheid erkend zijn als
opleidingscentrum;

— onder de rubriek Grafische Nijverheid : « Assistent flexodrukker ».

— onder de rubriek Sport en Vrije Tijd : « Animator in de evenementensector ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2007/35360]

23 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit tot bepaling van de vorm en de inhoud van de bewijsvoering met
betrekking tot enerzijds de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de subsidiëring van de animatiewer-
king en anderzijds de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een gewezen
DAC-statuut in het kader van de aanvullende subsidiëring in de vorm van een DAC-supplement

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin,

Gelet op de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, inzonderheid op
artikel 6, gewijzigd bij decreet van 13 februari 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking
in de erkende rusthuizen, inzonderheid op artikelen 5 en 8;

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 en 1 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2004 tot bepaling van de vorm en de inhoud van de bewijsvoering
met betrekking tot enerzijds de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de subsidiëring van de animatiewerking
en anderzijds de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een gewezen DAC-statuut
in het kader van de aanvullende subsidiëring in de vorm van een DAC-supplement;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 5 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003
de minister de vorm en de inhoud van de bewijsvoering met betrekking tot de naleving van de subsidiëringsvoor-
waarden zoals vervat in artikel 3, 2° tot en met 4°, van voornoemd besluit kan bepalen ten einde het definitieve
subsidiebedrag te kunnen berekenen, toe te kunnen kennen en te kunnen salderen;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 8 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003
de minister tevens de vorm en de inhoud van de bewijsvoering van de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden
die te werk gesteld zijn in een vroeger DAC-statuut in de voorzieningen voor bejaarden kan bepalen ten einde de
definitieve subsidiebedrag te kunnen berekenen, toe te kunnen kennen en te kunnen salderen;

Overwegende dat op basis van de administratieve verwerking van de dossiers van de werkingsjaren 2003, 2004
en 2005 en in het kader van de administratieve vereenvoudiging het aangewezen is het bestaande ministerieel besluit
van 30 maart 2004 op een aantal punten aan te passen,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Bewijsvoering in het kader van de subsidiëring van de animatiewerking

Artikel 1. § 1. Teneinde na te gaan of gedurende het werkingsjaar of het gedeelte ervan waarvoor subsidies
worden toegekend het betrokken rusthuis voldoet aan de geldende personeelsnorm inzake de deskundige in animatie
en activatie dient de effectieve tewerkstelling van deze personeelsleden te worden bewezen.

§ 2. Hiertoe dienen volgende stukken en documenten bij de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg van het
Agentschap Zorg en Gezondheid te worden ingediend :

1. per werknemer, tewerkgesteld als deskundige in animatie en activatie, en zijn eventuele vervanger(s) een
personeelsfiche van de effectief gepresteerde uren waarvan de loonkost ten laste werd genomen door de werkgever,
volgens het als bijlage 1 bijgevoegd model;
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2. de RSZ-staten van desbetreffend kalenderjaar waaruit de effectieve tewerkstelling blijkt van de personeelsleden
waarvoor een personeelsfiche wordt ingediend.

Een afschrift van deze documenten dient steeds in de voorziening ter beschikking te worden gehouden.

§ 3. Volgende stukken dienen eveneens in de voorziening ter beschikking te worden gehouden :

1. per werknemer, tewerkgesteld als deskundige in animatie en activatie, en zijn eventuele vervanger(s) de
arbeidsovereenkomst waaruit dient te blijken dat betrokkene in het rusthuis in dienstverband tewerkgesteld wordt als
deskundige in animatie en activatie;

2. per werknemer, tewerkgesteld als deskundige in animatie en activatie, en zijn eventuele vervanger(s) het
diploma of de diploma’s van betrokkene.

Art. 2. Voor elk werkingsjaar of het gedeelte ervan waarvoor subsidies werden of worden toegekend dient het
jaarplan inzake de animatiewerking en een overzicht van de uitvoering ervan in de voorziening ter beschikking te
worden gehouden.

Het jaarplan dient aan volgende voorwaarden te voldoen :

- het moet passen in de uitgeschreven visie omtrent de animatiewerking in de voorziening;

- het omvat de strategische en operationele doelstellingen in het kader van de animatiewerking voor het bedoelde
werkingsjaar, waarbij voldoende aandacht dient uit te gaan naar de diverse doelgroepen binnen de voorziening, het
leefklimaat in de voorziening en een integrale benadering van het animatiegebeuren in de voorziening;

- deze doelstellingen worden geconcretiseerd in periodiek terugkerende en eenmalige activiteiten naar de
verschillende doelgroepen.

Art. 3. Een document dat de uitgeschreven visie met betrekking tot de animatiewerking omvat en de goedkeuring
ervan door het beheersorgaan van de initiatiefnemer dienen in de voorziening ter beschikking te worden gehouden.

HOOFDSTUK II. — Bewijsvoering in het kader van de aanvullende subsidiëring in de vorm van een DAC-supplement
voor de rusthuizen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

Art. 4. § 1. De effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die te werk gesteld zijn in een vroeger
DAC-statuut dient te worden bewezen.

§ 2. Hiertoe dienen volgende stukken en documenten bij de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg van het
Agentschap Zorg en Gezondheid te worden ingediend :

1. per werknemer van elk vroeger DAC-project en zijn eventuele vervanger(s) een personeelsfiche van de effectief
gepresteerde uren waarvan de loonkost ten laste werd genomen door de werkgever, volgens het als bijlage 2 bijgevoegd
model;

2. de RSZ-staten van desbetreffend kalenderjaar waaruit de effectieve tewerkstelling blijkt van de personeelsleden
waarvoor een individuele fiche wordt ingediend.

Een afschrift van deze documenten dient steeds in de voorziening ter beschikking te worden gehouden.

§ 3. Per werknemer van elk vroeger DAC-project en zijn eventuele vervanger(s) dient een afschrift van de
arbeidsovereenkomst en zijn eventuele wijzigingen in de voorziening ter beschikking te worden gehouden.
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HOOFDSTUK III. — Algemene bepalingen

Art. 5. Naast de documenten zoals bepaald in artikel 1, § 2 en artikel 4, § 2 dient een verzamelstaat van de
ingediende en van de in de voorziening ter beschikking gehouden gegevens en documenten, volgens het als bijlage 3
bijgevoegd model, bij de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde Zorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid
ingediend te worden.

Art. 6. § 1. De documenten zoals bepaald in artikel 1, § 2, artikel 4, § 2 en artikel 5 dienen in uitvoering van
artikelen 5 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003, voornoemd, vóór 1 april van het jaar volgend
op het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor de subsidiëring aan de afdeling Residentiële en Gespecialiseerde
Zorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd te worden.

§ 2. De documenten zoals bepaald in artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 dienen in uitvoering van artikel 12 van het besluit van
de Vlaamse Regering van 4 april 2003, voornoemd, bij uitoefening van het toezicht ter plaatse in de voorziening door
het agentschap, door de voorziening tijdens het bezoek overhandigd te worden.

§ 3. De documenten zoals bepaald in artikelen 1, § 3, 2, 3 en 4, § 3 moeten op eenvoudig verzoek aan de afdeling
Residentiële en Gespecialiseerde Zorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgd worden.

§ 4. Het laattijdig of niet indienen van deze documenten of het niet ter beschikking zijn ervan in de voorziening
kan beschouwd worden als het niet voldoen aan de geldende subsidiëringsvoorwaarden.

In voorkomend geval is artikel 13, § 1 van bovenvermeld besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 van
toepassing.

HOOFDSTUK IV. — Toezicht ter plaatse

Art. 7. Voor het toezicht ter plaatse in toepassing van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van
4 april 2003, voornoemd, kan het Agentschap Zorg en Gezondheid een beroep doen op het Agentschap Inspectie
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Art. 8. Het verslag over de bevindingen van het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ter
plaatse wordt bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 9. Het ministerieel besluit van 30 maart 2004 tot bepaling van de vorm en de inhoud van de bewijsvoering
met betrekking tot enerzijds de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de subsidiëring van de animatiewerking
en anderzijds de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een gewezen DAC-statuut
in het kader van de aanvullende subsidiëring in de vorm van een DAC-supplement wordt opgeheven.

Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Brussel, 23 februari 2007.

I. VERVOTTE
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VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2007/35367]

27 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit tot wijziging van de stuurgroep voor het natuurrichtplan voor het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingsgebieden
van « de Demervallei tussen Diest en Aarschot »

De Vlaamse minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, inzonderheid het
artikel 50, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999 en 19 juli 2002;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2003 betreffende natuurrichtplannen, inzonderheid
op de artikelen 9 en 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 mei 2004 tot het opstarten van de procedure voor de opmaak van een
natuurrichtplan voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale Beschermingszones (SBZ) en de groene
bestemmingsgebieden van « de Demervallei tussen Diest en Aarschot » en aanstelling van de coördinator;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juni 2005 tot oprichting van de stuurgroep voor het natuurrichtplan voor
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingsgebieden van
« de Demervallei tussen Diest en Aarschot »;

Overwegende de beslissing van de stad Aarschot van 25 januari 2007 tot wijziging van haar vertegenwoordiging
in de stuurgroep voor het Natuurrichtplan van « de Demervallei tussen Diest en Aarschot »;

Gelet op het advies van de coördinator;

Besluit :
Enig artikel. Het ministerieel besluit van 13 juni 2005 tot oprichting van de stuurgroep voor het natuurrichtplan

voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingsgebieden
van « de Demervallei tussen Diest en Aarschot » wordt gewijzigd als volgt :

In artikel 2, 4°, wordt Mevr. Els Vinckx vervangen door de heer Florent Wolput.
Brussel, 27 februari 2007.

K. PEETERS

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[S − C − 2007/35356]

27 FEBRUARI 2007. — Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Endesa Energia

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt,

Gelet op artikel 17 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leveringsvergunningen voor
elektriciteit;

Overwegende;

Dat Endesa Energia hierna genoemd ″de aanvrager″, op 6 oktober 2006, bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor
de Elektriciteits- en de Gasmarkt, hierna genoemd ″de VREG″, een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een
vergunning voor de levering van elektriciteit via het distributienet aan in aanmerking komende afnemers in het
Vlaamse Gewest;

Dat de aanvrager op vraag van de VREG bijkomende informatie heeft verstrekt om het aanvraagdossier te
vervolledigen;

Dat het dossier op 22 februari 2007 volledig werd verklaard;

Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake financiële capaciteit vastgesteld in
hoofdstuk II, afdeling I van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de
leveringsvergunningen voor elektriciteit, zonder dat dit kan beschouwd worden als een goedkeuring of bekrachtiging
van de inhoud van het door de aanvrager ingediende business- en financieel plan door de VREG;
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Dat de aanvrager hierin aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden inzake technische capaciteit vastgesteld in
hoofdstuk II, afdeling I van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de
leveringsvergunningen voor elektriciteit;

Dat de aanvrager hierin eveneens aantoont te voldoen aan de voorwaarden inzake professionele betrouwbaarheid
en inzake de capaciteit om aan de behoeften van de klanten te voldoen, zoals bepaald in hoofdstuk II, afdelingen II
en III, van voornoemd besluit van de Vlaamse Regering;

Dat de aanvrager bevestigt te voldoen aan de voorwaarden inzake de beheersmatige en juridische onafhankelijk-
heid ten opzichte van de netbeheerders, vastgesteld in hoofdstuk II, afdeling IV, van hetzelfde besluit;

Dat de aanvrager bijgevolg voldoet aan de bepalingen van artikel 2 tot 11 van het betreffende besluit;
Dat de aanvrager verklaart te zullen voldoen aan de openbare dienstverplichtingen opgelegd op grond van

artikel 19, 2° van het Elektriciteitsdecreet,
Beslist :

Artikel 1. Aan Endesa Energfa met maatschappelijke zetel Calle Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, Spanje en
BTW-nummer ESA81948077 wordt een leveringsvergunning toegekend voor de levering van elektriciteit via het
distributienet aan in aanmerking komende afnemers in het Vlaamse Gewest.

De leveringsvergunning is geldig voor een onbepaalde termijn.

Art. 2. De aanvrager zal spontaan, ten laatste op 31 mei van elk kalenderjaar en voor de eerste maal op
31 mei 2007, en verder na elke aanvraag van de VREG, de informatie verschaffen bedoeld in hoofdstuk VII van het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de leveringsvergunningen voor elektriciteit.

Art. 3. De beslissing tot toekenning van de leveringsvergunning zal worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en in de daartoe geëigende publicaties van de VREG.

Brussel, 27 februari 2007.

Voor de VREG :

A. Pictoel,
Gedelegeerd bestuurder

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2007/35358]

Ruimtelijke ordening. — Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
« Historisch gegroeid bedrijf Orotex te Oostrozebeke » : definitieve vaststelling

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Historisch gegroeid bedrijf Orotex
te Oostrozebeke » wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :

1° Bijlage I bevat het grafisch plan;

2° Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlage III,
de toelichtingsnota. Het gaat om :

1° een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;

2° de relatien met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

3° een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en die worden opgeheven.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2007/35368]

Ruimtelijke ordening. — Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

TIELT. — Bij besluit van 1 maart 2007 van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen wordt het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Tielt, zoals definitief vastgesteld bij besluit van 7 december 2006 van de gemeenteraad van Tielt
en gevoegd in bijlage bij het besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd mits uitsluiting
van :

— Het toelaten van een nieuwe handelsfunctie tot 100 m2, als nevenfunctie bij de woonfunctie, in zonevreemde
woningen die aansluiten bij een bestaande juridische woonzone.

— Nieuwe handelsfunctie in leegstaande hoevegebouwen, complementair aan de woonfunctie, gericht op verkoop
van land- en tuinbouwproducten en/of grondstoffen.
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— De kwantitatieve bepaling dat 4,6 ha voor wonen wordt aangesneden binnen het stedelijk gebied, verdeeld over
1,2 ha, 0,9 ha en 2,5 ha, binnen de bindende bepalingen.

— De bepaling « en/of afbakening van het kleinstedelijk gebied » in de zin « alle bovenvermelde items kunnen ook
deel uitmaken van een bovensectoraal RUP en/of afbakening van stedelijk gebied » in de bindende bepalingen.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2007/200740]
Commissions zonales et interzonale d’affectation. — Modification

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2007, à l’article 7, 1o, de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 2005 fixant la composition des Commissions zonales et
interzonale d’affectation du personnel administratif des établissements d’enseignement de la Communauté française,
les mots :

« M. Félicien DE LAET, Directeur général », sont remplacés par les mots : « M. Bernard GORET, Directeur
général ff », à partir du 25 janvier 2007.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2007/200740]
Zonale en interzonale Affectatiecommissies. — Wijziging

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007, in artikel 7, 1o, van het besluit van
de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale
Affectatiecommissies voor het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap,
worden de woorden :

« De heer Felicien DE LAET, Directeur-generaal » vanaf 25 januari 2007 vervangen door de woorden « De heer
Bernard GORET, waarnemend Directeur-generaal ».

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/200729]

Emploi. — Formation

Un arrêté ministériel du 24 janvier 2007 renouvelle, pour une période indéterminée prenant cours le
23 décembre 2006, l’agrément en qualité d’agence de placement octroyé à la SA Robert Half.

Cet agrément porte le numéro W.RS.030.

Un arrêté ministériel du 5 février 2007 qui entre en vigueur le 5 février 2007, nomme Mme Marie-Christine
Welliquet à titre de représentante de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées au sein de la
Commission sous-régionale du dispositif intégré d’insertion pour le Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation
de Huy-Waremme, en remplacement de M. Walter Baurain, dont elle achèvera le mandat.
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VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2007/200729]
Tewerkstelling. — Vorming

Bij ministerieel besluit van 24 januari 2007 wordt de aan de ″SA Robert Half″ verleende erkenning als
arbeidsbemiddelingsbureau voor onbepaalde duur hernieuwd vanaf 23 december 2006.

Deze erkenning heeft het nummer W.RS.030.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2007, dat in werking treedt op 5 februari 2007, wordt Mevr. Marie-Christine
Welliquet benoemd tot vertegenwoordigster van het ″Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées″
(Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen) binnen de Subregionale commissie van het
geïntegreerde insluitingsstelsel voor het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-
Borgworm, ter vervanging van de heer Walter Baurain, wiens mandaat ze zal beëindigen.

*
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2007/200730]

Agriculture. — Remembrement

Loi du 12 juillet 1976, article 28, 3o

Par arrêté ministériel du 5 février 2007, il a été décidé de modifier le plan parcellaire annexé à l’arrêté ministériel
du 12 février 1998 et relatif au remembrement ″Bassilly″ consécutif à l’échange d’exploitation sur le territoire communal
d’Ath, Lessines, Enghien et Silly.

Par arrêté ministériel du 5 février 2007, il a été décidé de modifier le plan parcellaire annexé à l’arrêté ministériel
du 4 mars 2004 et relatif au remembrement ″Rebecq-Tubize″ consécutif à l’échange d’exploitation sur le territoire
communal d’Enghien, Rebecq et Tubize.

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2007/200730]

Landbouw. — Ruilverkaveling

Wet van 12 juli 1976, artikel 28, 3o

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2007 is besloten tot de wijziging van het perceelsgewijze plan gevoegd bij het
ministerieel besluit van 12 februari 1998 en betreffende de ruilverkaveling ″Bassilly″ als gevolg van de bedrijfsuitwis-
seling op het gemeentelijke grondgebied van Aat, Lessen, Edingen en Opzullik.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 2007 is besloten tot de wijziging van het perceelsgewijze plan gevoegd bij het
ministerieel besluit van 4 maart 2004 en betreffende de ruilverkaveling ″Rebecq-Tubeke″ als gevolg van de
bedrijfsuitwisseling op het gemeentelijke grondgebied van Edingen, Rebecq en Tubeke.
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

COUR D’ARBITRAGE

[2007/200724]

Extrait de l’arrêt n° 13/2007 du 17 janvier 2007

Numéro du rôle : 3958

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 2277 du Code civil, posée par le Tribunal de première instance
d’Arlon.

La Cour d’arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot
et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 16 mars 2006 en cause de la SA « Communication Mobile Digitale » contre V. La Paglia,
dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 7 avril 2006, le Tribunal de première instance d’Arlon
a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 2277 du Code civil interprété en ce sens que tout ce qui est payable par année ou à des termes
périodiques plus courts doit s’apparenter aux dettes d’arrérages de rentes, de loyers et d’intérêts de sommes prêtées,
sans pour autant que l’application de cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des intérêts
ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une distinction qui n’est
pas raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques, plus spécifiquement celles visant un
abonnement pour fournitures de téléphone mobile ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 2277 du Code civil, qui dispose :

« Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères,

Ceux des pensions alimentaires,

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux,

Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques
plus courts,

Se prescrivent par cinq ans ».

B.2. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée au sujet de la compatibilité de cette disposition avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, lorsqu’elle est interprétée en ce sens que la prescription abrégée qu’elle prévoit ne
s’applique pas aux dettes relatives à des fournitures de téléphonie mobile.

B.3. La prescription abrégée établie par l’article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des
créances qu’elle vise : il s’agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus « payables par année ou à des
termes périodiques plus courts », soit de protéger les emprunteurs et d’inciter les créanciers à la diligence, soit d’éviter
l’accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger
les débiteurs contre l’accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de
capital importante.

B.4. Dans l’interprétation de l’article 2277 du Code civil retenue par le juge a quo, une distinction doit être faite,
quant à l’application de cette disposition, entre les dettes payables périodiquement, selon qu’elles comprennent ou non,
au moins en partie, des éléments s’apparentant aux dettes d’arrérages de rentes, de loyers et d’intérêts de sommes
prêtées. En d’autres termes, la disposition en cause, ainsi interprétée, établit une distinction entre dettes périodiques
selon qu’elles représentent pour le créancier des créances de capital ou des créances de revenus, les premières ne
bénéficiant pas de la prescription courte.

B.5. A la différence d’une dette de capital dont le montant serait déterminé dès l’origine, mais qui serait payable
par tranches périodiques, et dont le montant global ne serait donc pas affecté par l’écoulement du temps,
la dette afférente à des fournitures de téléphonie mobile, pour autant que l’on puisse considérer qu’il s’agit, au moins
partiellement, d’une dette de capital, a pour caractéristique de croître avec l’écoulement du temps.

B.6. Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la
créance, n’est pas pertinent par rapport à l’objectif de l’article 2277 du Code civil, qui est à la fois d’inciter le créancier
à la diligence et de protéger le débiteur contre l’accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante.
En effet, par rapport à cet objectif, la dette relative à des fournitures de téléphonie mobile est semblable aux dettes visées
par l’article 2277 du Code civil, puisque dès lors qu’elle est périodique et que son montant augmente avec l’écoulement
du temps, elle risque de se transformer, à terme, en une dette de capital à ce point importante qu’elle pourrait causer
la ruine du débiteur.

13540 MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



B.7. Il s’ensuit qu’interprété comme ne s’appliquant pas aux dettes relatives à des fournitures de téléphonie mobile,
l’article 2277 du Code civil établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de traitement qui n’est pas
susceptible de justification.

B.8. La circonstance, mentionnée dans le jugement a quo, qu’il ne s’agirait pas, en l’espèce, de dettes destinées à
satisfaire un besoin « vital » et que la fourniture pourrait pour ce motif être interrompue, ne permet pas d’aboutir à une
autre conclusion.

En effet, compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur, le motif pour lequel ces dettes ont été contractées
importe peu, dès lors qu’elles ont pour caractéristique d’augmenter avec l’écoulement du temps et qu’elles sont de
nature à entraîner la ruine du débiteur.

B.9. Dans l’interprétation retenue par le juge a quo, l’article 2277 du Code civil est en conséquence incompatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10. La Cour observe toutefois que le texte de l’article 2277 du Code civil n’exclut pas son application aux dettes
périodiques relatives aux fournitures de téléphonie mobile en ce qu’elles ont pour caractéristique d’augmenter avec
le temps.

B.11. Dans cette interprétation, la différence de traitement visée par la question préjudicielle n’existe pas.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- Interprété en ce sens que la prescription quinquennale qu’il prévoit ne s’applique pas aux dettes périodiques
relatives aux fournitures de téléphonie mobile, l’article 2277 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

- Interprétée en ce sens que la prescription quinquennale qu’elle prévoit s’applique aux dettes périodiques relatives
aux fournitures de téléphonie mobile, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, à l’audience publique du 17 janvier 2007.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

ARBITRAGEHOF

[2007/200724]

Uittreksel uit arrest nr. 13/2007 van 17 januari 2007

Rolnummer 3958

In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt,
E. De Groot en J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter
M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 16 maart 2006 in zake de NV « Communication Mobile Digitale » tegen V. La Paglia, waarvan de
expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 7 april 2006, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat al hetgeen betaalbaar is bij het jaar
of bij kortere termijnen moet worden gelijkgesteld met de schulden van termijnen van renten, huren en interesten van
geleende sommen, zonder dat daarom de toepassing van die bepaling op een vordering die andere elementen dan
interesten of inkomsten omvat, zou zijn uitgesloten, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het een niet
redelijk verantwoord onderscheid invoert onder de schuldenaars van periodieke schulden, meer specifiek die welke
een abonnement voor het verstrekken van mobiele telefonie beogen ? ».

(...)

III. In rechte

(...)

B.1. De prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt :

« Termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten;

Die van uitkeringen tot levensonderhoud;

Huren van huizen en pachten van landeigendommen;

Interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen;

Verjaren door verloop van vijf jaren ».
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B.2. Uit het verwijzingsvonnis blijkt dat aan het Hof wordt gevraagd of die bepaling bestaanbaar is met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer ze in die zin wordt geïnterpreteerd dat de kortere verjaring waarin ze
voorziet, niet van toepassing is op de schulden in verband met het verstrekken van mobiele telefonie.

B.3. De kortere verjaring waarin artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek voorziet, wordt verantwoord door de
bijzondere aard van de schuldvorderingen die zij beoogt : het gaat erom, wanneer de schuld betrekking heeft op
de uitkeringen van inkomsten die « bij het jaar of bij kortere termijnen » betaalbaar zijn, ofwel de kredietnemers te
beschermen en de schuldeisers tot zorgvuldigheid aan te zetten, ofwel te vermijden dat het totaalbedrag van de
periodieke schuldvorderingen voortdurend aangroeit. De kortere verjaring maakt het ook mogelijk de schuldenaars te
beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden die, na verloop van tijd, een aanzienlijke kapitaalschuld
zouden kunnen worden.

B.4. In de interpretatie van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek die door de verwijzende rechter in aanmerking
wordt genomen, moet, voor de toepassing van die bepaling, onder de periodiek betaalbare schulden een onderscheid
worden gemaakt naargelang zij al dan niet, minstens gedeeltelijk, elementen bevatten die kunnen worden gelijkgesteld
met de schulden van termijnen van renten, huren en interesten van geleende sommen. In die interpretatie voert de in
het geding zijnde bepaling met andere woorden onder periodieke schulden een onderscheid in naargelang zij voor de
schuldeiser schuldvorderingen van kapitaal of schuldvorderingen van inkomsten zijn, waarbij de eerstgenoemde de
korte verjaring niet genieten.

B.5. In tegenstelling tot een kapitaalschuld waarvan het bedrag reeds bij het begin zou zijn vastgesteld, maar die
in periodieke schijven betaalbaar zou zijn, en waarvan het totaalbedrag niet verandert naarmate de tijd verstrijkt,
vertoont de schuld met betrekking tot de levering van mobiele telefonie, voor zover kan worden beschouwd dat het,
minstens gedeeltelijk, om een kapitaalschuld gaat, het kenmerk dat zij na verloop van tijd toeneemt.

B.6. Het criterium waarop het in het geding zijnde verschil in behandeling steunt, afgeleid uit het karakter van
kapitaal of van inkomsten van de schuldvordering, is niet relevant ten aanzien van het doel van artikel 2277 van het
Burgerlijk Wetboek, dat erin bestaat de schuldeiser tot zorgvuldigheid aan te zetten en tegelijk de schuldenaar te
beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange periode. Ten aanzien van dat doel
vertoont de schuld met betrekking tot de levering van mobiele telefonie immers gelijkenissen met de schulden bedoeld
in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, vermits die schuld, aangezien zij periodiek is en het bedrag ervan na verloop
van tijd toeneemt, op termijn een dermate grote kapitaalschuld kan worden dat zij de schuldenaar kan ruïneren.

B.7. Hieruit volgt dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, in die zin geïnterpreteerd dat het niet van toepassing
is op de schulden met betrekking tot de levering van mobiele telefonie, onder schuldenaars van periodieke schulden
een verschil in behandeling invoert dat niet kan worden verantwoord.

B.8. De omstandigheid, vermeld in het verwijzingsvonnis, dat het te dezen niet zou gaan om schulden die zijn
bestemd om te voorzien in een « vitale » behoefte en de dienstverlening om die reden zou kunnen worden
onderbroken, maakt het niet mogelijk om tot een andere conclusie te komen.

Rekening houdend met de door de wetgever nagestreefde doelstelling, is de reden waarom die schulden werden
gemaakt immers van weinig belang, aangezien zij worden gekenmerkt door het feit dat zij naarmate de tijd verstrijkt
toenemen en dat zij de schuldenaar te gronde kunnen richten.

B.9. In de interpretatie van de verwijzende rechter is artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg
onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.10. Het Hof merkt echter op dat de tekst van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet uitsluit dat het wordt
toegepast op de periodieke schulden in verband met het verstrekken van mobiele telefonie, in zoverre zij erdoor
worden gekenmerkt dat ze toenemen naarmate de tijd verstrijkt.

B.11. In die interpretatie is het in de prejudiciële vraag beoogde verschil in behandeling onbestaande.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

- In die zin geïnterpreteerd dat de vijfjarige verjaring waarin artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek voorziet niet
van toepassing is op de periodieke schulden in verband met het verstrekken van mobiele telefonie, schendt die
bepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

- In die zin geïnterpreteerd dat de vijfjarige verjaring waarin diezelfde bepaling voorziet van toepassing is op de
periodieke schulden in verband met het verstrekken van mobiele telefonie, schendt zij de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet niet.

Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 17 januari 2007.

De griffier, De voorzitter,

P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
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ÜBERSETZUNG

SCHIEDSHOF

[2007/200724]

Auszug aus dem Urteil Nr. 13/2007 vom 17. Januar 2007

Geschäftsverzeichnisnummer 3958

In Sachen: Präjudizielle Frage in Bezug auf Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches, gestellt vom Gericht erster Instanz
Arel.

Der Schiedshof,

zusammengesetzt aus den Vorsitzenden M. Melchior und A. Arts, und den Richtern P. Martens, R. Henneuse,
M. Bossuyt, E. De Groot und J.-P. Moerman, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des
Vorsitzenden M. Melchior,

verkündet nach Beratung folgendes Urteil:

I. Gegenstand der präjudiziellen Frage und Verfahren

In seinem Urteil vom 16. März 2006 in Sachen der «Communication Mobile Digitale» AG gegen V. La Paglia,
dessen Ausfertigung am 7. April 2006 in der Kanzlei des Schiedshofes eingegangen ist, hat das Gericht erster Instanz
Arel folgende präjudizielle Frage gestellt:

«Verstößt Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches, dahingehend ausgelegt, dass alles, was jährlich oder in kürzeren
Zeitabständen zahlbar ist, mit den Schulden in Bezug auf rückständige Renten, Mieten und Zinsen geliehener Beträge
gleichzustellen ist, ohne dass aus diesem Grund die Anwendung dieser Bestimmung auf eine Forderung bezüglich
anderer Elemente als Zinsen oder Einkünfte ausgeschlossen wäre, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, insofern
er einen nicht vernünftig gerechtfertigten Unterschied unter den Schuldnern periodischer Schulden einführt,
insbesondere derjenigen, die einen Vertrag für die Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen betreffen?».

(...)

III. In rechtlicher Beziehung

(...)

B.1. Die präjudizielle Frage bezieht sich auf Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches, der bestimmt:

«Rückstände von tilgungsfreien Renten oder Leibrenten;

Diejenigen von Unterhaltszahlungen;

Die Mieten für Häuser und Pachtgelder von Landeigentum;

Die Zinsen von geliehenen Summen und im allgemeinen alles, was jährlich oder in kürzeren Zeitabständen
zahlbar ist;

Verjähren nach fünf Jahren».

B.2. Aus dem Verweisungsurteil geht hervor, dass der Hof bezüglich der Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit den
Artikeln 10 und 11 der Verfassung, wenn sie in dem Sinne ausgelegt wird, dass die darin vorgesehene kürzere
Verjährung nicht auf Schulden in Bezug auf die Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen Anwendung findet,
befragt wird.

B.3. Die durch Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches festgelegte verkürzte Verjährung ist gerechtfertigt durch die
besondere Beschaffenheit der darin vorgesehenen Forderungen; wenn die Schuld sich auf Einkommenszahlungen
bezieht, die «jährlich oder in kürzeren Zeitabständen zahlbar» sind, sollen die Darlehensnehmer geschützt und die
Gläubiger zur Sorgfalt angehalten werden oder soll vermieden werden, dass der Gesamtbetrag der regelmäßigen
Forderungen ständig wächst. Durch die verkürzte Verjährung können ebenfalls die Schuldner vor der Anhäufung
regelmäßiger Schulden geschützt werden, die sich mit der Zeit zu einer bedeutenden Kapitalschuld entwickeln
könnten.

B.4. In der Auslegung von Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches durch den vorlegenden Richter ist hinsichtlich der
Anwendung dieser Bestimmung zwischen in regelmäßigen Zeitabständen zu zahlenden Schulden zu unterscheiden,
je nachdem, ob sie zumindest teilweise Elemente enthalten oder nicht, die Schulden durch rückständige Renten, Mieten
oder Zinsen von geliehenen Beträgen gleichkommen. Mit anderen Worten, in dieser Auslegung führt die fragliche
Bestimmung einen Unterschied zwischen in regelmäßigen Zeitabständen zu zahlenden Schulden ein, je nachdem,
ob sie für den Gläubiger Kapitalforderungen oder Einkommensforderungen darstellen, wobei für Erstere nicht die
kurze Verjährung gilt.

B.5. Im Unterschied zu einer Kapitalschuld, deren Betrag von Anfang an festgelegt wäre, die jedoch in
regelmäßigen Teilbeträgen zu tilgen wäre und deren Gesamtbetrag also nicht durch den Zeitablauf beeinflusst würde,
ist eine Schuld in Bezug auf die Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen, sofern man davon ausgehen kann,
dass es sich zumindest teilweise um eine Kapitalschuld handelt, dadurch gekennzeichnet, dass sie im Zuge der Zeit
anwächst.
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B.6. Das Kriterium, auf dem der fragliche Behandlungsunterschied beruht, der aus der Beschaffenheit der
Forderung als Kapital oder als Einkommen abgeleitet ist, ist nicht sachdienlich in Bezug auf die Zielsetzung von
Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches, nämlich sowohl den Gläubiger zur Sorgfalt anzuhalten als auch den Schuldner vor
der Anhäufung von regelmäßig zu zahlenden Schulden über einen allzu langen Zeitraum hinweg zu schützen.
Im Verhältnis zu dieser Zielsetzung gleicht die Schuld in Bezug auf die Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen
nämlich den in Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Schulden, denn da sie regelmäßiger Art ist und ihr
Betrag im Zuge der Zeit ansteigt, läuft sie Gefahr, sich schließlich zu einer Kapitalschuld zu entwickeln, die so groß
würde, dass sie den Schuldner in den Ruin treiben könnte.

B.7. Folglich führt Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches, ausgelegt in dem Sinne, dass er nicht auf Schulden in Bezug
auf die Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen anwendbar ist, zwischen den Schuldnern von in regelmäßigen
Zeitabständen zu zahlenden Schulden einen nicht zu rechtfertigenden Behandlungsunterschied ein.

B.8. Der im Verweisungsurteil erwähnte Umstand, dass es sich im vorliegenden
Fall nicht um Schulden handeln würde, die dazu dienen würden, einem «vitalen» Bedürfnis zu entsprechen, und die

Dienstleistung aus diesem Grund ausgesetzt werden könnte, ermöglicht es nicht, zu einer anderen Schlussfolgerung zu
gelangen.

Unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber verfolgten Zielsetzung ist der Grund, weshalb diese Schulden
gemacht wurden, nämlich unerheblich, weil sie dadurch gekennzeichnet werden, dass ihr Betrag im Zuge der Zeit
ansteigt und sie den Schuldner in den Ruin treiben könnten.

B.9. In der Auslegung des vorlegenden Richters ist Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches folglich nicht mit den
Artikeln 10 und 11 der Verfassung vereinbar.

B.10. Der Hof bemerkt jedoch, dass der Text von Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches nicht seine Anwendung auf
in regelmäßigen Zeitabständen zu zahlende Schulden bezüglich der Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen
ausschließt, insofern sie dadurch gekennzeichnet sind, dass sie im Laufe der Zeit zunehmen.

B.11. In dieser Auslegung besteht der in der präjudiziellen Frage erwähnte Behandlungsunterschied nicht.

Aus diesen Gründen:
Der Hof
erkennt für Recht:

- Dahingehend ausgelegt, dass die darin vorgesehene fünfjährige Verjährung nicht auf in regelmäßigen
Zeitabständen zu zahlende Schulden bezüglich der Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen anwendbar ist,
verstößt Artikel 2277 des Zivilgesetzbuches gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung.

- Dahingehend ausgelegt, dass die darin vorgesehene fünfjährige Verjährung auf in regelmäßigen Zeitabständen
zu zahlende Schulden bezüglich der Erbringung von Mobiltelefondienstleistungen anwendbar ist, verstößt dieselbe
Bestimmung nicht gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung.

Verkündet in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom 17. Januar 2007.

Der Kanzler, Der Vorsitzende,
P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

*
COUR D’ARBITRAGE

[2007/200728]

Extrait de l’arrêt n° 20/2007 du 25 janvier 2007

Numéro du rôle : 3964

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 419, alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992,
posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour d’arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot,
L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée
par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 18 avril 2006 en cause de la SA « Sybetra » contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au
greffe de la Cour d’arbitrage le 21 avril 2006, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle
suivante :

« L’article 419, alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution
en refusant des intérêts moratoires au redevable qui obtient la restitution d’un précompte mobilier qu’il a payé
spontanément au Trésor non pas à la suite d’une erreur mais pour se conformer à l’obligation qui lui était faite par une
disposition légale ultérieurement annulée par la Cour d’arbitrage pour contrariété aux articles 10 et 11 de la
Constitution, et qui obtient la restitution du précompte à la suite de cette annulation,
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- première branche : alors qu’il résulte de cette disposition et de l’article 419 [lire : l’article 418], alinéa 1er, du même
code que des intérêts moratoires sont accordés au redevable qui obtient la restitution d’un impôt, d’un précompte
mobilier ou d’un précompte professionnel qu’il a payé après que cet impôt ou ce précompte ait été enrôlé à sa charge
par l’administration, ainsi qu’au bénéficiaire d’un revenu mobilier ou professionnel qui obtient la restitution d’un
précompte mobilier ou professionnel que le débiteur des revenus avait erronément retenu à sa charge et versé au
Trésor ?

- seconde branche : alors qu’il résulte de cette disposition et de l’article 419 [lire : l’article 418], alinéa 1er, du même
code que des intérêts moratoires sont accordés au redevable qui a négligé de payer spontanément le même précompte
dans le délai légal prévu par l’article 412 du même code et l’a seulement payé après que l’administration l’ait enrôlé
à sa charge à défaut de paiement spontané dans le délai légal, conformément à l’article 304, § 1er, alinéa 2, du même
code ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 419, alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992
(C.I.R. 1992). Elle fait également référence à l’article 418, alinéa 1er, du même Code.

L’article 418, alinéa 1er, dispose :

« En cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroisse-
ments d’impôts ou d’amendes administratives, un intérêt moratoire est alloué au taux de l’intérêt légal, calculé par mois
civil ».

L’article 419, alinéa 1er, dispose :

« Aucun intérêt moratoire n’est alloué :

[...]

4o en cas de remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à titre de précompte
professionnel, à leurs redevables visés aux articles 261 et 270;

[...] ».

Quant à la question préjudicielle

B.2. La question préjudicielle concerne l’hypothèse dans laquelle une société en liquidation qui a attribué un boni
de liquidation à ses actionnaires et qui a ensuite payé un précompte mobilier, conformément à une disposition légale
adoptée par la suite, obtient le remboursement de celui-ci à la suite de l’annulation par la Cour de la disposition
législative à l’origine du versement du précompte. Selon la juridiction a quo, l’application des dispositions en cause
aboutit essentiellement à la différence de traitement suivante : il n’est pas dû d’intérêts moratoires lorsque l’excédent
payé par le redevable a été spontanément payé au Trésor afin de se conformer à l’obligation qui lui était imposée sur
la base d’une disposition législative annulée ultérieurement par la Cour, alors que, en revanche, des intérêts moratoires
sont dus lorsque l’excédent payé par le redevable a été versé au Trésor après l’enrôlement à sa charge,
par l’administration, de l’impôt ou du précompte.

B.3.1. Les dispositions en cause trouvent leur origine dans les alinéas 5 et 6 de l’article 74 des lois coordonnées
du 15 janvier 1948 relatives à l’impôt sur les revenus, insérés par l’article 5 de la loi du 27 juillet 1953. Après avoir posé
le principe du paiement d’intérêts moratoires par l’Etat en cas de restitution d’impôt, ces dispositions prévoyaient une
exception, notamment lorsque le remboursement concernait des « impôts dus à la source », qualifiés aujourd’hui de
« précomptes ».

L’exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1953 indique que « cette disposition, qui remonte à la loi du
28 février 1924, était justifiée par des raisons d’équité » (Doc. parl., Chambre, 1952-1953, no 277, p. 9) et que, de même
que les contribuables négligents doivent payer des intérêts de retard à l’Etat, « par identité de motifs, il n’est que juste
d’accorder des intérêts moratoires aux contribuables, chaque fois que l’Etat restitue un impôt payé [...] » (ibid., p. 10).

L’exception, relative notamment à la restitution des impôts dus à la source, correspondant aujourd’hui à l’excédent
de précompte, est motivée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de cette loi :

« [...] la restitution peut résulter notamment d’erreurs commises par le débiteur du revenu, responsable du
versement de l’impôt au Trésor, mais ne supportant pas lui-même ou n’étant pas censé supporter personnellement cette
charge, de l’application de l’article 52 qui prévoit des mesures en vue d’éviter la double taxation des mêmes revenus
dans le chef du même redevable, et enfin de la régularisation de la situation fiscale des appointés, salariés, pensionnés,
etc., lorsque le montant de l’impôt retenu à la source excède celui des impôts réellement exigibles sur l’ensemble des
revenus professionnels du contribuable.
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L’allocation d’intérêts moratoires dans les cas précités se heurterait en général à des difficultés matérielles
considérables et sans réelle utilité. Elle serait d’ailleurs injustifiée lorsqu’elle est la conséquence d’erreurs dans le
versement des impôts dus à la source ou de l’application de l’article 52, puisque, dans le premier cas, il serait
pratiquement impossible au débiteur de l’impôt de répartir les intérêts moratoires entre les véritables contribuables,
à savoir les bénéficiaires des revenus imposables et, dans la deuxième éventualité, le remboursement est accordé non
pas aux véritables bénéficiaires des revenus mais à la société qui n’a pas elle-même supporté ou n’est pas censée avoir
supporté la charge de la taxe mobilière » (ibid., p. 10).

B.3.2. Comme la Cour l’a considéré dans l’arrêt no 35/99 du 17 mars 1999, il peut se justifier qu’aucun intérêt ne
soit dû sur le remboursement de précomptes lorsque le redevable a payé spontanément plus qu’il ne devait ou lorsqu’il
est pratiquement impossible de déterminer la date de prise de cours des intérêts à répartir entre les contribuables en
faveur de qui les retenues ont été faites par le redevable des précomptes. Tel est le cas notamment de l’excédent de
précomptes professionnels lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un enrôlement au nom du redevable.

En revanche, rien ne justifie que des intérêts moratoires soient refusés lorsqu’il s’agit de précomptes mobiliers, que
le remboursement tardif de leur excédent est imputable à une erreur de l’administration et que la détermination de la
date de prise de cours des intérêts est possible.

Introduire une distinction supplémentaire selon que le précompte a fait l’objet d’un enrôlement, repose sur un
critère objectif mais est sans pertinence par rapport au but poursuivi.

B.3.3. En l’espèce, le précompte litigieux a été versé, avant l’enrôlement de la cotisation globale, par une société en
liquidation qui était tenue de verser ce précompte sur la base de l’article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi du
24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de
décision anticipée en matière fiscale. Ce versement a été effectué après la publication de la loi précitée, mais portait sur
des bonis payés longtemps avant la publication de cette loi.

Par son arrêt no 109/2004 du 23 juin 2004, la Cour a annulé l’article 32, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée en tant
qu’il soumettait au précompte mobilier les bonis de liquidation et d’acquisition attribués ou mis en paiement avant
le 1er janvier 2003.

Le précompte a donc été versé sur la base d’une loi dont le caractère rétroactif a été jugé inconstitutionnel par la
Cour.

B.3.4. Il résulte de ceci que s’il est interprété comme privant le redevable d’intérêts moratoires sur la restitution de
précomptes mobiliers lorsque le versement de ceux-ci avait pour fondement une disposition législative entre-temps
annulée par la Cour, l’article 419, alinéa 1er, 4o, du C.I.R. 1992 est discriminatoire.

B.4. La question appelle une réponse positive.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

Interprété comme privant le redevable d’intérêts moratoires sur la restitution de précomptes mobiliers lorsque le
versement de ceux-ci avait pour fondement une disposition législative entre-temps annulée par la Cour, l’article 419,
alinéa 1er, 4o, du Code des impôts sur les revenus 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, à l’audience publique du 25 janvier 2007.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

ARBITRAGEHOF

[2007/200728]

Uittreksel uit arrest nr. 20/2007 van 25 januari 2007

Rolnummer 3964

In zake : de prejudiciële vraag over artikel 419, eerste lid, 4o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt,
E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier
P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Melchior,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 18 april 2006 in zake de NV « Sybetra » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van
het Arbitragehof is ingekomen op 21 april 2006, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Luik de volgende prejudiciële
vraag gesteld :

« Schendt artikel 419, eerste lid, 4o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet door moratoriuminteresten te weigeren aan de belastingschuldige die de terugbetaling verkrijgt van een
roerende voorheffing die hij spontaan aan de Schatkist heeft betaald, niet naar aanleiding van een vergissing, maar om
zich te conformeren aan de verplichting die op hem rustte ingevolge een wetsbepaling die het Arbitragehof later heeft
vernietigd wegens strijdigheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en die naar aanleiding van die vernietiging
de terugbetaling van de voorheffing verkrijgt,
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- eerste onderdeel : terwijl uit die bepaling en artikel 419 [lees : artikel 418], eerste lid, van hetzelfde Wetboek
voortvloeit dat moratoriuminteresten worden toegekend aan de belastingschuldige die de terugbetaling verkrijgt van
een belasting, een roerende voorheffing of een bedrijfsvoorheffing die hij heeft betaald nadat de administratie die
belasting of die voorheffing te zijnen laste heeft ingekohierd, alsook aan de verkrijger van een roerend inkomen of een
beroepsinkomen die de terugbetaling verkrijgt van een roerende voorheffing of een bedrijfsvoorheffing die de
schuldenaar van de inkomsten verkeerdelijk te zijnen laste had ingehouden en aan de Schatkist had gestort ?

- tweede onderdeel : terwijl uit die bepaling en artikel 419 [lees : artikel 418], eerste lid, van hetzelfde Wetboek
voortvloeit dat moratoriuminteresten worden toegekend aan de belastingschuldige die heeft nagelaten diezelfde
voorheffing spontaan te betalen binnen de bij artikel 412 van hetzelfde Wetboek opgelegde wettelijke termijn en die pas
heeft betaald nadat de administratie die te zijnen laste heeft ingekohierd bij ontstentenis van spontane betaling binnen
de wettelijke termijn, overeenkomstig artikel 304, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek ? ».

(...)

III. In rechte

(...)

B.1. De prejudiciële vraag betreft artikel 419, eerste lid, 4o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(WIB 1992). In die vraag wordt eveneens verwezen naar artikel 418, eerste lid, van hetzelfde Wetboek.

Artikel 418, eerste lid, bepaalt :

« Bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest, belastingverhogingen of
administratieve boeten, wordt moratoriuminterest toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalender-
jaar ».

Artikel 419, eerste lid, bepaalt :

« Geen moratoriuminterest wordt toegekend :

[...]

4o In geval van terugbetaling van als roerende voorheffing of als bedrijfsvoorheffing gestorte bedragen aan de in
de artikelen 261 en 270 bedoelde schuldenaars ervan;

[...] ».

Ten aanzien van de prejudiciële vraag

B.2. De prejudiciële vraag betreft de hypothese waarin een vennootschap in vereffening die aan haar
aandeelhouders een liquidatiebonus heeft toegekend en die vervolgens overeenkomstig een nadien goedgekeurde
wetsbepaling een roerende voorheffing heeft betaald, de terugbetaling ervan verkrijgt als gevolg van de vernietiging,
door het Hof, van de wetsbepaling die aan de storting van de voorheffing ten grondslag ligt. Volgens het verwijzende
rechtscollege leidt de toepassing van de in het geding zijnde bepalingen in essentie tot het volgende verschil in
behandeling : moratoriuminteresten zijn niet verschuldigd wanneer het door de belastingschuldige te veel betaalde
bedrag spontaan aan de Schatkist werd betaald om zich te conformeren aan de verplichting die op hem rustte ingevolge
een wetsbepaling die het Hof later heeft vernietigd, terwijl moratoriuminteresten wel verschuldigd zijn wanneer het
door de belastingschuldige te veel betaalde bedrag aan de Schatkist werd betaald nadat de administratie de belasting
of de voorheffing te zijnen laste heeft ingekohierd.

B.3.1. De in het geding zijnde bepalingen vinden hun oorsprong in artikel 74, vijfde en zesde lid, van de
gecoördineerde wetten van 15 januari 1948 betreffende de inkomstenbelastingen, ingevoegd bij artikel 5 van de wet
van 27 juli 1953. Nadat die bepalingen het beginsel hadden gesteld van de betaling van moratoriuminteresten door de
Staat in geval van terugbetaling van belasting, voorzagen zij in een uitzondering, met name wanneer de terugbetaling
« aan de bron verschuldigde belastingen » betrof, thans « voorheffingen » genoemd.

De memorie van toelichting van de wet van 27 juli 1953 stelt dat « deze bepaling, die dateert van de wet
van 28 februari 1924, was gesteund op redenen van billijkheid » (Parl. St., Kamer, 1952-1953, nr. 277, p. 9) en dat,
zoals de nalatige belastingplichtigen verwijlinteresten moeten betalen aan de Staat, « om dezelfde redenen [...] het dan
ook billijk [is] moratoire interesten aan de belastingplichtigen toe te kennen telkens de Staat een gekweten belasting
terugbetaalt [...] » (ibid., p. 10).

De uitzondering, inzonderheid in verband met de terugbetaling van de aan de bron verschuldigde belastingen,
thans overeenstemmende met het overschot van voorheffing, wordt in de parlementaire voorbereiding van de wet als
volgt gemotiveerd :

« [...] de terugbetaling [kan] voortspruiten namelijk uit vergissingen begaan door de schuldenaar van het inkomen
die verantwoordelijk is voor de storting van de belasting in de Schatkist maar deze last niet zelf draagt of niet geacht
wordt hem zelf te dragen, uit de toepassing van artikel 52, waarbij maatregelen voorzien worden ten einde de dubbele
belasting van dezelfde inkomsten in hoofde van dezelfde belastingplichtige te vermijden, en ten slotte uit de
regularisatie van de fiscale toestand van de wedde-, loon-, pensioentrekkenden, enz., wanneer het bedrag van de bij de
bron ingehouden belasting hoger is dan dit der belastingen werkelijk vorderbaar op het geheel der bedrijfsinkomsten
van de belastingplichtige.

De toekenning van moratoire interesten in voormelde gevallen zou doorgaans op aanzienlijk materiële
moeilijkheden stuiten, en zulks zonder werkelijk nut. Zij zou anderdeels ongerechtvaardigd zijn wanneer zij het gevolg
is van vergissingen in de storting der bij de bron verschuldigde belastingen, of van de toepassing van artikel 52, vermits
in het eerste geval, het de schuldenaar van de belasting practisch onmogelijk zou zijn de moratoire interesten te
verdelen over de werkelijke belastingplichtigen, te weten de begunstigden der belastbare inkomsten en, in de tweede
onderstelling, de terugbetaling niet toegestaan wordt aan de werkelijke begunstigden van de inkomsten, doch aan de
vennootschap die de last van de mobiliënbelasting niet zelf droeg of niet geacht wordt die last te hebben gedragen »
(ibid., p. 10).
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B.3.2. Zoals het Hof in zijn arrest nr. 35/99 van 17 maart 1999 heeft geoordeeld, kan het worden verantwoord dat
geen enkele interest verschuldigd is bij terugbetaling van voorheffingen wanneer de schuldenaar spontaan meer heeft
betaald dan hij verschuldigd was of wanneer het praktisch onmogelijk is de datum vast te stellen waarop de interesten
zijn beginnen te lopen die moeten worden verdeeld onder de belastingplichtigen ten gunste van wie de inhoudingen
zijn gebeurd door de schuldenaar van de voorheffingen. Zulks is met name het geval voor het overschot van
bedrijfsvoorheffingen wanneer zij niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een inkohiering op naam van de
belastingplichtige.

Niets verantwoordt daarentegen dat moratoriuminteresten worden geweigerd wanneer het gaat om roerende
voorheffingen, wanneer de niet tijdig uitgevoerde terugbetaling van hun overschot is toe te schrijven aan een vergissing
van de administratie en wanneer het mogelijk is de datum vast te stellen waarop de interesten beginnen te lopen.

Een bijkomend onderscheid invoeren, naargelang de voorheffing het voorwerp heeft uitgemaakt van een
inkohiering, berust op een objectief criterium maar is niet pertinent ten aanzien van het nagestreefde doel.

B.3.3. Te dezen is de in het geding zijnde voorheffing vóór de inkohiering van de globale aanslag gestort door een
vennootschap in vereffening die ertoe was gehouden die voorheffing te storten op grond van artikel 32, § 1, eerste lid,
van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot
instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Die storting vond plaats na de
bekendmaking van de voormelde wet maar had betrekking op uitkeringen die werden gedaan geruime tijd vóór de
bekendmaking van die wet.

Met zijn arrest nr. 109/2004 van 23 juni 2004 heeft het Hof artikel 32, § 1, eerste lid, van de voormelde wet
vernietigd, in zoverre het de vereffenings- en verkrijgingsuitkeringen die zijn toegekend of betaalbaar zijn gesteld
vóór 1 januari 2003 aan de roerende voorheffing onderwerpt.

Te dezen is de voorheffing gestort op grond van een wet waarvan het retroactief karakter door het Hof
ongrondwettig werd bevonden.

B.3.4. Hieruit volgt dat artikel 419, eerste lid, 4o, van het WIB 1992 discriminerend is, indien het in die zin wordt
geïnterpreteerd dat het de belastingschuldige moratoriuminteresten ontzegt op de teruggave van roerende
voorheffingen wanneer aan de storting ervan een inmiddels door het Hof vernietigde wetsbepaling ten grondslag lag.

B.4. De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

In die zin geïnterpreteerd dat het de belastingschuldige moratoriuminteresten ontzegt op de teruggave van
roerende voorheffingen wanneer aan de storting ervan een inmiddels door het Hof vernietigde wetsbepaling ten
grondslag lag, schendt artikel 419, eerste lid, 4o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de artikelen 10
en 11 van de Grondwet.

Aldus uitgesproken in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 25 januari 2007.

De griffier, De voorzitter,

P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

ÜBERSETZUNG

SCHIEDSHOF

[2007/200728]

Auszug aus dem Urteil Nr. 20/2007 vom 25. Januar 2007

Geschäftsverzeichnisnummer 3964

In Sachen: Präjudizielle Frage in Bezug auf Artikel 419 Absatz 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzbuches 1992,
gestellt vom Gericht erster Instanz Lüttich.

Der Schiedshof,

zusammengesetzt aus den Vorsitzenden M. Melchior und A. Arts, und den Richtern P. Martens, R. Henneuse,
M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke und J. Spreutels, unter Assistenz
des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Vorsitzenden M. Melchior,

verkündet nach Beratung folgendes Urteil:

I. Gegenstand der präjudiziellen Frage und Verfahren

In seinem Urteil vom 18. April 2006 in Sachen der «Sybetra» AG gegen den Belgischen Staat, dessen Ausfertigung
am 21. April 2006 in der Kanzlei des Schiedshofes eingegangen ist, hat das Gericht erster Instanz Lüttich folgende
präjudizielle Frage gestellt:

«Verstößt Artikel 419 Absatz 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 gegen die Artikel 10 und 11 der
Verfassung, indem keine Aufschubzinsen gewährt werden für den Steuerschuldner, der die Erstattung eines Betrags
erhält, den er spontan als Mobiliensteuervorabzug an die Staatskasse überwiesen hat, und zwar nicht anlässlich eines
Irrtums, sondern um der Verpflichtung nachzukommen, die er infolge einer Gesetzesbestimmung hatte, die im
Nachhinein vom Schiedshof wegen Verstoßes gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung für nichtig erklärt wurde, und
der anlässlich dieser Nichtigerklärung die Erstattung des Vorabzugs bekommt,
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- erstens, während aus dieser Bestimmung und aus Artikel 419 [zu lesen ist: Artikel 418] Absatz 1 desselben
Gesetzbuches folgt, dass Aufschubzinsen gewährt werden für den Steuerschuldner, der die Erstattung eines Betrags
erhält, den er als Steuer, Mobiliensteuervorabzug oder Betriebssteuervorabzug gezahlt hat, nachdem die Verwaltung
diese Steuer oder diesen Vorabzug zu seinem Lasten in die Heberolle eingetragen hat, sowie für den Empfänger von
Einkünften aus beweglichen Gütern oder von beruflichen Einkünften, der die Erstattung des Mobiliensteuervorabzugs
oder des Betriebssteuervorabzugs bekommt, den der Schuldner der Einkünfte zu Unrecht zu seinem Lasten einbehalten
und an die Staatskasse überwiesen hatte;

- zweitens, während aus dieser Bestimmung und aus Artikel 419 [zu lesen ist: Artikel 418] Absatz 1 desselben
Gesetzbuches folgt, dass Aufschubzinsen gewährt werden für den Steuerschuldner, der unterlassen hat, denselben
Vorabzug spontan zu zahlen innerhalb der in Artikel 412 desselben Gesetzbuches festgelegten gesetzlichen Frist, und
diesen erst gezahlt hat, nachdem die Verwaltung ihn zu seinem Lasten in die Heberolle eingetragen hat, bei mangelnder
spontaner Zahlung innerhalb der gesetzlichen Frist, gemäß Artikel 304 § 1 Absatz 2 desselben Gesetzbuches?».

(...)

III. In rechtlicher Beziehung

(...)

B.1. Die präjudizielle Frage betrifft Artikel 419 Absatz 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzbuches 1992
(EStGB 1992). In der Frage wird ebenfalls auf Artikel 418 Absatz 1 desselben Gesetzbuches Bezug genommen.

Artikel 418 Absatz 1 bestimmt:

«Bei Erstattung von Steuern, Vorabzügen, Vorauszahlungen, Verzugszinsen, Steuerzuschlägen oder administrati-
ven Geldbußen wird ein Aufschubzins zum gesetzlichen Zinssatz berechnet pro Kalendermonat gewährt».

Artikel 419 Absatz 1 bestimmt:

«Kein Aufschubzins wird gewährt:

[...]

4. im Falle der Erstattung von Beträgen, die als Mobiliensteuervorabzug oder als Berufssteuervorabzug gezahlt
wurden, an die in den Artikeln 261 und 270 erwähnten Schuldner dieser Beträge,

[...]».

In Bezug auf die präjudizielle Frage

B.2. Die präjudizielle Frage betrifft den Fall, in dem eine sich in der Liquidation befindende Gesellschaft, die ihren
Aktionären einen Liquidationsüberschuss gewährt hat und die anschließend gemäß einer im Nachhinein angenom-
menen Gesetzesbestimmung den Vorabzug gezahlt hat, dessen Erstattung erhält infolge der Nichtigerklärung der der
Zahlung zugrunde liegenden Gesetzesbestimmung durch den Hof. Nach Darlegung des vorlegenden Rechtsprechungs-
organs führe die Anwendung der fraglichen Bestimmungen im Wesentlichen zu folgendem Behandlungsunterschied:
Es müssten keine Aufschubzinsen gezahlt werden, wenn der durch den Steuerschuldner zu viel gezahlte Betrag
spontan an die Staatskasse entrichtet worden sei, um die Verpflichtung einzuhalten, die ihm aufgrund einer später
durch den Hof für nichtig erklärten Gesetzesbestimmung auferlegt worden sei, während hingegen Aufschubzinsen
gezahlt werden müssten, wenn der durch den Steuerschuldner zuviel gezahlte Betrag an die Staatskasse überwiesen
worden sei, nachdem die Steuer oder der Vorabzug durch die Verwaltung auf seinen Namen in die Heberolle
eingetragen worden sei.

B.3.1. Die fraglichen Bestimmungen sind auf die durch Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Juli 1953 eingefügten
Absätze 5 und 6 des Artikels 74 der am 15. Januar 1948 koordinierten Gesetze über die Einkommensteuern
zurückzuführen. Nachdem diese Bestimmungen den Grundsatz der Zahlung von Aufschubzinsen durch den Staat im
Falle einer Steuerrückzahlung aufgestellt hatten, sahen sie eine Ausnahme vor, nämlich dann, wenn die Rückerstattung
sich auf «an der Quelle geschuldete Steuern» bezog, heute «Vorabzüge» genannt.

In der Begründung des Gesetzes vom 27. Juli 1953 heißt es, dass «diese Bestimmung, die auf das Gesetz vom
28. Februar 1924 zurückgeht, sich auf Billigkeitsgründe stützte» (Parl. Dok., Kammer, 1952-1953, Nr. 277, S. 9) und dass
ebenso, wie nachlässige Steuerpflichtige dem Staat Verzugszinsen entrichten müssen, «aus denselben Gründen es denn
auch berechtigt ist, den Steuerpflichtigen Aufschubzinsen zu gewähren, wenn der Staat eine entrichtete Steuer
zurückzahlt [...]» (ebenda, S. 10).

13549MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Die Ausnahme, insbesondere in Zusammenhang mit der Rückzahlung der an der Quelle geschuldeten - mit dem
heutigen Vorabzugsüberschuss übereinstimmenden - Steuern wird in den Vorarbeiten zum Gesetz folgendermaßen
begründet:

«[...] die Rückerstattung [kann] sich namentlich ergeben aus Irrtümern, die begangen wurden vom Schuldner des
Einkommens, der für die Zahlung der Steuer an die Staatskasse verantwortlich ist, diese Last aber nicht selber trägt
oder von dem nicht angenommen wird, dass er sie selber trägt; sie kann sich ergeben aus der Anwendung von
Artikel 52, in dem Maßnahmen vorgesehen werden, um die Doppelbesteuerung derselben Einkünfte bezüglich
desselben Steuerpflichtigen zu vermeiden; und schließlich kann sie sich ergeben aus der Regularisierung der
steuerlichen Situation der Gehalts-, Lohn-, Rentenempfänger usw., wenn der Betrag der an der Quelle einbehaltenen
Steuer den der für die Gesamtheit der Erwerbseinkünfte des Steuerpflichtigen tatsächlich geschuldeten Steuern
übersteigt.

Die Gewährung von Aufschubzinsen in den erwähnten Fällen würde normalerweise auf beträchtliche materielle
Schwierigkeiten stoßen, und zwar ohne tatsächlichen Nutzen. Sie wäre übrigens ungerechtfertigt, wenn sie auf
Irrtümer bei der Entrichtung der an der Quelle geschuldeten Steuern oder bei der Anwendung von Artikel 52
zurückzuführen wäre, weil es im ersten Fall dem Steuerschuldner praktisch unmöglich wäre, die Aufschubzinsen über
die wirklichen Steuerpflichtigen, d.h. über die Empfänger der steuerpflichtigen Einkünfte, zu verteilen, und weil in der
zweiten Hypothese die Rückerstattung nicht den wirklichen Empfängern der Einkünfte gewährt würde, sondern der
Gesellschaft, die die Last der Mobiliensteuer nicht selbst getragen hat oder von der nicht angenommen wird, diese Last
getragen zu haben» (ebenda, S. 10).

B.3.2. Wie der Hof in seinem Urteil Nr. 35/99 vom 17. März 1999 erkannt hat, kann es gerechtfertigt werden, dass
bei der Rückerstattung von Vorabzügen überhaupt keine Zinsen geschuldet werden, wenn der Schuldner spontan mehr
bezahlt hat, als er schuldete, oder wenn es praktisch nicht möglich ist, das Datum festzustellen, an dem die Laufzeit
der Zinsen beginnt, die auf die Steuerpflichtigen verteilt werden müssen, zu deren Gunsten die Einbehaltungen durch
den Schuldner der Vorabzüge erfolgt sind. Dies trifft nämlich zu für den Überschuss der Berufssteuervorabzüge,
wenn sie nicht Gegenstand einer Eintragung in die Heberolle auf den Namen des Steuerpflichtigen gewesen sind.

Nichts rechtfertigt hingegen, dass Aufschubzinsen verweigert werden, wenn es sich um Mobiliensteuervorabzüge
handelt, wenn die verspätete Rückerstattung ihres Überschusses einem Irrtum der Verwaltung zuzuschreiben ist und
wenn es möglich ist, das Datum festzustellen, an dem die Laufzeit der Zinsen beginnt.

Die Einführung eines zusätzlichen Unterschieds, je nachdem, ob der Vorabzug Gegenstand einer Eintragung in die
Heberolle war, beruht auf einem objektiven Kriterium, ist aber nicht sachdienlich im Hinblick auf das angestrebte Ziel.

B.3.3. Im vorliegenden Fall wurde der strittige Vorabzug nach der Eintragung der globalen Veranlagung in die
Heberolle durch eine sich in der Liquidation befindende Gesellschaft gezahlt, die verpflichtet war, diesen Vorabzug
aufgrund von Artikel 32 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2002 zur Abänderung der Gesellschaftsregelung
in Bezug auf die Einkommensteuern und zur Einführung eines Systems der Vorausentscheidung in Steuerangelegen-
heiten zu zahlen. Diese Zahlung wurde nach der Veröffentlichung des vorerwähnten Gesetzes getätigt, bezog sich
jedoch auf Überschüsse, die lange vor der Veröffentlichung dieses Gesetzes ausgezahlt wurden.

Durch das Urteil Nr. 109/2004 vom 23. Juni 2004 hat der Hof Artikel 32 § 1 Absatz 1 des vorerwähnten Gesetzes
für nichtig erklärt, insofern es die Liquidations- und Erwerbsüberschüsse, die vor dem 1. Januar 2003 gewährt oder für
zahlbar erklärt wurden, dem Mobiliensteuervorabzug unterwirft.

Der Vorabzug wurde im vorliegenden Fall auf der Grundlage eines Gesetzes gezahlt, dessen Rückwirkung der Hof
für verfassungswidrig befunden hat.

B.3.4. Daraus ergibt sich, dass Artikel 419 Absatz 1 Nr. 4 des EStGB 1992 diskriminierend ist, wenn er in dem Sinne
ausgelegt wird, dass er dem Steuerschuldner Aufschubzinsen auf die Erstattung von Mobiliensteuervorabzügen
versagt, wenn deren Zahlung eine mittlerweile vom Hof für nichtig erklärte Gesetzesbestimmung zugrunde lag.

B.4. Die präjudizielle Frage ist bejahend zu beantworten.

Aus diesen Gründen:

Der Hof

erkennt für Recht:

Dahingehend ausgelegt, dass er dem Steuerschuldner Aufschubzinsen auf die Erstattung von Mobiliensteuervor-
abzügen versagt, wenn deren Zahlung eine mittlerweile vom Hof für nichtig erklärte Gesetzesbestimmung zugrunde
lag, verstößt Artikel 419 Absatz 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 gegen die Artikel 10 und 11 der
Verfassung.

Verkündet in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989
über den Schiedshof, in der öffentlichen Sitzung vom 25. Januar 2007.

Der Kanzler, Der Vorsitzende,

P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.
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SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

Aanwerving. — Uitslagen
[2007/200758]

Selectie van Franstalige assistenten - functie : elektrische, mecha-
nische, elektromechanische, elektronische controle en controle
inzake telecommunicatie (m/v) (niveau 2) voor de ministeries en
enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest
(AFW0608C). — Uitslagen

Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :
1. ROMAIN, RUDI, 1457 WALHAIN.
2. LAMOLINE, BENOIT, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
3. POTIE, ROMUALD, 6540 LOBBES.
4. HENRIVAUX, ERIC, 5170 PROFONDEVILLE.
5. BASTIN, BERNARD, 5070 FOSSES-LA-VILLE.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2007/200759]
Selectie van Franstalige assistenten - functie : controle openbare

werken, bouwwerken en cartografie (m/v) (niveau 2) voor de
ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het
Waalse Gewest (AFW0609C). — Uitslagen

Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :
1. LAURENT, FABRICE, 6511 BEAUMONT.
2. CAPODIFERRO, FABRIZZIO, 4040 HERSTAL.
3. PIERRE, MICHELE, 6950 HARSIN.
4. VAN DER HOEVEN, LUC, 4053 CHAUDFONTAINE.

*

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[2007/200760]
Selectie van Franstalige assistenten - functie : elektrische, mechani-

sche, elektromechanische, elektronische tekening en tekening
openbare werken, bouw en cartografie (m/v) (niveau 2) voor de
ministeries en enkele instellingen van openbaar nut van het
Waalse Gewest (AFW0610C). — Uitslagen

Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage :
1. LAURENT, FABRICE, 6511 BEAUMONT.
2. BELL MOLINA, PAUL, 7030 MONS.
3. PIERRE, MICHELE, 6950 HARSIN.
4. HOUCHARD, PATRICK, 6724 HOUDEMONT.
5. SALEMBIER, FRANÇOIS-XAVIER, 7340 COLFONTAINE.
6. MOUREAU, DANIEL, 4050 CHAUDFONTAINE.
7. POTIE, ROMUALD, 6540 LOBBES.
8. GOULARD, FRANÇOIS, 5660 PETITE-CHAPELLE.
9. VANDERAA, ERIC, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
10. RIVIERE, EDWIGE, 5377 NETTINNE.
11. LAMOLINE, BENOIT, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
12. SULBOUT, JACQUELINE, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
13. JOSSE, CHRISTINE, 6687 FLAMIERGE.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2007/03130]

Mededeling van de lijst van de Belgische gereglementeerde markten

Overeenkomstig artikel 3, § 1, tweede lid van de wet van 2 augus-
tus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten, worden de lijst van gereglementeerde markten die erkend zijn
met toepassing van het eerste lid en elke wijziging van deze lijst door
toedoen van de Minister van Financiën in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

Recrutements. — Résultats
[2007/200758]

Sélection d’assistants - métier contrôle électrique, mécanique,
électromécanique, électronique et télécommunications (m/f)
(niveau 2), d’expression française, pour les ministères et certains
organismes d’intérêt public de la Région wallonne (AFW0608C). —
Résultats

Classement des lauréats du concours d’admission au stage :
1. ROMAIN, RUDI, 1457 WALHAIN.
2. LAMOLINE, BENOIT, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
3. POTIE, ROMUALD, 6540 LOBBES.
4. HENRIVAUX, ERIC, 5170 PROFONDEVILLE.
5. BASTIN, BERNARD, 5070 FOSSES-LA-VILLE.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2007/200759]
Sélection d’assistants - métier : contrôleur des travaux publics,

construction et cartographie (m/f) (niveau 2), d’expression fran-
çaise, pour les ministères et certains organismes d’intérêt public de
la Région wallonne (AFW0609C). — Résultats

Classement des lauréats du concours d’admission au stage :
1. LAURENT, FABRICE, 6511 BEAUMONT.
2. CAPODIFERRO, FABRIZZIO, 4040 HERSTAL.
3. PIERRE, MICHELE, 6950 HARSIN.
4. VAN DER HOEVEN, LUC, 4053 CHAUDFONTAINE.

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[2007/200760]
Sélection d’assistants - métier : dessin électrique, mécanique, électro-

mécanique, électronique et dessin de travaux publics, construction
et cartographie (m/f) (niveau 2), d’expression française, pour
les ministères et certains organismes d’intérêt public de la
Région wallonne (AFW0610C). — Résultats

Classement des lauréats du concours d’admission au stage :
1. LAURENT, FABRICE, 6511 BEAUMONT.
2. BELL MOLINA, PAUL, 7030 MONS.
3. PIERRE, MICHELE, 6950 HARSIN.
4. HOUCHARD, PATRICK, 6724 HOUDEMONT.
5. SALEMBIER, FRANÇOIS-XAVIER, 7340 COLFONTAINE.
6. MOUREAU, DANIEL, 4050 CHAUDFONTAINE.
7. POTIE, ROMUALD, 6540 LOBBES.
8. GOULARD, FRANÇOIS, 5660 PETITE-CHAPELLE.
9. VANDERAA, ERIC, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
10. RIVIERE, EDWIGE, 5377 NETTINNE.
11. LAMOLINE, BENOIT, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
12. SULBOUT, JACQUELINE, 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY.
13. JOSSE, CHRISTINE, 6687 FLAMIERGE.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2007/03130]

Avis relatif à la liste des marchés réglementés belges

Conformément à l’article 3, § 1er, deuxième alinéa de la loi du
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, la liste des marchés réglementés reconnus en application de
l’alinéa 1er, et toute modification à cette liste sont publiées au Moniteur
belge par les soins du Ministre des Finances.
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Op 31 december 2006 waren volgende markten opgenomen op de
lijst, krachtens het ministerieel besluit van 11 april 2003 houdende de
lijst van de Belgische gereglementeerde markten, gewijzigd bij minis-
teriële besluiten van 31 juli 2003, 28 november 2003, 7 juli 2005 en :

1° de markt ″Eurolist by Euronext″, de ″Trading Facility″ markt en de
markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels;

2° de buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste
effecten en de schatkistcertificaten.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[2007/42413]
Indexcijfers van de kostprijs

van het beroepsgoederenvervoer over de weg. — Erratum

In de indexcijfers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
26 februari 2007 wordt volgende wijziging aangebracht : in de Franse
versie wordt het voortschrijdend gemiddelde over 3 maanden betref-
fende het algemeen internationaal vervoer tussen België en Spanje 112,03
in plaats van 112,02.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09238]

Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal
voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. —
Gewone zittijd van mei 2007

De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over
taalkennis organiseren voor gegadigden voor het ambt van gerechts-
deurwaarder, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 juni 1935
betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

Voornoemde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal
of van de Franse taal.

De aandacht wordt erop gevestigd dat het taalexamen dient te
worden afgelegd in de andere taal dan deze waarin het diploma werd
behaald.

De aanvragen tot inschrijving moeten, op straffe van nietigheid, ten
laatste op 13 april 2007, bij middel van een kopie van het hierbij-
gevoegd inschrijvingsformulier opgestuurd worden bij aangetekende
zending aan de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke
Organisat ie , Dienst Personeelszaken ROJ 211/taalexa-
mens - gerechtsdeurwaarder, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel. Aan-
vragen na die datum ingediend, komen niet in aanmerking. De
postdatum geldt als bewijs. De examinandus vermeldt zijn volledige
identiteit (geboorteplaats en -datum, telefoonnummer, een fotokopie,
recto-verso, van de identiteitskaart) en de taal waarover hij onder-
vraagd wenst te worden.

Het examengeld bedraagt 5 EUR. Dit bedrag dient bij de inschrijving
gestort te worden op prk. 679-2005505-30 van de Federale Overheids-
dienst Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst
Personeelszaken R.O./examens, gerechtsdeurwaarder, Diverse Ontvang-
sten.

Het bewijs van de taalkennis wordt geleverd door een examen dat
een mondeling en een schriftelijk gedeelte omvat.

Het mondeling gedeelte vindt plaats in het openbaar. Het gaat het
schriftelijk gedeelte vooraf.

Het mondeling gedeelte bestaat uit :

1. een onderhoud over een onderwerp uit het dagelijks leven;

2. het luidop lezen van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte,
gesteld in de taal waarover het examen loopt, gevolgd door een
ondervraging over die tekst.

Het schriftelijk gedeelte omvat :

1. het opstellen van een uiteenzetting van ongeveer dertig regels over
een onderwerp uit het dagelijks leven;

2. een versie van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte;

3. een thema van een gerechtelijke of buitengerechtelijke akte.

Au 31 décembre 2006, les marchés suivants étaient inscrits sur la liste,
en vertu de l’arrêté ministériel du 11 avril 2003 fixant la liste des
marchés réglementés belges, modifié par les arrêtés ministériels des
31 juillet 2003, 28 novembre 2003, 7 juillet 2005 et :

1° le marché ″Eurolist by Euronext″, le marché ″Trading Facility″ et le
marché des instruments dérivés d’Euronext Brussels;

2° le marché hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés
et des certificats de trésorerie.

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[2007/42413]
Indice du prix de revient

du transport professionnel de marchandises par route. — Erratum

Aux indices du prix de revient publiés au Moniteur belge du
26 février 2007, est apportée la modification suivante : dans la version
française, la moyenne mobile sur 3 mois relative au transport interna-
tional général entre la Belgique et l’Espagne devient 112,03 au lieu
de 112,02.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09238]

Examens de connaissance de la langue néerlandaise ou de la langue
française pour candidats aux fonctions d’huissier de justice.
Session ordinaire de mai 2007

Le Service public fédéral Justice organisera prochainement, confor-
mément aux dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi
des langues en matière judiciaire, des examens d’aptitude linguistique
pour candidats aux fonctions d’huissier de justice.

Les examens susvisés portent sur la connaissance de la langue
néerlandaise ou de la langue française.

Il est à remarquer que l’examen linguistique doit être passé dans une
autre langue que celle du diplôme.

Les demandes d’inscription doivent être adressées, sous peine de
nullité, par envoi recommandé, au plus tard le 13 avril 2007, au moyen
d’une copie du formulaire d’inscription ci-joint au SPF Justice, Direc-
tion générale de l’Organisation judiciaire, Service du Personnel
ROJ 211/examens linguistiques - huissier de justice, boulevard de
Waterloo 115, à 1000 Bruxelles. Celles qui seront introduites après cette
date ne seront plus accueillies. La date de la poste faisant foi. Le
candidat indiquera son identité complète, (lieu et date de naissance,
numéro de téléphone, une photocopie, recto-verso, de la carte d’iden-
tité) et la langue sur laquelle il désire être interrogé.

Les frais d’examen s’élèvent à 5 EUR. Cette somme doit être versée,
au moment de l’inscription, au C.C.P. 679-2005505-30 du Service public
fédéral Justice, Direction générale de l’Organisation judiciaire, Service
du Personnel O.J./examens, huissier de justice, Divers Reçus.

La justification de la connaissance linguistique est faite par un
examen comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite.

L’épreuve orale est publique. Elle précède l’épreuve écrite.

L’épreuve orale comporte :

1. une conversation sur un sujet de la vie courante;

2. la lecture à haute voix d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire rédigé
dans la langue sur laquelle porte l’examen, suivie d’une interrogation
sur ce texte.

L’épreuve écrite consiste :

1. dans la rédaction d’un exposé d’une trentaine de lignes sur un sujet
de la vie courante;

2. dans la version d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire;

3. dans le thème d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2007/09250]
Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen

Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2007, is machtiging verleend aan
de heer Tokwaulu-Brandao De Carvalho, Balongo, geboren te Kinshasa
(Republiek Zaïre) op 30 maart 1974, wonende te Ukkel, om, behoudens
tijdig verzet waarover zal beslist worden, zijn geslachtsnaam in die van
« Tokwaulu » te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van
deze bekendmaking.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[2007/200775]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een kwaliteitscoördinator

voor het O.C.M.W.-Mechelen

In onze snel evoluerende samenleving dreigen er nog altijd mensen uit de boot te vallen. Als moderne
overheidsinstelling wil het O.C.M.W. van Mechelen daarom een belangrijke sociale doelstelling waarmaken,
zodat iedereen optimaal en op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met zijn 750 personeelsleden
realiseert het O.C.M.W.-Mechelen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg.
Wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken een (m/v) :

Kwaliteitscoördinator (statutaire benoeming A1a-A2a)
Jouw functie : als kwaliteitscoördinator realiseer je voor het O.C.M.W. een gemeenschappelijke missie en visie

m.b.t. kwaliteitszorg. Je plant, begeleidt, implementeert en borgt een integraal kwaliteitssysteem binnen de ganse
werking van het O.C.M.W. Het ondersteunen van de kwaliteitshandboeken, kwalitatieve metingen, projectmatig
werken en opmaak van procedures, evenals het opvolgen van relevante wetgeving, behoren tot je verantwoordelijk-
heden. Als stafmedewerker op organisatieniveau sta je ook open voor behandeling en coördinatie van klachten, voor
informatiebeveiliging binnen het O.C.M.W. en voor de positionering van het O.C.M.W. binnen het welzijnslandschap.
Je onderhoudt professionele contacten met andere openbare en private diensten en organisaties en stimuleert een
positieve beeldvorming.

Jouw profiel : je combineert een universitair diploma of een diploma hoger onderwijs van twee cycli met kennis
van kwaliteitszorg en van procesmanagement. Je bent vertrouwd met kwaliteitssystemen. Je kunt goed luisteren en je
communiceert vlot. Je kunt goed coördineren en stimuleert anderen in het bereiken van een gemeenschappelijk doel.
Voor meer info over de functie-inhoud : de heer Jan Cottyn, stafmedewerker juridische en beleidszaken,
tel. 015-44 51 02 of jan.cottyn@ocmwmechelen.be

Brutostartsalaris : 2.549 euro/maand.
Aanbod : een voltijdse betrekking met ruime verantwoordelijkheid, een boeiende en afwisselende job met veel

contacten in een stabiele omgeving, loon volgens wettelijke barema’s (er is mogelijkheid om anciënniteit uit de
openbare sector te verrekenen + maximaal zes jaar uit de privésector), met als extra’s : een interessante verlofregeling,
opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Interesse ? Stuur dan uiterlijk op 25 maart 2007 een uitgebreid CV en een fotokopie van het vereiste diploma aan
sollicitaties@jobpunt.be of Jobpunt Vlaanderen, t.a.v. Bart Voets, Interleuvenlaan 62, zone 2, 3001 Heverlee.

ORDRES DU JOUR — AGENDA’S

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

[C − 2007/20033]
Commissievergadering

Agenda

Woensdag 14 maart 2007, om 14 u. 30 m.

(Paleis van het Brussels Parlement - commissiezaal 206)
(De vergadering zal eventueel worden verlengd)

Commissie voor de Infrastructuur,
belast met Openbare Werken en Verkeerswezen

Ontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen inzake
openbare dienst van openbaar stadsvervoer in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.

Artikelsgewijze bespreking. — Stemmingen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2007/09250]
Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Publication

Par arrêté royal du 28 février 2007, M. Tokwaulu-Brandao De
Carvalho, Balongo, né à Kinshasa (République du Zaïre) le 30 mars 1974,
demeurant à Uccle, a été autorisé, sauf opposition en temps utile sur
laquelle il sera statué, à substituer à son nom patronymique celui de
« Tokwaulu », après l’expiration du délai de soixante jours à compter de
la présente insertion.

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/20033]
Réunion de commission

Ordre du jour

Mercredi 14 mars 2007, à 14 h 30 m

(Palais du Parlement bruxellois - salle de commission 206)
(La séance sera éventuellement prolongée)

Commission de l’Infrastructure,
chargée des Travaux publics et des Communications

Projet d’ordonnance portant des dispositions diverses en matière de
service public de transport en commun urbain dans la Région de
Bruxelles-Capitale.

Discussion des articles. — Votes.
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PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Fonds belgo-congolais d’Amortissement et de Gestion,
Institution autonome de droit public international,

avenue des Arts 39, 4e étage, 1040 Bruxelles

Décision du conseil d’administration du 1er mars 2007

En complément de la décision du 9 novembre 2006 (cf Moniteur belge
du 17 novembre 2006) et en exécution de l’article 15, § 2, 3° de la
Convention belgo-congolaise du 6 février 1965 relative aux statuts du
Fonds, Mme Brigitte Pierret, conseiller, et M. Etienne Verdin, premier
conseiller, sont habilités à signer conjointement les actes de gestion
journalière notamment à opérer des mouvements sur les comptes.

L’administrateur directeur général, (signé) Philippe Reul.

Le président, (signé) Jean-Claude Laes. (8196)

Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer,
Autonome Internationale Publiekrechtelijke Instelling,

Kunstlaan 39, 4de verd., 1040 Brussel

Beslissing van de raad van bestuur van 1 maart 2007

Ter aanvulling van de beslissing van 9 november 2006 (cf Belgisch
Staatsblad 17 november 2006) en rekening houdend met artikel 15, § 2,
van de Belgisch-Kongolese Conventie van 6 februari 1965 betrekking
hebbend op de statuten van het Belgisch-Kongolees Fonds voor
Delging en Beheer, worden Mevr. Brigitte Pierret, adviseur, en de heer
Etienne Verdin, eerse adviseur gerechtigd om de akten van dagelijks
beheer gezamenlijk te ondertekenen met name om de verrichtingen op
de rekeningen uit te voeren.

De beheerder-directeur generaal, (get.) Philippe Reul.

De voorzitter, (get.) Jean-Claude Laes. (8196)

Decreet van 18 mei 1999
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening

Stad Geel

Ruimtelijk uitvoeringsplan « Veiligheidszone »
Openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Geel brengt
ter kennis van de bevolking, dat overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 18 mei 1999, inzake de organisatie van de ruimtelijke ordening
en de stedenbouw, gewijzigd door later wetten en decreten en de
uitvoeringsbesluiten ervan, het ruimtelijk uitvoeringsplan veiligheids-
zone, door de gemeenteraad voorlopig werd aangenomen in de zitting
van maandag 5 maart 2007, ter inzage ligt op de balie van de Infocel
Technische Diensten in het stadhuis, Werft 20, 2440 Geel, tijdens de
kantooruren, en dit voor de periode van donderdag 15 maart 2007 tot
en met zondag 13 mei 2007.

Tevens zal op donderdag 29 maart 2007, om 20 uur, een info-
vergadering gehouden worden voor de bevolking, die zal doorgaan in
de vergaderzaal van de brandweer, Stelenseweg 92, 2440 Geel.

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze
schriftelijk overmaken aan Gecoro Geel, t.a.v. de heer Bart Verachtert,
secretaris, Werft 20, 2440 Geel, ofwel tegen ontvangstbewijs op de
Infocel Technische Diensten, ofwel met aangetekend schrijven, en dit
uiterlijk op 13 mei 2007.

Geel, 6 maart 2007. (8197)

Annonces − Aankondigingen

SOCIETES − VENNOOTSCHAPPEN

Moto Performance, société anonyme,
rue Fond du Maréchal 1, à 5020 Suarlée

R.P.M. Namur 0474.470.748

Assemblée générale extraordinaire le 29 mars 2007, à 11 heures, à
6220 Fleurus, avenue du Marquis 1. Ordre du jour : 1. Démission et
nomination d’administrateurs. 2. Transfert du siège social. (8198)

FIM INSTITUTIONAL FUND,
sicav de droit belge - Catégorie OPCVM,

Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

RPM 0443.950.984

AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 mars 2007
n’ayant pas obtenu le quorum requis, une deuxième assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires de la société se tiendra le
30 mars 2007, à 9 heures, avenue de l’Astronomie 14, à 1210 Bruxelles,
afin de délibérer et voter sur l’ordre du jour suivant :

CREATION D’UNE CLASSE « I »

Proposition de décision : Sous réserve de l’approbation de la CBFA,
modification de l’article 5 des statuts pour mentionner qu’au sein de
chaque compartiment, le conseil d’administration aura la faculté de
créer les classes d’actions suivantes :

Classe « Classic »

Les actions « Classic » sont offertes aux personnes physiques et aux
personnes morales. Elles sont, sauf disposition contraire mentionnée au
prospectus, au choix de l’investisseur, de capitalisation (« Classic-
Capitalisation » ou « Classic-C ») ou de distribution (« Classic-
Distribution » ou « Classic-D ») comme décrit à l’article six ci-après.

Classe « I »

Les actions « I » sont réservées aux investisseurs institutionnels ou
professionnels définis à l’article 5, § 3, de la loi du vingt juillet deux
mille quatre relative à certaines formes de gestion collective de porte-
feuilles d’investissement.

Cette catégorie se distingue de la catégorie « Classic » par sa structure
de frais et, étant donné la qualité de l’investisseur à laquelle elle est
réservée, par une taxe d’abonnement réduite. Pour entrer dans cette
catégorie, les souscriptions doivent être de minimum EUR 500.000,00
pour le compartiment FIM INSTITUTIONAL FUND EQUITY EMU D
et de minimum EUR 1 million pour les autres compartiments.

Dans cette catégorie, les actions seront nominatives.

S’il s’avère que des actions de cette catégorie sont détenues par des
personnes autres que celles autorisées, le conseil d’administration
procédera à la conversion, sans frais, desdites actions en actions de la
catégorie « Classic ».
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Les compartiments FIM INSTITUTIONAL FUND - BOND
BELGIUM, FIM INSTITUTIONAL FUND - BOND EURO et FIM INSTI-
TUTIONAL FUND - BALANCED pourront émettre des actions
« Classic-C », « Classic-D », « I-Capitalisation » et « I-Distribution ». Le
compartiment FIM INSTITUTIONAL FUND EQUITY EMU D pourra
émettre des actions « Classic-D » et « I-Distribution ».

MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE LA SOCIETE AVEC LES
DISPOSITIONS DE LA LOI DU 14 DECEMBRE 2005 PORTANT SUR
LA SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR

Proposition de décision : Modification de l’article 6 des statuts pour
mentionner que la Société n’émettra plus de nouvelles actions au
porteur à partir du 1er janvier 2008.

Les actions au porteur de la Société, déjà émises et inscrites en
compte titres au 1er janvier 2008, existent sous forme dématérialisée à
partir de cette date. Les autres actions au porteur seront, au fur et à
mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008,
également automatiquement converties en titres dématérialisés.

Les actions au porteur émises par la Société et qui ne sont pas
inscrites en compte titres, sont converties de plein droit en actions
dématérialisées au 31 décembre 2013.

Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en
compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d’un
teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent obtenir gratuitement un
exemplaire du projet de statuts qui sera soumis à l’approbation de
l’assemblée générale après avoir été approuvé par la Commission
bancaire, financière et des assurances et ce, sur simple demande
adressée à Fortis Investments, Funds Legal Service, avenue de
l’Astronomie 14, à 1210 Bruxelles (email :
fundsec.legal@fortisinvestments.com).

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien
se conformer à l’article 19 des statuts. Le dépôt des actions au porteur
doit se faire au plus tard le 23 mars à 16 heures auprès de Fortis Banque
à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3. Les propriétaires d’actions
nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit le
conseil d’administration de leur intention d’assister à l’assemblée et
indiquer pour chaque compartiment le nombre de titres pour lesquels
ils entendent prendre part au vote.

Chaque action dispose d’un droit de vote proportionnel à la partie
du capital qu’elle représente. L’assemblée délibérera valablement quel
que soit le nombre d’actions présentes ou représentées.
(8199) Le conseil d’administration.

FIM INSTITUTIONAL FUND,
bevek naar Belgisch recht - Categorie ICBE,

Warandeberg 3, 1000 Brussel

RPR 0443.950.984

BERICHT VAN OPROEPING
VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Daar de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 14 maart 2007 niet het vereiste quorum bereikte, zal er een tweede
buitengewone algemene vergadering worden gehouden op
30 maart 2007, om 9 uur, Sterrenkundelaan 14, te 1210 Brussel, teneinde
te beraadslagen en te stemmen over onderstaande dagorde.

OPRICHTING VAN EEN « I » - KLASSE

Voorstel van besluit : Onder voorbehoud van goedkeuring door de
CBFA, wijziging van artikel 5 van de statuten, teneinde te vermelden
dat binnen elk compartiment, de raad van bestuur over de mogelijk-
heid zal beschikken om de volgende aandelenklassen op te richten :

« Classic » - klasse

De ″classic″ aandelen worden aangeboden aan fysieke en rechtsper-
sonen. Dit zijn, tenzij de prospectus dit tegenspreekt, en naargelang de
wens van de belegger, kapitalisatieaandelen (« Classic-Capitalisation »
of « Classic-C ») of distributieaandelen (« Classic-Distribution » of
« Classic-D »), zoals bepaald in artikel zes hieronder.

«I » - klasse

De « I » aandelen zijn voorbehouden voor de institutionele of profes-
sionele beleggers, zoals bepaald in artikel 5, § 3, van de wet van
20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles.

Deze categorie verschilt van de « Classic » categorie door haar
kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de belegger voor wie
ze voorbehouden zijn, door een verminderde abonnementsbelasting.

Om te kunnen instappen in deze categorie moeten de inschrijvingen
minstens 500.000,00 EUR bedragen voor het compartiment FIM INSTI-
TUTIONAL FUND EQUITY EMU D en 1 miljoen EUR voor de andere
compartimenten.

In deze categorie zijn de aandelen op naam.

Indien blijkt dat aandelen van deze categorie in het bezit zijn van
andere personen dan toegelaten, zal de raad van bestuur overgaan tot
een conversie, zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van de
« Classic » categorie.

De compartimenten FIM INSTITUTIONAL FUND - BOND
BELGIUM, FIM INSTITUTIONAL FUND - BOND EURO en FIM
INSTITUTIONAL FUND - BALANCED zullen mogen overgaan tot de
uitgifte van « Classic-C », « Classic-D », « I-Capitalisation » en
« I-Distribution » aandelen. Het compartiment FIM INSTITUTIONAL
FUND EQUITY EMU D zal mogen overgaan tot de uitgifte van
« Classic-D » en « I-Distribution » aandelen.

IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP MET DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN
14 DECEMBER 2005 BETREFFENDE DE AFSCHAFFING VAN
EFFECTEN AAN TOONDER

Voorstel van besluit : Wijziging van artikel 6 van de statuten om te
vermelden dat de Vennootschap vanaf 1 januari 2008 geen nieuwe
aandelen aan toonder meer uitgeeft.

De aandelen aan toonder van de Vennootschap die op 1 januari 2008
reeds uitgegeven en op een effectenrekening waren geplaatst zullen
vanaf deze datum onder een gedematerialiseerde vorm bestaan. De
overige aandelen aan toonder zullen eveneens, al naargelang hun
inschrijving op een effectenrekening vanaf 1 januari 2008, automatisch
worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.

De door de Vennootschap uitgegeven aandelen aan toonder die niet
zijn ingeschreven op een effectenrekening zullen op 31 december 2013
van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

De gedematerialiseerde aandelen zijn vertegenwoordigd door een
boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij
een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling.

De aandeelhouders die dit wensen kunnen kosteloos een exemplaar
verkrijgen van het ontwerp van statuten dat ter goedkeuring zal
worden voorgelegd aan de algemene vergadering na goedkeuring door
de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen. Dit
verzoek dient gericht te worden aan Fortis Investments, Funds Legal
Service, Sterrenkundelaan 14, te 1210 Brussel (e-mail :
fundsec.legal@fortisinvestments.com).

Om deel te kunnen nemen aan de vergadering dienen de aandeel-
houders artikel 19 van de statuten na te leven. De deponering van de
aandelen aan toonder dient uiterlijk op 23 maart 2007, om 16 uur plaats
te vinden bij Fortis Bank, Warandeberg 3, te 1000 Brussel. Wie aandelen
op naam bezit moet, tegen dezelfde datum, de raad van bestuur
schriftelijk op de hoogte brengen van zijn intentie om deel te nemen
aan de vergadering en voor elk compartiment het aantal deelbewijzen
aangeven voor dewelke hij aan de stemming wenst deel te nemen.

Ieder aandeel geeft dus een stemrecht dat evenredig is aan het deel
van het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De vergadering zal geldig
beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegen-
woordigde aandelen.
(8199) De raad van bestuur.
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Nagel Invest, société anonyme,
société d’investissement

à capital variable de droit belge,
avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles

RPM Bruxelles – 0449.575.796

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société anonyme NAGEL INVEST, sicav de
droit belge, sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le mercredi 28 mars 2007, à 10 heures, au siège social de la
Société, avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles, avec l’ordre du jour
suivant :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Rapport du commissaire, réviseur agréé.

3. Approbation des comptes annuels globalisés de l’exercice arrêté
au 31 décembre 2006.

Proposition : Le conseil d’administration propose d’approuver les
comptes annuels.

4. Assemblée Générale par compartiment

4.1. Compartiment N.I. “Multifund Full Equities”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.2. Compartiment N.I. “Multifund Conservative”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.3. Compartiment N.I. “Multifund Balanced”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.4. Compartiment N.I. “Multifund Growth”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

5. Nominations statutaires.

Proposition : le Conseil d’Administration propose d’approuver les
nominations de Messieurs Alex Otto et Jaco Aardom en tant qu’admi-
nistrateurs cooptés. Sauf réélection leur mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée annuelle de 2011. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.
Le conseil d’administration propose également de renouveler le
mandat d’administrateur, pour une durée de 4 ans, de M. Van Damme.
Sauf réélection son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle
de 2011. Il exercera sont mandat à titre gratuit

6. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour les comptes
annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2006.

Proposition : le conseil d’administration propose de donner décharge
aux administrateurs et au commissaire.

7. Indication du remplacement de M. Piet Verbrugge en tant que
président du conseil d’administration par M. Peter Kok.

8. Indication de l’augmentation du montant des frais fixes annuels
d’administration, liée à la mise à jour de la partie variable des
prospectus de la Sicav.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au
porteur voudront bien se conformer à l’article 19 des statuts et ainsi
présenter leurs titres (c’est-à-dire un certificat de blocage correspondant
au nombre d’actions détenues et délivré par la Banque où les titres ont
été déposés en vue de participer à l’Assemblée Générale) cinq jours
francs avant la tenue de l’assemblée au siège de Delta Lloyd Bank NV,
avenue de l’Astronomie 23, à 1000 Bruxelles. En cas de livraison

matérielle de titres au porteur, les détenteurs de tels titres voudront
bien se conformer à l’article 19 des statuts et ainsi présenter leurs titres
ou leur certificat de blocage cinq jours francs avant la tenue de
l’assemblée au siège de Delta Lloyd Bank NV, avenue de l’Astrono-
mie, 23 - 1000 Bruxelles.

Le certificat de blocage doit être valable jusqu’à la date de tenue de
l’Assemblée Générale y compris. Il est conseillé d’amener à l’Assemblée
Générale une copie de ce certificat.

Les propriétaires d’actions nominatives désireux d’assister à cette
Assemblée Générale doivent, dans un délai de cinq jours francs avant
la tenue de l’assemblée, faire part de leur intention d’assister à
l’assemblée générale au Conseil d’Administration par le biais de Delta
Lloyd Bank NV, avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles.

Une procuration est à disposition des actionnaires de la sicav au siège
social de Delta Lloyd Bank NV, avenue de l’Astronomie 23,
1210 Bruxelles. La procuration complétée doit être présentée au siège
social de Delta Lloyd Bank NV et ce, au maximum cinq jours francs
avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Les points repris à l’agenda de l’assemblée seront adoptés s’ils sont
approuvés par la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés. Chaque action dispose d’un droit de vote conformément à
l’article 541 du Code des sociétés. Le rapport annuel est disponible au
siège de la société.
(8200) Le conseil d’administration.

Nagel Invest, naamloze vennootschap,
Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

naar Belgisch recht,
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel

RPR Brussel – 0449.575.796

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap NAGEL INVEST,
Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone alge-
mene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2007,
om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap,
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris, erkende revisor.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekeningen voor het op
31 december 2006 afgesloten boekjaar.

Voorstel : de raad van bestuur beveelt aan de jaarrekening goed te
keuren.

4. Algemene vergaderingen per compartiment :

4.1. Compartiment N.I. “Multifund Full Equities”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.2. Compartiment N.I. “Multifund Conservative”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.3. Compartiment N.I. “Multifund Balanced”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.4. Compartiment N.I. “Multifund Growth”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;
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5. Statutaire benoemingen.

Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de benoeming van de
heren Alex Otto en Jaco Aardom als gecoöpteerde bestuurders goed te
keuren. Behoudens herbenoeming zal hun opdracht eindigen onmid-
dellijk na de jaarvergadering van 2011. Ze zullen hun mandaat onbe-
zoldigd uitoefenen. De raad van bestuur beveelt ook aan het mandaat
van de heer Van Damme voor een duur van 4 jaar te hernieuwen.
Behoudens herbenoeming zal zijn opdracht eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2011. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoe-
fenen.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op
31 december 2006 afgesloten boekjaar.

Voorstel : de raad van bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuur-
ders en de commissaris, erkende revisor te verlenen.

7. Kennisname van de vervanging van de heer Piet Verbrugge als
voorzitter van de raad van bestuur door de heer Peter Kok.

8. Kennisname van de stijging in de jaarlijkse vaste administratie-
kosten verbonden aan het bijwerken van het variabele deel van de
prospectussen van de Bevek

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de
houders van aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 19 van de
statuten, hun aandelen (het is te zeggen een blokkeringscertificaat voor
het aantal aandelen, afgeleverd door de Bank waar de effecten worden
gedeponeerd met het oog op het deelnemen aan de Algemene Verga-
dering of worden bewaard) ten minste vijf volle werkdagen vóór de
vergadering neerleggen op de zetel van Delta Lloyd Bank NV,
Sterrenkundelaan 23, te 1210 Brussel. In geval van materiële levering
van de aandelen aan toonder, moeten de houders van dergelijke
aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 19 van de statuten, hun
aandelen of een blokkeringscertificaat ten minste vijf volle werkdagen
vóór de vergadering neerleggen op de zetel van Delta Lloyd Bank NV,
Sterrenkundelaan 23, te 1210 Brussel.

Het blokkeringscertificaat moet geldig zijn tot en met de datum van
de algemene vergadering. Er wordt aangeraden om een kopij van het
blokkeringscertificaat mee te nemen naar de Algemene Vergadering.

De houders van aandelen op naam die deze algemene vergadering
wensen bij te wonen, moeten vijf volle werkdagen vóór de vergadering,
aan de raad van bestuur door bemiddeling van Delta Lloyd Bank NV,
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, hun verlangen te kennen geven om
de algemene vergadering bij te wonen.

Een volmacht is ter beschikking van de aandeelhouders van de Bevek
op de maatschappelijke zetel van Delta Lloyd Bank NV, Sterrenkunde-
laan 23, 1210 Brussel. De ingevulde volmacht moet voorgelegd worden
op de maatschappelijke zetel van Delta Loyd Bank NV en dit ten laatste
vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering.

De punten die op de agenda van de vergadering staan, zullen zijn
aangenomen indien ze door een gewone meerderheid van de aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn goedgekeurd. Elk
aandeel beschikt over stemrecht in overeenkomst met artikel 541 van
het Wetboek van de vennootschappen. Het jaarverslag is te verkrijgen
op de zetel van de vennootschap.
(8200) De raad van bestuur.

Nagel Institutional Invest SA,
société d’investissement à capital variable, de droit belge,

avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles

RPM Bruxelles – 0448.486.527

AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société anonyme NAGEL INSTITUTIONAL
INVEST, sicav de droit belge, sont invités à assister à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 28 mars 2007 à 11 heures
au siège social de la Société, avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles,
avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Rapport du commissaire, réviseur agréé.

3. Approbation des comptes annuels globalisés de l’exercice arrêté
au 31 décembre 2006.

Proposition : Le conseil d’administration propose d’approuver les
comptes annuels.

4. Assemblée Générale par compartiment

4.1. Compartiment N.I.I. “Money Market”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.2. Compartiment N.I.I “Medium term”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.3. Compartiment N.I.I. “Variable term”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.4. Compartiment N.I.I. “European Equities”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

4.5. Compartiment N.I.I. “Equity Selection”

Approbation des comptes annuels du compartiment;

Affectation des résultats du compartiment;

Décharge aux administrateurs et au commissaire;

5. Nominations statutaires

Proposition : le Conseil d’Administration propose d’approuver les
nominations de Messieurs Alex Otto et Jaco Aardom en tant qu’admi-
nistrateurs cooptés. Sauf réélection leur mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée annuelle de 2011. Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.
Le conseil d’administration propose également de renouveler le
mandat d’administrateur, pour une durée de 4 ans, de M. Van Damme.
Sauf réélection son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle
de 2011. Il exercera sont mandat à titre gratuit

6. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour les comptes
annuels de l’exercice arrêté au 31 décembre 2006.

Proposition : le conseil d’administration propose de donner décharge
aux administrateurs et au commissaire.

7. Indication du remplacement de M. Piet Verbrugge en tant que
président du conseil d’administration par M. Peter Kok.

8. Indication de l’augmentation du montant des frais fixes annuels
d’administration, liée à la mise à jour de la partie variable des
prospectus de la Sicav.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au
porteur voudront bien se conformer à l’article 19 des statuts et ainsi
présenter leurs titres (c’est-à-dire un certificat de blocage correspondant
au nombre d’actions détenues et délivré par la Banque où les titres ont
été déposés en vue de participer à l’Assemblée Générale) cinq jours
francs avant la tenue de l’assemblée au siège de Delta Lloyd Bank NV,
avenue de l’Astronomie, 23 à 1000 Bruxelles. En cas de livraison
matérielle de titres au porteur, les détenteurs de tels titres voudront
bien se conformer à l’article 19 des statuts et ainsi présenter leurs titres
ou leur certificat de blocage cinq jours francs avant la tenue de
l’assemblée au siège de Delta Lloyd Bank NV, avenue de l’Astro-
nomie 23, 1000 Bruxelles.

Le certificat de blocage doit être valable jusqu’à la date de tenue de
l’Assemblée Générale y compris. Il est conseillé d’amener à l’Assemblée
Générale une copie de ce certificat.

Les propriétaires d’actions nominatives désireux d’assister à cette
Assemblée Générale doivent, dans un délai de cinq jours francs avant
la tenue de l’assemblée, faire part de leur intention d’assister à
l’assemblée générale au Conseil d’Administration par le biais de Delta
Lloyd Bank NV, avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles.
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Une procuration est à disposition des actionnaires de la sicav au siège
social de Delta Lloyd Bank NV, avenue de l’Astronomie 23,
1210 Bruxelles. La procuration complétée doit être présentée au siège
social de Delta Lloyd Bank NV et ce, au maximum cinq jours francs
avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Les points repris à l’agenda de l’assemblée seront adoptés s’ils sont
approuvés par la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés. Chaque action dispose d’un droit de vote conformément à
l’article 541 du Code des Sociétés. Le rapport annuel est disponible au
siège de la société.
(8201) Le conseil d’administration.

NAGEL INSTITUTIONAL INVEST NV,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

naar Belgisch recht
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel

RPR Brussel – 0448.486.527

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap NAGEL INSTI-
TUTIONAL INVEST, bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd
op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag
28 maart 2007, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris, erkende revisor.

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekeningen voor het op
31 december 2006 afgesloten boekjaar.

Voorstel : de raad van bestuur beveelt aan de jaarrekening goed te
keuren.

4. Algemene vergaderingen per compartiment :

4.1. Compartiment N.I.I. “Money Market”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.2. Compartiment N.I.I “Medium term”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.3. Compartiment N.I.I. “Variable term”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.4. Compartiment N.I.I. “European Equities”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

4.5. Compartiment N.I.I. “Equity Selection”

Goedkeuring van de jaarrekeningen van het compartiment;

Aanwending van het resultaat van het compartiment;

Verlening van decharge aan de bestuurders en de commissaris;

5. Statutaire benoemingen.

Voorstel : de raad van bestuur stelt voor de benoeming van de heren
Alex Otto en Jaco Aardom als gecoöpteerde bestuurders goed te
keuren. Behoudens herbenoeming zal hun opdracht eindigen onmid-
dellijk na de jaarvergadering van 2011. Ze zullen hun mandaat onbe-
zoldigd uitoefenen. De raad van bestuur beveelt ook aan het mandaat
van de heer Van Damme voor een duur van 4 jaar te hernieuwen.
Behoudens herbenoeming zal zijn opdracht eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2011. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoe-
fenen.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op
31 december 2006 afgesloten boekjaar.

Voorstel : de raad van bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuur-
ders en de commissaris, erkende revisor te verlenen.

7. Kennisname van de vervanging van de heer Piet Verbrugge als
voorzitter van de raad van bestuur door de heer Peter Kok.

8. Kennisname van de stijging in de jaarlijkse vaste administratie-
kosten verbonden aan het bijwerken van het variabele deel van de
prospectussen van de bevek

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering moeten de
houders van aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 19 van de
statuten, hun aandelen (het is te zeggen een blokkeringscertificaat voor
het aantal aandelen, afgeleverd door de Bank waar de effecten worden
gedeponeerd met het oog op het deelnemen aan de Algemene Verga-
dering of worden bewaard) ten minste vijf volle werkdagen vóór de
vergadering neerleggen op de zetel van Delta Lloyd Bank NV,
Sterrenkundelaan 23, te 1210 Brussel. In geval van materiële levering
van de aandelen aan toonder, moeten de houders van dergelijke
aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 19 van de statuten, hun
aandelen of een blokkeringscertificaat ten minste vijf volle werkdagen
vóór de vergadering neerleggen op de zetel van Delta Lloyd Bank NV,
Sterrenkundelaan 23, te 1210 Brussel.

Het blokkeringscertificaat moet geldig zijn tot en met de datum van
de algemene vergadering. Er wordt aangeraden om een kopij van het
blokkeringscertificaat mee te nemen naar de Algemene Vergadering.

De houders van aandelen op naam die deze algemene vergadering
wensen bij te wonen, moeten vijf volle werkdagen vóór de vergadering,
aan de raad van bestuur door bemiddeling van Delta Lloyd Bank NV,
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, hun verlangen te kennen geven om
de algemene vergadering bij te wonen.

Een volmacht is ter beschikking van de aandeelhouders van de Bevek
op de maatschappelijke zetel van Delta Lloyd Bank NV, Sterrenkunde-
laan 23, 1210 Brussel. De ingevulde volmacht moet voorgelegd worden
op de maatschappelijke zetel van Delta Loyd Bank NV en dit ten laatste
vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering.

De punten die op de agenda van de vergadering staan, zullen zijn
aangenomen indien ze door een gewone meerderheid van de aanwe-
zige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn goedgekeurd. Elk
aandeel beschikt over stemrecht in overeenkomst met artikel 541 van
het Wetboek van de vennootschappen. Het jaarverslag is te verkrijgen
op de zetel van de vennootschap.
(8201) De raad van bestuur.

HORIZON INVESTMENTS, société anonyme,
sicav publique de droit belge à multiple compartiments,

optant pour le placement en instruments financiers et liquidités,
place Sainte Gudule 19, 1000 Bruxelles

RPM 464.984.148 Bruxelles

Avis de convocation de l’assemblée générale ordinaire

Le conseil d’administration a l’honneur d’inviter les actionnaires de
la société anonyme Horizon Investments, sicav publique de droit belge
à compartiments multiples, optant pour le placement en instruments
financiers et liquidités, à assister à l’assemblée générale ordinaire, qui
se réunira le mercredi 28 mars 2007, à seize heures, au siège social aux
fins d’entendre les rapports annuels du conseil d’administration et du
commissaire et de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006
présentant pour l’ensemble des compartiments un total au bilan de
S 202.948.238,31 et un résultat bénéficiaire de S 28.586.867,84.
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2. Approbation du dividende intérimaire déjà attribué en tant que
dividende pour l’exercice à concurrence de S 400 brut à chacune des
actions de distribution du compartiment Horizon Investments
Balanced Growth.

3. Approbation de la distribution d’un dividende brut à concurrence
de S 21 brut à chacune des actions de distribution du compartiment
Horizon Investments Equities Europe.

4. Approbation de la distribution d’un dividende brut à concurrence
de S 9,40 à chacune des actions de distribution du compartiment
Horizon Investments Equities Belgium Plus.

5. Affectation du résultat : approbation du report du résultat, qui
comprend déjà la distribution des dividendes mentionnés ci-dessus.

6. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice
de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2006.

7. Approbation des émoluments attribués par provisions aux admi-
nistrateurs pour un montant de S 376.582,06 et au commissaire pour un
montant de S 10.958.

8. Renouvellement du mandat du commissaire Deloitte. Reviseurs
d’Entreprises SC s.f.d. SCRL ayant son siège social à 1050 Bruxelles,
avenue Louise 240, représentée par M. Philip Maeyaert pour trois ans,
prenant fin après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Les émoluments du commissaire s’élèvent à S 2.750 S hors TVA par
compartiment.

Le prospectus, le prospectus simplifié et le dernier rapport pério-
dique de la sicav sont disponibles gratuitement à l’adresse ci-dessus
mentionnée.

Les actionnaires désireux d’assister à l’assemblée ou de s’y faire
représenter sont invités à déposer leurs titres au porteur ou procura-
tions auprès de la société de bourse PETERCAM SA à 1000 Bruxelles,
place Sainte-Gudule 19, au plus tard le vendredi 23 mars 2007.
(8202) Le conseil d’administration.

HORIZON INVESTMENTS, naamloze vennootschap,
openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten,

opterend voor een belegging
in financiële instrumenten en liquiditeiten,

Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel

RPR 464.984.148 Brussel

Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders van de naam-
loze vennootschap Horizon Investments, openbare bevek naar Belgisch
recht met meerdere compartimenten, opterend voor een belegging in
financiële instrumenten en liquiditeiten, uit te nodigen op de gewone
algemene vergadering, die doorgaat op woensdag 28 maart 2007, om
zestien uur, op de maatschappelijke zetel, om de jaarverslagen van de
raad van bestuur en van de commissaris te aanhoren en om over
volgende dagorde te beraadslagen en te beslissen :

1. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2006, die, voor
alle compartimenten samen, een balanstotaal van S 202.948.238,31 en
een winst van S 28.586.867,84 geheel over te dragen, vertonen.

2. Goedkeuring van het reeds toegekende interimdividend als divi-
dend voor het boekjaar ten belope van S 400 bruto aan elke van de
distributie-aandelen van het compartiment Horizon Investments
Balanced Growth.

3. Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend ten belope
van S 21 bruto aan elke van de distributie-aandelen van het comparti-
ment Horizon Investments Equities Europe.

4. Goedkeuring van de uitkering van een brutodividend ten belope
van S 9,40 bruto aan elke van de distributie-aandelen van het compar-
timent Horizon Investments Equities Belgium Plus.

5. Resultaatverwerking : goedkeuring van de overdracht van de
resultaten, waarin voormelde dividenduitkeringen reeds zijn verwerkt.

6. Kwijting aan de bestuurders en commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat tot 31 december 2006.

7. Goedkeuring van de bezoldigingen die als voorschot werden
toegekend aan de bestuurders voor een bedrag van S 376.582,06 en aan
de commissaris voor een bedrag van S 10.958.

8. Herbenoeming van de commissaris, Deloitte BV o.v.v.e. CBVA, met
zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer
Philip Maeyaert, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen
onmiddellijk na de algemene vergadering die in 2010 zal worden
gehouden. De bezoldiging van de commissaris bedraagt S 2.750 excl.
BTW per compartiment.

Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en het laatste perio-
dieke verslag van de bevek zijn gratis beschikbaar aan het hierboven
vermelde adres.

De aandeelhouders die wensen de vergadering bij te wonen of zich
te laten vertegenwoordigen, worden verzocht bij de beursvennoot-
schap PETERCAM NV, te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 19, hun
aandelen aan toonder of volmacht ten laatste op vrijdag 23 maart 2007
te deponeren.
(8202) De raad van bestuur.

OMEGA PRESERVATION FUND,
sicav publique de droit belge,

optant pour le placement en instruments financiers et liquidités,
place Sainte Gudule 19, 1000 Bruxelles

RPM 0864.363.634 Bruxelles

Avis de convocation de l’assemblée générale ordinaire

Le conseil d’administration a l’honneur d’inviter les actionnaires de
la société anonyme OMEGA PRESERVATION FUND, sicav publique
de droit belge, optant pour le placement en instruments financiers et
liquidités, à assister à l’assemblée générale ordinaire, qui se réunira le
mardi 27 mars 2007, à onze heures, au siège social aux fins d’entendre
les rapports annuels du conseil d’administration et du commissaire et
de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006,
présentant un total au bilan de S 335.865.083,92 et un résultat bénéfi-
ciaire de S 10.146.859,51.

2. Affectation du résultat : approbation du report du résultat.

3. Décharge aux administrateurs et commissaire pour l’exercice de
leur mandat jusqu’au 31 décembre 2006.

4. Approbation des émoluments attribués par provisions au commis-
saire à raison de S 9.009.

5. Renouvellement du mandat du commissaire K.P.M.G. Reviseurs
d’Entreprises SC s.f.d. SCRL ayant son siège social à 9052 Gent, Bollen-
bergen 2B/13, représentée par M. Luc Van Couter pour trois ans,
prenant fin après l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.
Les émoluments du commissaire s’élèvent à S 12.250 hors TVA.

Le prospectus, le prospectus simplifié et le dernier rapport pério-
dique de la sicav sont disponibles gratuitement à l’adresse ci-dessus
mentionnée.

Les actionnaires désireux d’assister à l’assemblée ou de s’y faire
représenter sont invités à déposer leurs titres au porteur ou procura-
tions ou, pour les actionnaires nominatifs, à annoncer leur présence
auprès de la société de bourse PETERCAM SA à 1000 Bruxelles, place
Sainte-Gudule 19, au plus tard le vendredi 23 mars 2007. (8203)

OMEGA PRESERVATION FUND,
openbare bevek naar Belgisch recht,

opterend voor een belegging in financiële instrumenten
en liquide middelen,

Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel

RPR 864.363.634 Brussel

Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders van de naam-
loze vennootschap Omega Preservation Fund, openbare bevek naar
Belgisch recht, opterend voor een belegging in financiële instrumenten
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en liquide middelen uit te nodigen op de gewone algemene vergade-
ring, die doorgaat op dinsdag 27 maart 2007, om elf uur, op de
maatschappelijke zetel, om de jaarverslagen van de raad van bestuur
en van de commissaris te aanhoren en om over volgende dagorde te
beraadslagen en te beslissen :

1. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2006, die een
balanstotaal van S 335.865.083,92 en een winst van S 10.146.859,51
vertonen.

2. Resultaatverwerking : goedkeuring van de overdracht van de
resultaten.

3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris voor de uitoefening
van hun mandaat tot 31 december 2006.

4. Goedkeuring van de bezoldigingen die als voorschot werden
toegekend aan de commissaris voor een bedrag van S 9.009.

5. Herbenoeming van de commissaris, K.P.M.G. BV o.v.v.e. CBVA,
met zetel te 9052 Gent, Bollenbergen 2B/13, vertegenwoordigd door de
heer Luc Van Couter, voor een periode van drie jaar, die zal eindigen
onmiddellijk na de algemene vergadering die in 2010 zal worden
gehouden. De bezoldiging van de commissaris bedraagt S 12.250 excl.
BTW.

Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en het laatste perio-
dieke verslag van de bevek zijn gratis beschikbaar aan het hierboven
vermelde adres.

De aandeelhouders die wensen de vergadering bij te wonen of zich
te laten vertegenwoordigen, worden verzocht bij de beursvennoot-
schap PETERCAM NV, te 1000 Brussel, Sint-Goedeleplein 19, hun
aandelen aan toonder of volmacht te deponeren of voor de aandelen
op naam hun aanwezigheid aan te kondigen ten laatste op vrijdag
23 maart 2007. (8203)

ADEC SPORT, naamloze vennootschap,
te 9200 Dendermonde (Baasrode),

Reihagenstraat 17

Ondernemingsnummer 0418.991.696 — RPR Dendermonde

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Luc Eeman te Lebbeke, Brusselsesteenweg 17, op vrijdag 30 maart 2007,
om 10 uur, met volgende agenda :

Agenda :

1. Verlenging van het huidig boekjaar, dat thans loopt tot
31 maart 2007, tot 30 september 2007.

2. Bepaling dat het boekjaar in het vervolg telkens zal lopen van
1 oktober van een jaar tot 30 september van volgend jaar.

3. Bepaling dat de jaarvergadering voortaan zal plaatshebben op de
eerste vrijdag van de maand maart, om tien uur.

4. Dientengevolge aanpassing van de statuten.

Om toegelaten te worden tot de vergadering dienen de aandeelhou-
ders zich te schikken naar de wettelijke en statutaire bepalingen.

Namens de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder.

(AXPC1704094/ 13.03) (8316)

AMAL, naamloze vennootschap,
Fremisstraat 9, 9680 Maarkedal

Ondernemingsnummer 0439.472.257

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 17 uur.
Agenda : verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-00275/ 13.03) (8317)

Auto-Service Etablissements Dosogne et Rorive,
société anonyme,

avenue des Bassins 11, 7000 Mons

Numéro d’entreprise 0401.818.936

Assemblée ordinaire au siège social le 31/3/2007, à 10 heures.
Ordre du jour : Rapport du conseil d’administration. Approbation des
comptes annuels. Affectation des résultats. Décharge aux administra-
teurs. Divers.

(AOPC-1-7-03129/ 13.03) (8318)

A.K.P. BEHEER, naamloze vennootschap,
Tournebride 1, 3620 Lanaken

Ondernemingsnummer 0413.833.969

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 16 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Eventuele statutaire
benoemingen. Diversen.

(AOPC-1-7-03054/ 13.03) (8319)

BELAVI, naamloze vennootschap,
Watermolen 9/a, 2980 Halle-Zoersel

Ondernemingsnummer 0862.524.592

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 18 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-00486/ 13.03) (8320)

CC RUBBER, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 13, 8020 Oostkamp

Ondernemingsnummer 0405.213.144

Algemene vergadering op de zetel op 05/4/2007, om 15 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-01411/ 13.03) (8321)

“BERRY FINANCE”, naamloze vennootschap,
Ingelmunstersteenweg 162, 8780 Oostrozebeke

BTW BE 0402.238.214 - RPR Kortrijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering die gehouden wordt te 8790 Waregem, Holstraat 59,
op donderdag 29 maart 2007, om 8 u. 30 m., voor notaris Stéphane Saey
met standplaats Deerlijk, met volgende agenda :

1. Wijziging looptijd van het boekjaar, om het ieder jaar te laten lopen
van 1 januari tot 31 december, hetzij wijziging artikel 23 van de
statuten. Verlenging lopende boekjaar tot 31 december 2007.

2. Wijziging datum gewone algemene vergadering, om deze te laten
doorgaan op de laatste maandag van de maand mei, om 10 uur en zo
deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur; wijziging artikel 18.

3. Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen, door
inlassing van de bepalingen in verband met de benoeming van een
rechtspersoon als bestuurder (artikel 10), het schriftelijk besluit door de
algemene vergadering (artikel 20), de vernieuwde vereffeningsproce-
dure (artikel 25).

4. Uitvoering genomen besluiten.

De raad van bestuur.

(AXPC-1-7-04017/ 13.03) (8322)
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COMINHOLD, naamloze vennootschap,
Wettersesteenweg 104, 9520 Sint-Lievens-Houtem

RPR Oudenaarde 0402.201.590

Gezien de jaarvergadering zoals voorzien op 19/3/2007 op die
datum niet kan doorgaan zal zij plaatsvinden op 30/3/2007, om 11 uur,
te 9520 Bavegem, Boekhoutstraat 29. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de
raad van bestuur. 2. Verslag van de Commissaris. 3. Toelichting,
bespreking en goedkeuring van de jaarrekening. 4. Bestemming resul-
taat. 5. Décharge aan de bestuurders en de commissaris. 6. Ontslagen
en benoemingen. 7. Diversen. De aandeelhouders gelieven zich te
schikken naar de statuten.

(AOPC-1-7-04089/ 13.03) (8323)

DE BRUGSE ALGEMENE BOUWONDERNEMING,
naamloze vennootschap,

Peter Benoitlaan 53, 8200 Sint-Andries

RPR Brugge 0405.096.150

Algemene vergadering op de maatschappelijke zetel op 29/3/2007,
om 17 uur. — Agenda : Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring
Jaarrekening per 31/12/2006. Bestemming resultaat. Kwijting bestuur-
ders. Varia. Zich richten naar de statuten.

(AOPC-1-7-03749/ 13.03) (8324)

DE DRIES, naamloze vennootschap,
Waterstraat 27, 8710 Wielsbeke

Ondernemingsnummer 0464.973.260
Algemene vergadering op de zetel op 07/4/2007, om 15 uur. — Agenda
: Goedkeuring van de jaarrekening. Bestemming resultaat. Kwijting aan

bestuurders. Ontslag + benoeming bestuurder. Diversen.
(AOPC-1-7-04060/ 13.03) (8325)

DISTRIDETAIL, naamloze vennootschap,
Waalse Kaai 57-58, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0421.961.876

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 11 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Diversen.

(AOPC-1-7-00932/ 13.03) (8326)

DRIESEN, naamloze vennootschap,
3600 Genk, Henri Fordlaan 21

Ondernemingsnummer 0462.071.970 — RPR Tongeren

Daar de buitengewone algemene vergadering op 7 maart 2007 het
vereiste quorum, om geldig te beraadslagen niet bereikt heeft, worden
de aandeelhouders uitgenodigd, om de tweede buitengewone alge-
mene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op
28 maart 2007, om 14 uur, op het kantoor van notaris Bart Van Der
Meersch, te 3960 Bree, Opitterkiezel 50.

Agenda :

1° Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
van de naamloze vennootschap DRIESEN NV, overeenkomstig artikel
559 Wetboek van vennootschappen, betreffende de aanpassing van het
doel van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en
passiva gevoegd, afgesloten per éénendertig december tweeduizend en
zes, zijnde niet meer dan drie maanden voor heden.

2° Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel. Dienovereen-
komstig schrapping van artikel vier van de statuten en vervanging
ervan door navolgende bepaling :

“Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buiten-
land :

— kleinhandel, zo nieuw als tweedehands, in motorvoertuigen,
vrachtwagens, aanhangwagens en hun onderdelen.

— werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en vrachtwa-
gens, aanhangwagens en koetswerk in de ruimste zin van het woord.

— stalling van voertuigen en depannages
— kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
— de verhuur aan, om het even wie en dit zowel aan particulieren

als aan belastingplichtigen van nieuwe en tweedehandse personen- en
bedrijfsvoertuigen en dit zowel voor een korte als voor een lange
termijn.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen met
inbegrip van onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen
aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk-
aardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen
te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname
van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.”

3° Voorstel tot aanpassing van de statuten (artikelen 15, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 29, 32 en 40) aan het huidige wetboek van vennootschappen.

4° Opdracht te verlenen aan notaris Bart Van Der Meersch te Bree tot
coördinatie van de statuten.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.

De raad van bestuur.
(AXPC-1-7-02681/ 13.03) (8327)

ETN. DE WAEGENAERE, naamloze vennootschap,
Grondwetlaan 104, 9040 Sint-Amandsberg

Ondernemingsnummer 0405.873.041

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 11 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-03757/ 13.03) (8328)

GARDENCENTER T., naamloze vennootschap,
Manerikweg 11, 3520 Zonhoven

Ondernemingsnummer 0436.472.086

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 10 uur.
Agenda : Goedkeuring van de jaarrekening. Bestemming resultaat.
Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-00845/ 13.03) (8329)

FINNAVAAL, naamloze vennootschap,
te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Boomsesteenweg 174

Ondernemingsnummer 0447.229.485 — RPR Antwerpen

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden te 2018 Antwerpen,
Broederminstraat 9, op 30 maart 2007, om 15 uur, met de volgende
agenda :

1) Voorstel tot aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
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2) Voorstel tot bepaling dat de aandelen op naam, aan toonder of
gedematerialiseerd zijn.

3) Voorstel, om de datum van de gewone algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand april, om zeven-
tien uur.

4) Machtiging coördinatie.

(AXPC-1-7-04237/ 13.03) (8330)

GARAGE DRIESEN, naamloze vennootschap,
3960 Bree, Industrieterrein Peerderbaan 1014

Ondernemingsnummer 0417.572.231 — RPR Tongeren

Daar de buitengewone algemene vergadering op 7 maart 2007 het
vereiste quorum, om geldig te beraadslagen niet bereikt heeft, worden
de aandeelhouders uitgenodigd, om de tweede buitengewone alge-
mene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op
28 maart 2007, om 14 u. 30 m., op het kantoor van notaris Bart Van Der
Meersch, te 3960 Bree, Opitterkiezel 50.

Agenda :

1° Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur
van de naamloze vennootschap GARAGE DRIESEN NV, overeenkom-
stig artikel 559 Wetboek van vennootschappen, betreffende de aanpas-
sing van het doel van de vennootschap. Bij dit verslag is een staat van
activa en passiva gevoegd, afgesloten per éénendertig december twee-
duizend en zes, zijnde niet meer dan drie maanden voor heden.

2° Voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel. Dienovereen-
komstig schrapping van artikel vier van de statuten en vervanging
ervan door navolgende bepaling :

“Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buiten-
land :

— kleinhandel, zo nieuw als tweedehands, in motorvoertuigen,
vrachtwagens, aanhangwagens en hun onderdelen;

— werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en vrachtwa-
gens, aanhangwagens en koetswerk in de ruimste zin van het woord;

— stalling van voertuigen en depannages;

— kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.

— de verhuur aan, om het even wie en dit zowel aan particulieren
als aan belastingplichtigen van nieuwe en tweedehandse personen- en
bedrijfsvoertuigen en dit zowel voor een korte als voor een lange
termijn.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen met
inbegrip van onroerende leasing, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen
aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijk-
aardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen
te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelname kan geschieden door inschrijving op of overname
van aandelen, inbreng, fusies, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.”

3° Voorstel tot aanpassing van de statuten (artikelen 29 en 40) aan
het huidige wetboek van vennootschappen.

4° Opdracht te verlenen aan notaris Bart Van Der Meersch te Bree tot
coördinatie van de statuten.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.

De raad van bestuur.

(AXPC-1-7-02684/ 13.03) (8331)

GRANIMEX, naamloze vennootschap,
Wolfsakker 4, 9160 Lokeren

RPR Dendermonde 0435.230.288

Gezien de jaarvergadering zoals voorzien op 19/3/2007 op die
datum niet kan doorgaan zal zij plaatsvinden op 30/3/2007, om 11 u.
30 m., te 9520 Bavegem, Boekhoutstraat 29. -- Dagorde : 1. Jaarverslag
van de raad van bestuur. 2. Verslag van de Commissaris. 3. Toelichting,
bespreking en goedkeuring van de jaarrekening. 4. Bestemming resul-
taat. 5. Décharge aan de bestuurders en de commissaris. 6. Ontslagen
en benoemingen. 7. Diversen. De aandeelhouders gelieven zich te
schikken naar de statuten.

(AOPC-1-7-04088/ 13.03) (8332)

G.N.R., naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 56, 2840 Rumst

Ondernemingsnummer 0439.103.360

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 15 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Eventuele statutaire
benoemingen. Diversen.

(AOPC-1-7-00885/ 13.03) (8333)

IMMO HEROPAL, naamloze vennootschap,
Blancefloerlaan 61, 2050 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0424663921

Algemene vergadering op de zetel op 06/4/2007, om 18 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-02325/ 13.03) (8334)

IMMO KRIFANIE, naamloze vennootschap,
Ronsesestraat 238, 9660 Brakel

Ondernemingsnummer 0437.081.406

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 18 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Diversen.

(AOPC-1-7-04113/ 13.03) (8335)

INDEX & C°, naamloze vennootschap,
Van Cuyckstraat 1/17, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0467.189.711

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 20 uur.
Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Eventuele statutaire
benoemingen. Diversen.

(AOPC-1-7-00505/ 13.03) (8336)

KORFINCO, naamloze vennootschap,
Ter Bede Business Center,

Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk

Rechtspersonenregister : 0444.639.585 - Zetel rechtbank : Kortrijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering, die zal gehouden worden op 28 maart 2007, om 8 u.
30 m., te Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, met
volgende agenda : 1. Kennisname van de vereffeningsrekeningen, en
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het verslag van de vereffenaar. 2. Kennisname van het verslag van de
commissaris 3. Goedkeuring van de rekeningen 4. Kwijting vereffenaar
en commissaris 5. Besluit tot sluiting van de vereffening 6. Uitvoerings-
besluiten. De raad van bestuur.

(AXPC-1-7-04020/ 13.03) (8337)

KS TRANS, naamloze vennootschap,
Esenstraat 84, 8610 Zarren

Ondernemingsnummer 0475.354.933

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 14 uur. Agenda
: Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening. Bestem-
ming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Herbenoemingen. Diversen.

(AOPC-1-7-00478/ 13.03) (8338)

LERIMMO, société anonyme,
avenue du Roi 66, 1060 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0419.533.809

Assemblée ordinaire au siège social le 30/3/2007, à 11 heures.
Ordre du jour : Rapport du conseil d’administration. Approbation des
comptes annuels. Affectation des résultats. Décharge aux administra-
teurs. Divers.

(AOPC-1-7-02737/ 13.03) (8339)

″LION BELGE″ (″BELGISCHE LEEUW″),
société anonyme, à 1000 Bruxelles,

boulevard Bischoffsheim 1-8
Inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises

sous le numéro d’entreprise 0403.280.270.

Assemblée Générale Extraordinaire le 30/3/2006, à 14 heures, au
siège social de la société.

Ordre du jour :

1. a) Lecture et examen du rapport spécial du conseil d’administra-
tion sur la dissolution proposée;, à ce rapport est joint un état résumant
la situation active et passive de la société, arrêté, à une date ne
remontant pas, à plus de trois mois.

b) Lecture et examen du rapport du commissaire sur cet état résu-
mant la situation active et passive.

2. Dissolution anticipée de la société.

3. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs sous condition suspen-
sive de l’homologation du Tribunal de Commerce.

4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

5. Modification aux statuts.

6. Coordination des statuts.

7. Pouvoirs.

(AXPC-1-7-04004/ 13.03) (8340)

NOVIUS, naamloze vennootschap,
Dooren 52, 1785 Merchtem

Ondernemingsnummer 0421.056.907

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 18 uur.
Agenda : Goedkeuring van de laattijdige gehouden vergadering.
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening. Bestem-
ming resultaat. Kwijting aan bestuurders. Eventuele statutaire benoe-
mingen. Diversen.

(AOPC-1-7-03403/ 13.03) (8341)

QUADROX, naamloze vennootschap,
Duigemhofstraat 101, 3020 Herent

RPR Leuven — BTW BE 0448264318

Wij hebben de eer uur. uit te nodigen tot het bijwonen van een
bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die zal doorgaan
op 29 maart 2007, om 15 uur, in het kantoor van notaris Leo Vlaeymans,
Markt 26, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De dagorde van deze bijzondere algemene vergadering is als volgt :

1) Beslissing voor een kapitaalsverhoging.

Ter deelname van deze bijzondere algemene vergadering dienen de
aandeelhouders zich te gedragen conform artikel 24 van de statuten.

(AXPC-1-7-04121/ 13.03) (8342)

“PRINTING INNOVATION CONSULTANTS”,
afgekort : “PR.I.C.”, naamloze vennootschap,

2020 Antwerpen, Eglantierlaan 3

BTW 0437.305.395 - Rechtspersonenregister Antwerpen

Gezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt op de
eerste buitengewone algemene vergadering gehouden op 8 maart 2007,
worden de aandeelhouders uitgenodigd op de tweede buitengewone
algemene vergadering welke zal gehouden worden ten kantore van
geassocieerde notarissen Tom Verbist & Katrien Eerens te 2440 Geel,
Kollegestraat 38, op 29 maart 2007, om 15 uur, met volgende agenda :

1. Kapitaalvermindering.

a) Kapitaalvermindering ten belope S 409.273,45 om het te brengen
van S 909.273,45 op S 500.000,00 zonder vernietiging van aandelen,
maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.

b) Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal
voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapi-
taal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
geboekt worden op een bijzondere rekening, om te gelden tot zeker-
heid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 613
Wetboek vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn,
zullen de zaakvoerders overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. De gelden
zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op
data die de zaakvoerders bekend zullen maken.

c) Deze kapitaalvermindering grijpt plaats uitsluitend op het werke-
lijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.

2. Toevoeging aan statuten van bepalingen inzake opsplitsing eigen-
domsrecht effecten.

3. Aanpassing van de statuten aan de thans geldende vennootschaps-
wetgeving met :

— toevoeging mogelijkheid schriftelijke beraadslaging en besluitvor-
ming in de raad van bestuur,

— toevoeging mogelijkheid schriftelijke beraadslaging en besluitvor-
ming in de algemene vergadering.

4. Aanpassing van de statuten aan de te nemen besluiten.

5. Machtiging raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen
besluiten.

Deze vergadering zal geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde effecten. De aandeelhouders
worden verzocht zich te richten naar de bepalingen van de statuten.

(AXPC-1-7-02463/ 13.03) (8343)
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RADAR AUTOMATION, naamloze vennootschap,
Leernsesteenweg 128d, 9800 Deinze

Ondernemingsnummer 0436.003.815 — RPR Gent

Buitengewone algemene vergadering bij notaris Marc Van Cauwen-
berghe, te Deinze, op 06.04.2007, om 10 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag
met inbegrip van de meldingen conform art. 523 W. Venn. 2. Verslag
commissaris. 3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatbestem-
ming per 31.12.2006. 4. Kwijting aan bestuurders en commissaris. 5.
Bezoldiging bestuurders en commissaris. 6. Bevestiging stand lopende
rekeningen. 7. Waarderingsregels. 8. Statutaire benoemingen. 9.
Aanpassing statuten. 10. Diversen. Zich schikken naar de statuten.

(AXPC-1-7-04134/ 13.03) (8344)

VE FASHION, naamloze vennootschap,
Waalse Kaai 57-58, 2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer 0418.396.434

Algemene vergadering op de zetel op 30/3/2007, om 9 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Diversen.

(AOPC-1-7-00931/ 13.03) (8345)

ROUSSEL, naamloze vennootschap,
Tervurenlaan 252-25, box 1, 1150 Brussel

Ondernemingsnummer 0400.914.658

Er is vastgesteld tijdens de algemene jaarvergadering van aandeel-
houders ter maatschappelijke zetel op 7 maart 2007, om 11 uur, dat niet
ten minste de helft van de in omloop zijnde effecten was vertegenwoor-
digd, waardoor de vergadering niet op rechtsgeldige wijze kon beraad-
slagen en/of besluiten. Conform art. 574 W.Venn : oproeping tot
nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders te houden op
29 maart 2007 ter maatschappelijke zetel en dit, om 11 uur. De agenda
van de vergadering is samengesteld als volgt : 1) Verslag van de raad
van bestuur opgesteld dd 19 februari 2007. 2) Onderzoek en goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 30 september 2006. 3) Bestem-
ming van het resultaat van het boekjaar 2005-2006. 4) Kwijting van de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 5) Diversen.

(AOPC-1-7-04135/ 13.03) (8346)

VERINBEL, naamloze vennootschap,
Proosdijstraat 107, 8020 Oostkamp

Ondernemingsnummer 0436.254.926

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 30/3/2007,
om 17 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/’06. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders.

(AOPC-1-7-03934/ 13.03) (8347)

VORTAN BELGIUM, société anonyme,
avenue de Tervueren 196, bte 9, 1150 Bruxelles

Numéro d’entreprise 0405.657.859

Assemblée ordinaire au siège social le 30/3/2007, à 15 heures.
Ordre du jour : Rapport du conseil d’administration. Approbation des
comptes annuels. Affectation des résultats. Décharge aux administra-
teurs. Nominations statutaires éventuelles. Divers.

(AOPC-1-7-03756/ 13.03) (8348)

General Engineering & Consulting, afgekort : « Genco »,
naamloze vennootschap,

A. Choqueelstraat 6, 8400 Oostende

0432.162.417 RPR Brugge (afd. Oostende)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering, die gehouden wordt ten overstaan op het kantoor
van notaris Els Van Tuyckom, te Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse
steenweg 120, op 29 maart 2007, om 9 uur, met volgende agenda :
1. Schrapping van de letters naamloze vennootschap uit de naam van
de vennootschap. 2. Verslag van de raad van bestuur, opgesteld bij
toepassing van artikel 559 W. venn., met een staat van activa en passiva
per 31/12/2006. 3. Wijziging van het doel. 4. Wijziging van de statutaire
bepaling in verband met de aard van de aandelen. 5. Wijziging van de
voorwaarden om tot de algemene vergaderingen te worden toegelaten.
6. Aanpassing van de artikelen 1, 3, 10 en 30 van de statuten aan de te
nemen besluiten. 7. Wijziging van de statuten, onder meer om ze aan te
passen aan het Wetboek van vennootschappen. 8. Goedkeuring van de
tekst van de gecoördineerde statuten. Een eerste buitengewone
algemene vergadering met dezelfde agenda is bijeengekomen ten
overstaan en ten kantore van voornoemde notaris Van Tuyckom, op
12 maart 2007, om 9 uur, doch heeft niet geldig kunnen beraadslagen
en besluiten, vermits het wettelijk quorum niet bereikt werd.

(8349) De raad van bestuur.

Holim, naamloze vennootschap,

President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk

0405.460.790 RPR Kortrijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering, die gehouden wordt op 29 maart 2007, om 18 uur,
te 8902 Hollebeke, Eekhofstraat 14, ten overstaan van notaris Henri
THEVELIN, kantoor houdende te Mesen, met de volgende agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur, opgesteld in uitvoering van arti-
kel 559 W. venn., met een staat van activa en passiva afgesloten per
31 december 2006. 2. Wijziging van het doel. 3. Aanpassing van arti-
kel 3 van de statuten aan het te nemen besluit. 4. Correctie van artikel
8 van de statuten. 5. Goedkeuring van de tekst van de gecoördineerde
statuten.

(8350) De raad van bestuur.

Immova International, naamloze vennootschap,

Klaverdries 28, 9031 Drongen

0450.372.582 RPR Gent

Jaarvergadering op 27/3/2007, om 15 uur, op de zetel.
Agenda : 1. Lezing jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening per
30/09/2006. 3. Goedkeuring jaarrekening per 30/09/2006. 4. Bestem-
ming resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Varia. (8351)

Sagimmo, naamloze vennootschap,

Wolvenstraat 57, 8500 Kortrijk

0413.747.758 RPR Kortrijk

Gewone algemene vergadering op 2 april 2007, om 14 uur, op de
zetel. — Agenda : 1. Nazicht van de stemgerechtigdheid volgens het
aantal aandelen. De stemgerechtigdheid zal bewezen worden door het
aanwezig zijn van de desbetreffende aandelen. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 15 december 2006. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. (8352)
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Voeders Vandroemme, naamloze vennootschap,
Sparkevaardekenstraat 3, 8600 Diksmuide

0423.688.773 RPR Veurne

Aangezien het vereiste quorum op de 1e buitengewone algemene
vergadering niet bereikt werd, zal een 2e buitengewone algemene
vergadering plaatsvinden op 5/04/2007, om 18 uur, op de zetel.
Agenda : 1. Wijziging regeling zetelverplaatsing. 2. Uitdrukking kapi-
taal in euro - vaststelling dat het kapitaal 446.208,34 EUR bedraagt.
3. Kapitaalverhoging om het kapitaal te brengen van 446.208,34 EUR
naar 447.000,00 EUR, door incorporatie in het kapitaal van de beschik-
bare reserves ten belope van 791,66 EUR, zonder creatie van nieuwe
aandelen. 4. Uitdrukkelijke bepaling in de statuten dat de aandelen
voortaan aan toonder, op naam of gedematerialiseerd zijn. 5. Aanne-
ming volledige nieuwe tekst van de statuten rekening houdend onder
meer met : de thans vigerende wetgeving; de afschaffing van de
bepalingen inzake toegestane kapitaal en preferente aandelen inge-
volge het verstrijken van hun duur; de invoering in de statuten van
een procedure tot schriftelijke besluitvorming voor de algemene verga-
dering. (8353)

Administrations publiques
et Enseignement technique

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

PLACES VACANTES − OPENSTAANDE BETREKKINGEN

Centre public d’Action sociale d’Andenne

Le Centre public d’Action sociale d’Andenne recrute pour le site
« Monjoie » de Coutisse du home géré par lui un(e) infirmier(e) en chef
à titre statutaire

Conditions d’accès :

Infirmier(e) gradué(e) pouvant justifier d’une expérience profession-
nelle de 4 ans en MR/MRS ou infirmier(e) breveté(e) pouvant justifier
d’une expérience professionnelle de 5 ans en MR/MRS.

Examens : 2 épreuves (1 écrite et 1 orale)

Les candidatures sont à envoyer sous pli recommandé pour le
6 avril 2007 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse
suivante : Centre public d’Action sociale, à l’attention du service du
personnel, rue de l’Hôpital 20, à 5300 Andenne. Elles seront accompa-
gnées des documents suivants : – un certificat de bonnes conduite, vie
et mœurs – une copie du diplôme – une lettre de motivation reprenant
notamment l’ancienneté exigée. Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès du service du personnel au
085-84 94 18. (8204)

Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux

La Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux
annonce la vacance d’une charge de cours à temps plein dans le
domaine de l’hydrologie.

Le candidat à nommer à partir de 1er octobre 2007 pourra revêtir le
grade de chargé de cours ou de professeur et sera soit désigné pour un
terme fixé de maximum cinq ans à l’issue duquel une nomination à titre
définitif pourra être envisagée soit nommé à titre définitif.

A partir du 1er octobre 2007, sa charge comportera au moins les
enseignements suivants :

Hydrologie générale : 3e bachelier - 24 heures - 2 crédits;

Hydrologie appliquée : 3e bachelier - 24 heures - 2 crédits;

Ecohydrologie : 1er master - 24 heures - 2 crédits;

Ecoulement des eaux dans les sols : 3e bachelier - 24 heures - 2 crédits;

Modélisation des transferts en phase aqueuse : 48 heures - 4 crédits;

Aménagements hydrauliques : 2e master - 60 heures - 5 crédits.

La charge implique également des prestations dans les domaines de
la recherche et du service à la communauté.

Le candidat sera porteur d’un diplôme de docteur avec thèse et devra
faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière de pédagogie
universitaire et/ou d’une expérience scientifique reconnue par des
publications internationales et/ou de qualifications pour mener des
recherches scientifiques de haut niveau et animer une équipe de
chercheurs et/ou une expérience professionnelle en rapport avec le
cours.

Un cahier des charges relatif au contenu souhaité de ces enseigne-
ments et à la composition du dossier de candidature peut être obenu
sur demande adressée à Mme Delhaye, directrice des affaires académi-
ques (e-mail : delhaye.m@fsagx.ac.be).

Les candidats sont invités à transmettre leur dossier complet de
candidature sous pli recommandé dans les trente jours qui suivent la
publication du présent avis à M. le recteur A. Théwis, Facultés
universitaires des Sciences agronomiques, passage des Déportés 2,
5030 Gembloux. (8205)

Gemeente Merksplas

Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt een technisch assistent
(m/v) sanitair - verwarming voor voltijdse aanwerving in vaste benoe-
ming.

Functie : vakman binnen de technische dienst van de gemeente met
kennis van loodgieterij en verwarming.

Vereisten : ofwel houder zijn van het diploma of getuigschrift van 3
jaar secundair onderwijs of gelijkwaardig ofwel houder zijn van
getuigschrift van de VDAB of middenstandsopleiding in deze
technische specialiteit.

Profiel : zelfstandig kunnen werken en openstaan voor overleg; zin
voor initiatief en verantwoordelijkheid; technische vaardigheden en
materialenkennis m.b.t. loodgieterij.

Aanbod : inschaling op D-niveau, vaste benoeming, maaltijdcheques,
fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, aangename werksfeer,
opleidingsmogelijkheden en een interessante verlofregeling.

Kandidaturen met curriculum vitae dienen toe te komen voor
1 april 2007 op volgend adres : college van burgemeester en schepenen,
Markt 1, 2330 Merksplas. (8206)

Stad Zottegem

Het hoofddoel van deze functie is het streven van de stad Zottegem
naar een duurzaam gemeentelijk milieubeleid uit te bouwen.

Informatie :

Voor gedetailleerde informatie : Personeelsdienst, Markt 1,
9620 Zottegem, tel. : 09-364 64 63 of personeel@zottegem.be of
www.zottegem.be.

Hoe kandideren :

De kandidaturen voor de functie van duurzaamheidsambtenaar
moeten bestaan uit :

1. een sollicitatiebrief met de uitdrukkelijke vermelding dat het een
kandidatuur betreft voor de functie van duurzaamheidsambtenaar;

2. het curriculum vitae dat minimaal de naam en voornaam, het
volledig adres, de geboorteplaats en geboortedatum en het rijksregister
vermeldt;

3. de bewijsstukken om te mogen deelnemen aan de selectie-
procedure.
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De kandidaturen moeten uiterlijk op 30 maart 2007 bij aangetekend
schrijven worden toegestuurd aan het college van burgemeester en
schepenen, Markt 1, te 9620 Zottegem (poststempel geldt als
bewijs). (8207)

Gemeente Beernem

Het gemeentebestuur van Beernem werft aan :

1 voltijds technisch assistent voor graafmachine/garage – niveau D
(statutair) (v/m)

Diplomavoorwaarden :

geen enkele vereiste inzake diploma, getuigschrift of nuttige erva-
ring;

in het bezit van een rijbewijs C + E.

Takenpakket :

uitvoeren van werken met een hydraulische graafmachine;.

onderhouden van het wagen- en machinepark van de gemeente-
diensten.

1 voltijds technisch assistent voor patrimonium - niveau D (statutair)
(v/m)

Diplomavoorwaarden :

geen enkele vereiste inzake diploma, getuigschrift of nuttige erva-
ring;

in het bezit van een rijbewijs B.

Takenpakket : uitvoeren van loodgieterswerk, glaswerk, elektrici-
teitswerk en laswerk, verkeerssignalisatie en diverse onderhouds-
werken aan gemeentelijke gebouwen en infrastructuur.

1 voltijds administratief medewerker technische dienst – niveau C
(statutair) (v/m)

Diplomavoorwaarden :

minstens in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs of
daarmee gelijkgesteld;.

kennis van GIS, Access en autocad is een pluspunt.

Takenpakket : administratieve ondersteuning technische dienst :

input en updating van diverse databanken (GIS, Access);

vervolledigen dossiers van stedenbouw, openbare werken en milieu;

verwerken van briefwisseling;

baliewerk : onthaal en algemene informatie geven over stedenbouw,

ruimtelijke ordening en milieu.

Voor al deze functies wordt een wervingsreserve aangelegd geldig
voor 3 jaar.

De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, de loon- en arbeidsvoor-
waarden, de gedetailleerde functiebeschrijving en de examen-
programma’s van deze functies zijn te bekomen bij de personeels-
dienst – Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Tel : 050-28 91 29 of 120 (= centrale), via e-mail :
lisa.penneman@beernem.be of op www.beernem.be.

Kandidaturen, met bijvoeging van een beknopt curriculum vitae en
indien vereist een kopie van het gevraagde rijbewijs kunnen ingediend
worden ten laatste op vrijdag 30 maart 2007 gericht aan burgemeester
J. De Rycke, p.a. Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem.

Dit kan via een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs bij
afgifte in het gemeentehuis van Beernem. (8208)

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gaat over tot de vacant-
verklaring van dienst gynaecologie/verloskunde, centrum reproduc-
tieve geneeskunde

Eén deeltijdse betrekking van medisch staflid (5/10), waarvoor in
aanmerking komt, een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of
arts, erkend specialist in de gynaecologie met bijzondere interesse – met
bewezen ervaring van minimum 3 jaar – voor de reproductieve
geneeskunde in de ruimste betekenis. Van de kandidaat wordt tevens
verwacht dat hij/zij deelneemt aan de wachtdiensten gynaecologie/
verloskunde.

Algemene voorwaarden.

De kandidaten dienen :

1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heel-
en verloskunde of arts;

2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;

3. een bewijs van goed zedelijk gedrag te kunnen voorleggen;

4. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

Kandidatuurstelling

Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat
aangetekend of persoonlijk dient overgemaakt te worden aan :

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

T.a.v. Mevr. H. Hermans

Directeur personeel

Wilrijkstraat 10

2650 Edegem

uiterlijk op dinsdag 17 april 2007, te 17 uur.

BedoeldeformulierendienenaangevraagdtewordenopdePersoneels-
directie van het UZA (tel. : 03-821 32 37 of brigitte.in.tven@uza.be).

Verdere informatie kan men bekomen bij prof. dr. Y. Jacquemyn
(diensthoofd Gynaecologie/Verloskunde), prof. dr. L. Delbeke (verant-
woordelijke Centrum Reproductieve Geneeskunde) en prof. dr.
P. Blockx (hoofdgeneesheer). (8209)

Katholieke Universiteit Leuven

Voor de Financiële diensten zoeken wij een Hoofd financiële plan-
ning en beleid (m/v) - VBF200707W

Doel van de functie :

Als hoofd van de dienst financiële planning en beleid en van
fondsen- en kredietbeheer werkt u - samen met een ploeg van mede-
werkers - voor het universiteitsbestuur voorstellen van beleidscon-
cepten en -analyses uit. U draagt bij tot de optimale aanwending en
beheer van financiële middelen. U rapporteert aan de financieel direc-
teur.

Opdrachten :

Geïntegreerd voorstellen van financiële data en het in kaart brengen
van de bijhorende repercussies.

Verder ontwikkelen en ondersteunen van managementrapportering.

Uitwerken van beleidsanalyses en -voorstellen naar het universiteits-
bestuur toe, zowel op eigen initiatief als op initiatief van de beleids-
verantwoordelijken :

Concipiëren van innoverende ideeën, uitwerken van en op zoek gaan
naar modellen en instrumenten die leiden tot optimalisering van de
financiële middelen van de universiteit,...

Leiden en coachen van een ploeg medewerkers : geven van feedback
over ontwerpnota’s, verder uitbouwen van expertise, instaan voor de
vereiste informatiedoorstroming,...
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Garanderen van financiële expertise : opvolgen van financierings-
technieken in andere universiteiten, proactief overleggen met andere
geledingen binnen de universiteit m.b.t. financiële materies (perso-
neelsdienst, technische diensten, faculteiten, groepen en departemen-
ten)...

Profiel :

U bezit een masterdiploma.

U bent bereid u grondig verdiepen in de specifieke aspecten en de
regelgeving van de universitaire wereld.

U heeft 5 à 10 jaar ervaring in beleidsondersteuning met aantoonbare
leidinggevende ervaring.

U beschikt over een sterk conceptueel denkvermogen en kan een
langetermijnvisie omzetten naar concrete beleidsacties en –projecten. U
stelt zich op als coach en bent in staat om uw team (9 personen) te laten
groeien in zijn rol van expert.

Selectieproeven :

Preselectie op basis van elementen uit het profiel.

Proeven en/of interviews in verband met bovengenoemde taken.

Wij bieden :

Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in een boeiende
omgeving, gekoppeld aan een salaris in graad 9 of 10.

Hoe solliciteren ?

Interesse ? Surf naar http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/
vacatures.htm en solliciteer online.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Rein Tilmans,
tel. : 016-32 83 84.

De kandidaturen moeten binnen zijn op de Personeelsdienst uiterlijk
op 2007-02-26.

KULeuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. (8210)

Voor de Faculteit ingenieurswetenschappen zoeken wij een Admini-
stratief medewerker (m/v) - VBD200711W

Doel van de functie :

Als lid van het decanaat en van de facultaire administratie
bent u verantwoordelijk voor het leveren van facilitaire bijdragen die
de efficiëntie van de organisatie van het onderwijs, de dienstverlening
naar studenten en naar personeel waarborgen. U werkt in team met de
medewerkers van het decanaat onder de supervisie van de decaan.

Opdrachten :

Ondersteuning van studieprogramma’s studenten (ISP) en examen-
administratie.

Ondersteuning van diplomaverwerking.

Administratieve ondersteuning van de Facultaire doctoraatscom-
missie en de Arenberg Doctoral School.

Administratieve ondersteuning van de doctorandi.

Onderhoud en vormgeving (technische invalshoek) van de facultaire
webpagina’s op aangeven van de webredacteuren.

Instaan als back-up voor secretariële taken.

Profiel :

U bent tenminste in het bezit van een bachelordiploma of een
diploma van hoger onderwijs van één cyclus.

U hebt kennis van de gangbare informatie- en communicatietechno-
logie en een ruime ervaring met verschillende pc-toepassingen
(MS-word, Excel, Dreamweaver, SAP) zijn noodzakelijk. Bereidheid tot
bijscholing is een vereiste.

U bent klantgericht, vlot en correct in de omgang met docenten,
studenten, personeel en derden en bezit communicatieve en organisa-
torische vaardigheden in het Nederlands, Engels en Frans zowel
mondeling als schriftelijk.

U bent bereid zich flexibel en discreet op te stellen en kan vlot
zelfstandig en in teamverband werken.

U hebt zin voor nauwkeurigheid, is stressbestendig, kan tegen dead-
lines werken en hebt een sterke verantwoordelijkheidszin.

Selectieproeven :

Preselectie op basis van elementen uit het profiel.

Proeven en/of interviews in verband met bovengenoemde taken.

Wij bieden :

Een voltijdse tewerkstelling voor de duur van één jaar, met mogelijk-
heid tot verlenging. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in
graad 4.

Hoe solliciteren ?

Interesse ? Surf naar http://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/
vacatures.htm en solliciteer online.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Diane Serré,
tel. : 016-32 83 29.

De kandidaturen moeten binnen zijn op de Personeelsdienst uiterlijk
op 2007-03-26.

KULeuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. (8211)

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Publication faite en exécution de l’article 490
du Code pénal

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490
van het Strafwetboek

Infractions liées à l’état de faillite
Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Bij definitief vonnis d.d. 29 januari 2007 uitgesproken op tegenspraak
werden door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde,
dertiende kamer, rechtdoende in strafzaken, de genaamden :

1. Sari Bekir, arbeider, geboren te Emirdag (Turkije) op 4 mei 1948,
wonende te 9160 Lokeren, Hovenierstraat 44;

2. Sari Hakan, zonder beroep, geboren te Lokeren op
11 september 1977, wonende te 9160 Lokeren, Hovenierstraat 44;
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veroordeeld uit hoofde van :

te 9160 Lokeren :

de eerste en de tweede

Als dader of mededader zoals voorzien door artikel 66 van het
Strafwetboek :

A. Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid
in geschriften te hebben gepleegd, namelijk :

1. op 1 februari 2003;

2. op 1 februari 2003;

3. op 19 mei 2003;

4. op 19 mei 2003.

B. Met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te
schaden gebruik gemaakt te hebben van de valse stukken wetende dat
ze vervalst waren, namelijk :

1. in de periode van 1 februari 2003 tot 14 november 2005;

2. in de periode van 19 mei 2003 tot 14 november 2005.

C. Als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap
die zich in staat van faillissement bevindt, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA BOSMA, met maatschappelijke zetel
voorheen te 9160 Lokeren, Hovenierstraat 44, op datum van in faling
verklaring te 1030 Schaarbeek, Dokter Dejaselaan z.n., ingeschreven
onder het ondernemingsnummer 0447.636.984, in staat van faillisse-
ment verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde
op 27 oktober 2003,

meermaals, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden,
activa te hebben verduisterd of verborgen, namelijk :

1. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 20 februari 2003;

2. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 13 maart 2003;

3. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 19 mei 2003;

4. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 19 mei 2003;

5. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 19 mei 2003;

6. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 19 mei 2003;

7. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 5 juni 2003;

8. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 29 juni 2003;

9. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
31 januari 2003 tot 27 oktober 2003.

D. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
1 februari 2003 tot 3 maart 2003 :

Als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap
die zich in staat van faillissement bevindt, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA BOSMA, zoals hiervoor vermeld
onder C,

met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, verzuimd te
hebben binnen de gestelde termijn van één maand na te hebben
opgehouden te betalen, aangifte daarvan te doen;

E. in de periode van 1 januari 2003 tot 27 oktober 2003 :

Als bestuurder, zaakvoerder, directeur of procuratiehouder van een
rechtspersoon, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA BOSMA, zoals hiervoor vermeld
onder C,

met bedrieglijk opzet, geen aan de aard en de omvang van het bedrijf
passende boekhouding te hebben gevoerd en de bijzondere wets-
voorschriften betreffende dat bedrijf niet in acht te hebben genomen;

F meermaals, op niet nader te bepalen data in de periode van
31 januari 2003 tot 27 oktober 2003 :

Als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap
die zich in staat van faillissement bevindt, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA BOSMA, zoals hiervoor vermeld
onder C,

meermaals met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen,
aankopen te hebben gedaan tot wederverkoop beneden de koers of
toegestemd te hebben in leningen, effectencirculaties en andere al te
kostelijke middelen om zich geld te verschaffen, meer bepaald door het
creëren van een kunstmatig en ruïneus krediet door het systematisch
niet nakomen van de financiële verplichtingen.

G. op niet nader te bepalen data in de periode van 27 oktober 2003
tot 20 september 2004 :

Als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap
die zich in staat van faillissement bevindt, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA BOSMA, zoals hiervoor vermeld
onder C,

meermaals, zonder wettig verhinderd te zijn, verzuimd te hebben
verplichtingen gesteld bij de faillissementswet na te leven.

H. Meermaals, misbruik van vertrouwen, namelijk :

1. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
1 februari 2003 tot 27 oktober 2003;

2. op een niet nader te bepalen datum in de periode van
1 februari 2003 tot 29 april 2003;

tot :

de eerste :

wegens de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F,
G en H samen, een hoofdgevangenisstraf van drie maanden met
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van drie jaar en
een geldboete van duizend euro, vermeerderd met 45 deciemen,
vijfduizend vijfhonderd euro bedragende, of een vervangende gevan-
genisstraf van negentig dagen bij niet-betaling binnen de door de wet
bepaalde termijn, met gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor een
termijn van drie jaar van een gedeelte groot vijfhonderd euro, de
vervangende gevangenisstraf voor het met uitstel verleende gedeelte
bepaald op vijfenveertig dagen;

de tweede :

wegens de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F,
G en H samen, een hoofdgevangenisstraf van twaalf maanden, met
gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van drie jaar en
een geldboete van tweeduizend euro, vermeerderd met 45 deciemen,
elfduizend euro bedragende, of een vervangende gevangenisstraf van
negentig dagen bij niet-betaling binnen de door de wet bepaalde
termijn, met gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van
drie jaar van een gedeelte groot duizend euro, de vervangende gevan-
genisstraf voor het met uitstel verleende gedeelte bepaald op vijfen-
veertig dagen;

de eerste en de tweede :

hoofdelijk tot de gerechtskosten, in hun geheel begroot aan de zijde
van het openbaar ministerie op de som van 16,11 euro;

tevens ieder tot een vergoeding van 25,00 euro bedoeld door artikel
91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende tarief in straf-
zaken;

bovendien elk tot het betalen van een bedrag van 25,00 euro, met 45
opdeciemen verhoogd, 137,50 euro bedragende, bij wijze van bijdrage
tot financiering van het fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden;
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tevens werd de eerste en de tweede beklaagde gedurende een termijn
van tien jaar verbod opgelegd om :

persoonlijk of door een tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöpera-
tieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om
een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon
belast met het bestuur van een vestiging in België, of het beroep van
effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen;

persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te
oefenen.

Tevens werd bevolen dat het vonnis bij uittreksel op kosten van de
beklaagden zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd aan het Openbaar Ministerie.

Dendermonde, 26 februari 2007.

De griffier-hoofd van dienst : (get.) L. Pauwels. (8212)

Bij definitief vonnis d.d. 29 januari 2007 uitgesproken op tegenspraak
werd door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, dertiende
kamer, rechtdoende in strafzaken, de genaamde :

Staessens; Dirk, schrijnwerker, geboren te Gent op 11 maart 1976,
wonende te 9250 Waasmunster, Neerstraat 379;

veroordeeld uit hoofde van :

A. Te 9250 Waasmunster, op 1 april 2004 :

Als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap
die zich in staat van faillissement bevindt, met het oogmerk om de fail-
lietverklaring uit te stellen, verzuimd te hebben binnen de gestelde
termijn van één maand na te hebben opgehouden te betalen, aangifte
daarvan te doen, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA Staessens Dirk, met maatschappelijke
zetel te 9250 Waasmunster, Lange Beulestraat 44, gekend onder het
ondernemingsnummer 473.975.058, en in staat van faillissement
verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij
vonnis d.d. 20 december 2004;

B. Te 9250 Waasmunster, op niet nader te bepalen tijdstippen in de
periode van 1 oktober 2004 tot 20 december 2004 :

Meermaals, als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsven-
nootschap die zich in staat van faillissement bevindt, met bedrieglijk
opzet of met het oogmerk om te schaden, een gedeelte van de activa te
hebben verduisterd of verborgen, namelijk :

als zaakvoerder van de BVBA Staessens Dirk, zoals hiervoor vermeld
onder A;

tot, wegens de feiten omschreven onder de tenlasteleggingen A en B
samen, een hoofdgevangenisstraf van één maand, met gewoon uitstel
van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar, en een
geldboete van vijfhonderd euro, vermeerderd met 45 deciemen, twee-
duizend zevenhonderd vijftig euro bedragende, of een vervangende
gevangenisstraf van negentig dagen bij niet-betaling binnen de door de
wet bepaalde termijn, niet gewoon uitstel van tenuitvoerlegging gedu-
rende een termijn van drie jaar van een gedeelte groot driehonderd
euro, de vervangende gevangenisstraf voor het met uitstel verleende
gedeelte bepaald op vierenvijftig dagen;

alsmede tot de gerechtskosten, in hun geheel begroot aan de zijde
van het openbaar ministerie op de som van 13,70 euro;

tevens tot een vergoeding van 25,00 euro bedoeld door artikel 91
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende tarief in strafzaken;

bovendien tot het betalen van een bedrag van 25,00 euro, met
45 opdeciemen verhoogd, 137,50 euro bedragende, bij wijze van
bijdrage tot financiering van het fonds tot financiële hulp aan slacht-
offers van opzettelijke gewelddaden;

tevens werd de beklaagde gedurende een termijn van tien jaar
verbod opgelegd om :

persoonlijk of door een tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöpera-
tieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om
een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon
belast met het bestuur van een vestiging in België, of het beroep van
effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen;

persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te
oefenen.

Tevens werd bevolen dat het vonnis bij uittreksel op kosten van de
beklaagde zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd aan het Openbaar Ministerie.

Dendermonde, 2 maart 2007.
De griffier-hoofd van dienst : (get.) L. Pauwels. (8213)

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er

du Code civil

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Désignation d’administrateur provisoire
Aanstelling voorlopig bewindvoerder

Justice de paix du canton de Boussu

Suite à la requête déposée le 23 février 2007, par ordonnance du juge
de paix du canton de Boussu, rendue le 1er mars 2007, Mme Ramaut,
Yvonne, née à Jemappes le 14 janvier 1926, domiciliée à 7012 Flénu, rue
A. Capron 50, mais se trouvant actuellement à 7301 Hornu,
« Centre hospitalier du Grand-Hornu », route de Mons 63, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire en la personne de Me Hélène Pépin, avocat, dont le
cabinet est établi à 7330 Saint-Ghislain, rue du Port 42.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Yperman,
Christine. (62657)

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Par jugement du juge de paix du premier canton de Bruxelles, en date
du 1er mars 2007, le nommé M. Cecere, Giorgio, domicilié à
1000 Bruxelles, rue des Ursulines 6, « Home des Ursulines », a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire, étant : Me Ceulemans, Régine, avocat à 1200 Bruxelles,
avenue de Broqueville 116, bte 13.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Blanquart,
Pascale. (62658)

Justice de paix du quatrième canton de Bruxelles

Par jugement rendu le 1er mars 2007, par le juge de paix du
quatrième canton de Bruxelles, M. Vannieuwenhuyze, Florent, né à
Nivelles le 29 avril 1977, domicilié à 1400 Nivelles, rue Marlet 16/A000,
résidant précédemment à l’établissement « Clinique générale
Saint-Jean », boulevard du Jardin Botanique 32, à 1000 Bruxelles, et
actuellement à l’« Hôpital neuro-psychiatrique Saint-Martin » à
5100 Dave, rue Saint-Hubert 84, a été déclaré inapte à gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant : Me Dorange,
Françoise, ayant ses bureaux à 5000 Namur, rue Juppin 6.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Tempio,
Davide. (62659)
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Justice de paix du cinquième canton de Bruxelles

Par ordonnance du juge de paix du nouveau cinquième canton de
Bruxelles, rendue en date du 20 février 2007, le nommé M. Lansman,
Karim, né à Charleroi (D1) le 15 octobre 1984, domicilié à
1020 Bruxelles, Cité Modèle 3/4F, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant :
Me Navarre, Thierry, avocat, domicilié à 1080 Bruxelles, place
Communale 11.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Hilda De Greif.
(62660)

Justice de paix du quatrième canton de Charleroi

Par ordonnance rendue le 22 février 2007, par M. le juge de paix du
quatrième canton de Charleroi, siégeant en chambre du conseil,
M. Jean-Michel Lejuste, né à Charleroi le 1er avril 1976, domicilié à
6042 Lodelinsart, rue de l’Etang 202A, a été déclaré hors d’état de gérer
ses biens et pourvu d’un administrateur provisoire, étant : Me Virginie
Bury, avocat à 6000 Charleroi, rue de l’Athénée 6.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Laurent
Ernest. (62661)

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du juge de paix du canton de Herstal, du
15 février 2007, la nommée Amirouche, Monique, née à Liège le
24 juin 1938, domiciliée à 4041 Herstal, sentier de la Préalle 60, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire en la personne de François, Christine, avocate,
domiciliée quai de Rome 1/032, à 4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Depas, Marie-Paule.
(62662)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Herstal, du
15 février 2007, le nommé Hoebregs, Patrick, né à Liège le 2 avril 1963,
domicilié à 4041 Herstal, sentier de la Préalle 60, a été déclaré incapable
de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de François, Christine, avocate, domiciliée quai de
Rome 1/032, à 4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Depas, Marie-Paule.
(62663)

Justice de paix du canton d’Ixelles

Par ordonnance rendue le 1er mars 2007, par Mme le juge de paix du
canton d’Ixelles, Mme Barthels, Francine, veuve André, Franz, née à
Marchienne-au-Pont le 9 avril 1927, domiciliée à 1652 Alsemberg,
Brusselsesteenweg 205, résidant « M.R.S. Malibran Senior », rue
Malibran 39, à 1050 Ixelles, a été mise hors d’état de gérer ses biens et
a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Geneviève Balzat, avocat, dont les bureaux sont établis à
1050 Bruxelles, rue Forestière 22/1.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Decoster, Jocelyne.
(62664)

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur,
prononcée en date du 17 janvier 2005 (RG. N° 04A1653),
M. Jean-Claude Saucin, né à Namur le 20 juin 1969, domicilié et résidant
à Saint-Servais, chaussée de Waterloo 32/2, a été déclaré hors d’état de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, à savoir :
Me Isabelle Bilquin, avocat, dont le cabinet est établi à Namur, rue
Lucien Namêche 19.

Namur, le 6 mars 2007.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Michel Hernalsteen.

(62665)

Justice de paix du canton de Nivelles

Suite à la requête déposée le 1er février 2007, par ordonnance du juge
de paix du canton de Nivelles, rendue le 22 février 2007, M. Mathurin,
Térence Jean Jacques Daniel Michel, né le 18 août 1978 à Etterbeek,
domicilié c/o M. Casse, Pol, rue Chambille 13/5, à 1400 Nivelles, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Tilquin, Laurence, avocat de résidence
place Emile de Lalieux 40/3, à 1400 Nivelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Vanpé, Marc.
(62666)

Justice de paix du premier canton de Schaerbeek

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Schaerbeek,
en date du 28 février 2007, le nommé Aboulfadel, Abdelhamid, né à
Bruxelles le 28 octobre 1985, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de
Woeringen 7, résidant à 1030 Schaerbeek, rue de la Luzerne 11, au
« Centre hospitalier Jean Titeca », a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant : Muhadri,
Pushtrig, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 367.

Pour copie conforme : le greffier en chef, (signé) Geert, Hellinckx.
(62667)

Justice de paix du premier canton de Tournai

Suite à la requête déposée le 24 janvier 2007, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Tournai, rendue le 26 février 2007,
Mme Guysens, Emilienne, née le 13 octobre 1938 à Tournai, domiciliée
rue des Brasseurs 244, à 7500 Tournai, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de M. De Hoste, Philippe, domicilié rue Faintiau 244, à
7531 Havinnes.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dehaen, Christophe.
(62668)

Justice de paix du second canton de Tournai

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Tournai, rendue
le 5 mars 2007, Mme Menu, Michèle, née le 16 avril 1943 à Lille,
domiciliée à 7700 Mouscron, rue de Tournai 7/2, résidant
« C.H.P. les Marronniers » pavillon « Les Genêts », rue des Fougères 35,
à 7500 Tournai, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Van Kerckhoven, Luc, avocat, dont le cabinet est établi à 7000 Mons,
rue des Marcottes 30.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Danielle
Delbart. (62669)
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Justice de paix du premier canton de Wavre

Suite à la requête déposée le 22 février 2007, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Wavre, rendue le 28 février 2007, Haine,
Jean-Claude, né le 7 juin 1943, domicilié à 1040 Etterbeek, avenue
Nestor Plissart 8, résidant à l’établissement « Clinique Dr Derscheid »,
chaussée de Tervueren à 1410 Waterloo, a été déclaré incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne
de Vroonen, Claudine, avocat à 1410 Waterloo, rue de la Station 61A.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Smekens, Viviane.
(62670)

Vredegerecht van het tiende kanton Antwerpen

Bij vonnis van de vrederechter van het tiende kanton Antwerpen,
verleend op 28 februari 2007, werd De Busschere, Inge Marina Hugo,
geboren te Mortsel op 26 februari 1972, wonende te 2170 Merksem
(Antwerpen), Eethuisstraat 52, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Jan Lode-
wijk Mertens, advocaat, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Alice
Nahonlei 74.

Merksem (Antwerpen), 6 maart 2007.
De hoofdgriffier : (get.) Vermaelen, Rudy. (62671)

Bij vonnis van de vrederechter van het tiende kanton Antwerpen,
verleend op 28 februari 2007, werd Denis, Werner Louisa Louis,
geboren te Merksem op 14 mei 1967, wonende te 2170 Merksem
(Antwerpen), Eethuisstraat 52, niet in staat verklaard zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Jan Lode-
wijk Mertens, advocaat, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Alice
Nahonlei 74.

Merksem (Antwerpen), 6 maart 2007.
De hoofdgriffier : (get.) Vermaelen, Rudy. (62672)

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 6 maart 2007, werd de heer Hamerlynck, Valerius, geboren op
7 juni 1939, gepensioneerde, wonende te 9968 Bassevelde,
Beekstraat 45, opgenomen in de instelling P.C. Sint-Jan, Oostveld-
straat 1, te 9900 Eeklo, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren
en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Mr. Astère Patyn,
advocaat, wonende te 9940 Evergem, Schoonstraat 64.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
9 februari 2007.

Eeklo, 6 maart 2007.
De afgevaardigd adjunct-griffier : (get.) Van Cauwenberghe, Guy.

(62673)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 6 maart 2007, werd de heer Robberecht, Werner, geboren te Sint-
Niklaas op 12 augustus 1959, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 50,
niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopige bewindvoerder : Mr. Karin De Muer, advocaat, wonende
te 9900 Eeklo, Visstraat 20.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
14 februari 2007.

Eeklo, 6 maart 2007.

De afgevaardigd adjunct-griffier : (get.) Van Cauwenberghe, Guy.
(62674)

Vredegerecht van het kanton Geel

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Geel, verleend
op 19 februari 2007, werd Claes, Odette, geboren te Mol op
22 augustus 1945, wonende te 2400 Mol, Hoogstraat 55/1, doch thans
verblijvende in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis,
Dr. Sanodreef 4, te 2440 Geel, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Celen,
Hubert, advocaat, kantoorhoudende te 2400 Mol, Colburnlei 22.

Geel, 5 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Peggy Cools. (62675)

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 22 februari 2007, werd Herteleer, Anne, geboren op
20 oktober 1957, wonende te 9880 Aalter, Bellemstraat 80, verblijvende
te 9000 Gent, A.Z. Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, verd. 3, K353, niet in
staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Piers, Stefanie, wonende te 9031 Drongen,
Mariakerksesteenweg 81.

Gent, 6 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine. (62676)

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 22 februari 2007, werd Schittekatte, Georgetta, geboren op
8 januari 1924, wonende te 9050 Gent-Gentbrugge, Steenvoordelaan 85,
verblijvende te 9000 Gent, A.Z. Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, verd. 3,
K353, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Van Couter, Pascale,
wonende te 9050 Gent-Gentbrugge, Oude Brusselseweg 330.

Gent, 6 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,
Nadine. (62677)

Vredegerecht van het kanton Merelbeke

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Merelbeke,
verleend op 20 februari 2007, werd Gilles, Alphonse, geboren te Brussel
op 26 juli 1917, gedomicilieerd en verblijvende Rustoord VZW
Helianthus, Brusselsesteenweg 322/A, 9090 Melle, niet in staat
verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Herssens, Marc, advocaat, Recollettenlei 3, 9000 Gent.

Merelbeke, 5 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Hantson.
(62678)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Merelbeke,
verleend op 20 februari 2007, werd Janssens, Angèle, geboren te Gent-
brugge op 14 november 1923, gedomicilieerd en verblijvende Rustoord
VZW Helianthus, Brusselsesteenweg 322/A, 9090 Melle, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Herssens, Marc, advocaat, Recollettenlei 3, 9000 Gent.

Merelbeke, 5 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Hantson.
(62679)
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Vredegerecht van het kanton Veurne-Nieuwpoort, zetel Veurne

Beschikking d.d. 1 maart 2007, verklaart Deschodt, Elianne Jeanne,
geboren te Veurne op 1 april 1947, wonende te 8370 Blankenberge,
Verstraetehelling 4VER1, opgenomen in de instelling Sint-
Augustinuskliniek, Iepersesteenweg 100, te 8630 Veurne, niet in staat
zelf haar goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Deschodt, Allan, zelfstandig
vertegenwoordiger, wonende te 8600 Diksmuide, Kaaskerkestraat 4.

Veurne, 2 maart 2006.

De hoofdgriffier : (get.) Carna, Roger. (62680)

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Zandhoven, uitge-
sproken op 2 maart 2007 ingevolge het verzoekschrift ter griffie
neergelegd op 27 februari 2007, werd aan Diels, Maria Theresia, van
Belgische nationaliteit, geboren te Westmalle op 25 maart 1929,
weduwe, wonende te 2970 Schilde, Kerkstraat 61, thans verblijvende in
P.C. Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, te 2980 Zoersel, als voorlopige
bewindvoerder toegevoegd : Joris, Erwin, advocaat aan de balie te
Antwerpen, met kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22.

Zandhoven, 6 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Thielen,
Willy. (62681)

Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Justice de paix du canton de Dour-Colfontaine, siège de Dour

Par ordonnance du juge de paix du canton de Dour-Colfontaine,
siège de Dour, rendue en date du 1er mars 2007, il a été mis fin au
mandat de M. Lepage, Francis, domicilié rue Longue 34, à
7387 Honnelles, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de
Mme Jenart, Gisèle, née à Erquennes le 14 août 1927, en son vivant
domiciliée au « Home Bienvenue » à 7370 Blaugies, rue de la
Frontière 77, et décédée à Dour le 9 février 2007.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Baudour, Maryse.
(62682)

Justice de paix du canton de Fontaine-l’Evêque

Par ordonnance du juge de paix du canton de Fontaine-l’Evêque, en
date du 12 février 2007, il a été constaté, conformément à
l’article 488bis d) al. 3 du Code civil, que le mandat de Mme Monique
Dambremez, domiciliée à 6180 Courcelles, rue Bois du Sart 28, en sa
qualité d’administrateur provisoire des biens de Mme Marie-Louise
Rousseau, née à Courcelles le 22 janvier 1915, en son vivant domiciliée
à 6180 Courcelles, rue Bois du Sart 28A, et résidant à 6180 Courcelles,
« Home Heureux Séjour », rue Paul Pastur 121, a pris fin de plein droit,
par le décès de cette dernière à Charleroi, section de Gosselies le
20 novembre 2006, l’administrateur provisoire ayant été désigné à cette
fonction, par ordonnance de cette juridiction, en date du 2 avril 2003,
Moniteur belge du 5 juin 2003, page 30862, n° 64865.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Fabienne Bastien. (62683)

Justice de paix du premier canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Namur,
prononcée en date du 5 mars 2007 (Rep. N° 1058/07), il a été mis fin à
la mesure d’administration provisoire prononcée le 2 avril 2003, à
l’égard de M. Jean Claude Dupont, né à Namur le 18 avril 1960, ayant
été domicilié à Saint-Servais, rue Saint-Donat 36, et actuellement radié
d’office, et Mme Sophie Muller, secrétaire de direction, dont les bureaux
sont établis à Namur, avenue du Val-Saint-Georges 95, a été déchargée
de son mandat d’administrateur provisoire.

Namur, le 6 mars 2007.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Angélique Capelle.
(62684)

Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode

Par ordonnance du juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode,
en date du 28 février 2007, mettons fin à la mission de Dimitriou,
Erricos, domicilié à 1070 Anderlecht, rue Henri Caron 21/1, adminis-
trateur provisoire des biens de Cristotraikou, Androniki, née en 1924 à
Kelli (Grèce), domiciliée et résidant en dernier lieu à 1070 Anderlecht,
rue Henri Caron 21, fonctions lui conférées, par ordonnance du juge de
paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode, du 9 octobre 2003, suite au
décès de la personne protégée, survenu à Anderlecht le 8 février 2007.

Le greffier adjoint délégué, (signé) Damien, Lardot. (62685)

Justice de paix du canton d’Uccle

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Uccle, en date du
6 mars 2007, il a été constaté que par le décès, survenu le 4 février 2007,
de M. Cito, Jean Jacques Robert Camille, né à Uccle le 23 août 1929, de
son vivant domicilié à la « Résidence Hamoir » à 1180 Uccle, avenue
Hamoir 1, il a été mis fin au mandat d’administrateur provisoire de
Me Putzeys, Bruno, ayant son cabinet à 1180 Uccle, avenue
Brugmann 311.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Goies, Pascal.
(62686)

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Uccle, en date du
6 mars 2007, il a été constaté que par le décès, survenu le 11 février 2007,
de M. Léonce Mary, né à Soignies le 29 octobre 1934, de son vivant
domicilié à 1180 Uccle, rue Egide Van Ophem 153, résidant à
l’établissement « Résidence Beeckman », rue Beeckman 71, à
1180 Uccle, il a été mis fin au mandat d’administrateur provisoire de
M. Mary, Michel, domicilié à 1190 Forest, avenue Minerve 23.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Goies, Pascal.
(62687)

Vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Ander-
lecht, verleend op 6 maart 2007, werd een einde gesteld aan de aanstel-
ling van de heer Claes, Gilbert, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Arthur Quintusstraat 63, in hoedanigheid van voorlopig bewind-
voerder over de genaamde De Coster, Amata, geboren te Sint-Pieters-
Leeuw op 16 april 1911, in leven gehuisvest te 1070 Anderlecht, Home
Vanhellemont, Puccinistraat 22, ingevolge het overlijden van de
beschermde persoon te Anderlecht op 23 januari 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Hugo De Waegeneer.
(62688)
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Vredegerecht van het twaalfde kanton Antwerpen

Bij beschikking van de vrederechter van het twaalfde kanton
Antwerpen, verleend op 6 maart 2007, werd ingevolge het overlijden
op 20 februari 2007 te Antwerpen, district Berchem, van Borremans,
Elza Rozalia Catharina, uit de echt gescheiden van de heer Josephus
Van Langendonck, weduwe van de heer Antoon Vermeiren en van de
heer Julien Joseph Alex Janssens, geboren te Ranst op 12 maart 1929,
wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), R.V.T. Sint-Anna, Floraliën-
laan 400, een einde gesteld aan het mandaat van voorlopig bewind-
voerder van Elbers, John, advocaat, kantoorhoudende te
2000 Antwerpen, Britselei 28, bus 2 (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad , d.d. 10 april 2001, bl. 12003, nr. 62552).

Antwerpen (Deurne), 6 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Richard Blendeman, hoofdgriffier.
(62689)

Bij beschikking van de vrederechter van het twaalfde kanton
Antwerpen, verleend op 6 maart 2007, werd ingevolge het overlijden
op 3 februari 2007 te Antwerpen, district Deurne, van Croes, Henri
Philemond, uit de echt gescheiden van Mevr. Louisa Augustina Van der
Linden, geboren te Merksem op 11 juni 1927, wonende te
2100 Antwerpen (Deurne), R.V.T. Europasquare, Ruggeveldlaan 26, een
einde gesteld aan het mandaat van voorlopig bewindvoerder van
Elbers, John, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Britselei 28, bus 2 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,
d.d. 5 februari 2004, bl. 7048, nr. 60946).

Antwerpen (Deurne), 6 maart 2007.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Richard Blendeman, hoofdgriffier.
(62690)

Vredegerecht van het kanton Elsene

Bij beschikking van 6 maart 2007, uitgesproken door de vrederechter
van het kanton Elsene, werd beslist :

Verklaren Mr. Stessens, Marie-Claire, advocate, met kantoor te
1050 Brussel, Jean Paquotstraat 20, aangewezen bij beschikking,
verleend door de vrederechter van het kanton Elsene op
24 augustus 2006 (06A1222 - Rep.R. 2514), tot voorlopig bewindvoerder
over Mevr. Spingler, Ernestina Irma, weduwe Leloir, Alfred, geboren te
Verviers op 11 oktober 1914, wonende te 1160 Brussel, Thomas Frissen-
laan 2, verblijvende in het rusthuis « Residentie l’Acanthe », gelegen
Generaal Jacqueslaan 191, te 1050 Elsene, ontslagen van de opdracht,
gezien de beschermde persoon overleden is.

Elsene, 6 maart 2007.

De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Cerulus, Madeleine. (62691)

Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Brakel

Bij beschikking van de plaatsvervangende vrederechter van het
kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Brakel, verleend op 5 maart 2007,
werd ambtshalve een einde gesteld aan de opdracht van De Moor,
Lieven, advocaat, kantoorhoudende te 9660 Brakel, H. De Coene-
straat 10, als voorlopig bewindvoerder over Roosen, Eliza, geboren te
Maarke-Kerkom op 17 september 1911, met huidige woon- en verblijf-
plaats te Horebeke, Kromstraat 5, rustoord De Vlaamse Ardennen, en
overleden op 17 februari 2007.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) H. Verschueren.
(62692)

Vredegerecht van het kanton Leuven 1

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Leuven 1,
d.d. 6 maart 2007, verklaart Van der Veken, Benedicte, geboren te
Mechelen op 26 september 1972, wonende te 3001 Heverlee,
Nachtegalenstraat 82, met keuze van woonst bij Robert Beelen, Justus
Lipsiusstraat 24, te 3000 Leuven, opnieuw in staat zelf haar goederen te
beheren vanaf heden, zodat de beschikking, verleend door de vrede-
rechter van het kanton Leuven 1, op 26 september 2003, ophoudt
uitwerking te hebben en er met ingang van 6 maart 2007 een einde
komt aan de opdracht als voorlopig bewindvoerder van Beelen, Robert
Louis Theodore, geboren te Tienen op 28 april 1953, advocaat, kantoor-
houdende te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 24.

Leuven, 6 maart 2007.
Voor eensluidend uittreksel : de eerstaanwezend adjunct-griffier,

(get.) Temperville, Karine. (62693)

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 5 maart 2007, werd Vannueten, Nancy, advocaat, kantoor-
houdende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 21/2, aangewezen bij
vonnis, verleend door de vrederechter van het kanton Mechelen, op
30 januari 2007 (rolnr. 07A143 - Rep.V. 572/2007), tot voorlopig bewind-
voerder over wijlen Meulders, Augustinus Julius, geboren te Hallaar
op 22 oktober 1929, laatst wonende te 2800 Mechelen, Louizastraat 37/
0401, verblijvende in Rusthuis Sint-Elisabeth, te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Wilsonstraat 28, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
9 februari 2007, bl. 6758, onder nr. 61497, met ingang van
25 februari 2007 ontslagen van de opdracht, ingevolge het overlijden
van de beschermde persoon, te Sint-Katelijne-Waver op
25 februari 2007.

Mechelen, 6 maart 2007.
Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) Pieter Vankeer.

(62694)

Vredegerecht van het kanton Meise

Beschikking, d.d. 5 maart 2007, verklaart de heer Bernhard, Gabriel,
wonende te 1050 Brussel, Ter Kamerenlaan 3/24, aangewezen bij
beschikking, verleend door de vrederechter van het kanton Meise, op
14 februari 2007, tot voorlopige bewindvoerder over Mevr. Verweire,
Rachelle Amelia, geboren te Bassevelde op 7 juni 1914, en wonende te
1780 Wemmel, Prinses Jos. Charlottelaan 3, met ingang van
20 februari 2007 ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde
persoon overleden is.

De hoofdgriffier, (get.) Lieve Peeters. (62695)

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Justice de paix du premier canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du premier canton d’Anderlecht en
date du 19 février 2007, il a été mis fin au mandat de Mosselmans,
Martine, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue Antoine Dansaert 92, en sa
qualité d’administrateur provisoire de Grevisse, Marie-Paule, née à
Jupille-sur-Meuse le 5 juillet 1950, domiciliée à 1070 Anderlecht, rue de
l’Aiguille 39/9.

Un nouvel administrateur provisoire a été désigné à cette personne
protégée, à savoir : Ossieur, Diane, avocat, domiciliée à 1070 Ander-
lecht, H. et F. Limbourg 19.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Hugo De Waege-
neer. (62696)
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Justice de paix du canton d’Auderghem

Par ordonnance du 2 mars 2007, du juge de paix du canton d’Auder-
ghem, Me Rudi Loos, avocat à 1040 Bruxelles, boulevard Saint-
Michel 55/10, a été désigné comme nouvel administrateur provisoire
des biens de M. Casman, Michel, né le 21 septembre 1971 à Ixelles,
domiciliée à Watermael-Boitsfort, avenue Emile Van Becelaere 24-A/67,
en remplacement de M. Jean-Marc Casman, domicilié à 1170 Water-
mael-Boitsfort, avenue des Campanules 35.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Wille-
gems, B. (62697)

Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Bij verklaring van 27 februari 2007 op de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren, heeft Mevr. Loyens, Marita Elza Evrarda,
geboren te Tongeren op 10 november 1963, wonende te 3770 Riemst,
Bitsingerweg 14, in haar hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder
over Mevr. Briers, Irma Joanna, geboren te Membruggen op 25 juli 1927,
wonende te 3770 Riemst, Rijckerstraat 58, doch verblijvende in het
rusthuis Beversthuis, te 3740 Bilzen, Blindestraat 16-18, verklaard de
nalatenschap van de heer Loyens, Joris Gerardus Jozef, geboren te Hees
op 26 februari 1924, laatst wonende te 3770 Riemst, Rijckerstraat 58,
testamentloos overleden te Genk op 23 mei 2006, namens Mevr. Briers,
Irma, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Hiertoe werd zij gemachtigd bij beschikking van 15 februari 2007,
van de vrederechter van het kanton Bilzen.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht bij aangetekend
schrijven aan notaris Vangronsveld, te Eigenbilzen, Dorpsstraat 71, hun
rechten te doen gelden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de
datum van de opneming in het Belgisch Staatsblad.

Eigenbilzen, 6 maart 2007.
Voor Mevr. Loyens, Marita : Joel Vangronsveld, notaris te Eigenbilzen

(Bilzen). (8214)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde, op 6 maart 2007, heeft Vermeeren, Eddy Joseph Cecile,
wonende te 9000 Gent, Karel Van Hulthemstraat 7, handelend in zijn
hoedanigheid van voogd over :

Van Dingenen, Kimberley, (geboren Huyghe, Kimberley), geboren te
Gent op 5 december 1989, wonende te Gent, Karel Van Hulthemstraat 7.

Tevens handelend ingevolge machtiging hem verleend, en dit in
toepassing van artikel 410, § 1, 5°, van het Burgerlijk Wetboek, door de
vrederechter van het eerste kanton Gent ingevolge beschikking
d.d. 11 december 2006.

Verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen :

Van Dingenen, François Henri, in leven zonder beroep, geboren te
Chagny Laone (Frankrijk) op 29 december 1940, laatst wonende te
9770 Kruishoutem, Passionistenstraat 15, ongehuwd, overleden te Gent
op 13 mei 2005.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen
drie maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Jan Bael, notaris, met standplaats te 9000 Gent,
Drabstraat 47.

Gent, 6 maart 2007.
(Get.) J. Bael, notaris. (8215)

Bij akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Gent, op 6 maart 2007, heeft de heer Claus, Rudy, handelaar, wonende
te 8420 De Haan, Kerkstraat 52/102, in zijn hoedanigheid van voorlopig
bewindvoerder over Mevr. Gerarda Maria Braeckman, gepensioneerde,
geboren te Evergem op 18 november 1925, en verblijvende in het rust-
en verzorgingstehuis « Sint-Jozef », te 9000 Gent, Maagdestraat 14,
verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen de heer Braeckman, Gustaaf, geboren te
Evergem op 6 juni 1921, ongehuwd, laatst verblijvende in het woon- en
zorgcentrum « Ter Caele », te Evergem, Hoeksken 29, en overleden te
Evergem op 29 mei 2006.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , van dit uittreksel, hun rechten bij aangetekend schrijven te
doen kennen ten kantore van geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
Sleidinge-Dorp 102, 9940 Evergem (Sleidinge).

Evergem (Sleidinge), 6 maart 2007.

(Get.) B. Van de Keere, geassocieerd notaris. (8216)

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk op 7 maart 2007 heeft verklaard :

Maes, Wim, geboren te Torhout op 29 juni 1978 en wonende te
8560 Wevelgem, Felix Vervennestraat 2;

handelend als gevolmachtigde van Dujardin, Jean-Claude Maurice
Bertha, geboren te Veurne op 6 juni 1961, en zijn echtgenote, Creteur,
Dominique Myriam Carmen Ghislaine, geboren te Aat op
6 september 1962, beiden handelend in hun hoedanigheid van dragers
van het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen :

A. Dujardin, Violaine Lucia Marie Ghislaine, geboren te Charleroi op
5 april 1993;

B. Dujardin, Heloïse Esther Marie Ghislaine, geboren te Charleroi op
31 oktober 1995;

C. Dujardin, Paul-Emile Pierre Jorge Ghislain, geboren te Charleroi
op 10 november 1997;

allen wonende te 7850 Edingen, Strihouxstraat 10,

handelend in zijn gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen
Delmeulle, Oscar Cyrille, geboren te Menen op 23 maart 1909, in leven
laatst wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 410, en overleden te Menen
op 28 juni 2006.

Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een onder-
handse volmacht overhandigd, waarvan de daarop voorkomende
handtekening gewettigd werd door Mr. Vermeulen, Lodewijk, notaris
met standplaats te Menen en heeft hij ons tevens een afschrift vertoond
van de beschikking van 8 februari 2007 van de vrederechter van het
kanton Enghien-Lens, waarbij de heer Dujardin, Jean-Claude en
Mevr. Creteur, Dominique, gemachtigd werden om in naam van hun
voornoemde minderjarige kinderen de nalatenschap van wijlen
Delmeulle, Oscar Cyrille, te aanvaarden onder voorrecht van boedel-
beschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Vermeulen, Lodewijk, notaris met standplaats te
8930 Menen, Bruggestraat 53.

Kortrijk, 7 maart 2007.

De grifier, (get.) Marc Audoor. (8217)
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Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk op 7 maart 2007 heeft verklaard :

Mr. Roland Mittenaere, advocaat te 8500 Kortrijk, Peter Benoitstraat 7
bus 8;

handelend voor en in naam van Vandendriessche, Carine Agnes,
geboren te Wevelgem op 24 november 1960 en wonende te
8560 Wevelgem, Goedendagstraat 24, handelend in haar hoedanigheid
van langstlevende ouder over haar minderjarige zoon :

Bruneel, Stijn Patrick Iris, geboren te Kortrijk op 7 februari 1992, bij
haar inwonend,

handelend in zijn gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van
boedelbeschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Bruneel,
Martin Henri, geboren te Kortrijk op 29 december 1936, in leven laatst
wonende te 8501 Kortrijk-Heule, Bissegemsestraat 13/11, en overleden
te Kortrijk op 16 september 2006.

Tot staving van zijn verklaring heeft de comparant ons een afschrift
vertoond van de beschikking van 1 maart 2007 van de vrederechter van
het kanton Menen, waarbij Mevr. Vandendriessche, Carine Agnes,
voornoemd, gemachtigd werd om in naam van haar minderjarige zoon
Bruneel, Stijn Patrick Iris, de nalatenschap van wijlen Bruneel, Martin
Henri, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Philippe Werbrouck, notaris met standplaats te
8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A.

Kortrijk, 7 maart 2007.
De grifier, (get.) Marc Audoor. (8218)

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven op 7 maart 2007, heeft Muls, Paul Bertha V., geboren te Leuven
op 7 april 1955, wonende te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 63/202;

handelend als gevolmachtigde van :

Vancriekinge, Mathilde Guillaume G., geboren te Herent op
29 november 1922, wonende te 3020 Herent, Bijlokstraat 168;

handelend in eigen naam,

verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen Vancriekinge, Charles Joséphine Robert G.,
geboren te Leuven op 3 september 1924, in leven laatst wonende te
3020 Herent, Warotveld 36, en overleden te Leuven op
11 augustus 2006.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Karel Lacquet, notaris te 3020 Herent, Onze-Lieve-
Vrouwplein 75.

Leuven, 7 maart 2007.
De griffier, (get.) K. Grisez. (8219)

Volgens akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
te Borgloon op datum van 29 november 2006, heeft Degraef, Marie
Louise A., geboren te Zepperen op 26 december 1953, wonend te
3800 Sint-Truiden, Kleindekkenstraat 95, handelend in haar hoedanig-
heid van voorlopig bewindvoerder over :

Weltens, François, geboren te Leuven op 14 november 1953, wonende
te 3800 Sint-Truiden, Kleindekkenstraat 95, verblijvend te 3570 Alken,
Parkstraat 9, in het rustoord Cecilia;

verklaard, in haar gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van
boedelbeschrijving, de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Weltens,
Julius Germanus, geboren te Rotselaar op 18 april 1920, in leven laatst
wonende te 3110 Rotselaar, Vakenstraat 75, en overleden te Leuven op
2 oktober 2006.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Hugo Kuijpers, notaris te 3001 Leuven-Heverlee,
Schreursvest 5.

Leuven, 29 november 2006.

De griffier, (get.) K. Grisez. (8220)

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen op 7 maart 2007, heeft De Winné, Ingrid Edith, geboren te
Mechelen op 27 maart 1957, wonende te 2500 Lier, Maanstraat 12,
handelend in hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigde, ingevolge
volmacht haar verleend te Duffel op 20 februari 2007, voor en in naam
van :

De Lannoy, Alain Jozef Maria, geboren te Duffel op 26 februari 1971,
wonende te 2570 Duffel, Provinciestraat 17;

Puttenaers, Yvonna Leonia Josephina, geboren te Duffel op
28 april 1936, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 65/1stl;

Van Humskerke, Willy, geboren te Berchem op 14 februari 1953,
wonende te 2970 Schilde, Amazonenlaan 10;

Van Humskerke, Kathleen, geboren te Borgerhout op
28 augustus 1980, wonende te 2140 Antwerpen, Te Boelaarlei 55;

Van Humskerke, An, geboren te Borgerhout op 6 maart 1976,
wonende te 2520 Ranst, Breughellaan 91,

verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen De Lannoy, Jozef Marcel Florentijn, geboren
te Duffel op 29 maart 1910, in leven laatst wonende te 2570 Duffel,
Kwakkelenberg 3, en overleden te Duffel op 21 mei 2006.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. A. Coussement, notaris te 2570 Duffel, Lierse-
steenweg 55.

Mechelen, 7 maart 2007.

De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) L. De Belser. (8221)

Tribunal de première instance de Dinant

Suivant acte n° 07/605 dressé au greffe du tribunal de
première instance de Dinant, le 7 mars 2007 :

Mme Helson, Monique, domiciliée à Sovet, Senenne 98, agissant avec
l’autorisation de M. le juge de paix du canton de Ciney, en date du
1er février 2007, dont copie conforme restera annexée au présent acte,
pour et au nom de ses enfants mineurs, domiciliés avec elle :

Dauchot, Justine, née le 12 juillet 1992 et;

Dauchot, Boris, né le 5 octobre 1997,

a déclaré, pour ses enfants mineurs, accepter, sous bénéfice d’inven-
taire, la succession qui leur est dévolue par le décès de leur père,
Dauchot, Patrick, né à Liège le 8 décembre 1959, en son vivant domicilié
à Sovet, Senenne 98, et décédé à Dinant, en date du 4 août 2006.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de la
présente, à Me Van Bever, notaire à 5590 Ciney, avenue Schlogel 92.

Pour extrait conforme délivré à Mme Helson : le greffier, (signé)
J. Colin. (8222)
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Suivant acte n° 07/531 dressé au greffe du tribunal de
première instance de Dinant, le 1er mars 2007 :

M. François, Jean-Michel, domicilié à Montigny-le-Tilleul, rue de la
Montagne 270, agissant avec l’autorisation de M. le juge de paix du
canton de Thuin, en date du 24 janvier 2007, dont copie conforme
restera annexée au présent acte, pour et au nom de son enfant mineure
prolongée, domiciliée avec lui :

François, Sara, née le 2 février 1978,
a déclaré, pour la mineure prolongée, accepter, sous bénéfice d’inven-
taire, la succession qui lui est dévolue par le décès de son grand-père,
François, Michel, né à Rance le 17 janvier 1925, en son vivant domicilié
à Cerfontaine, rue des Valizes 2/A, et décédé à Cerfontaine, en date du
17 août 2006.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de la
présente, à Me Geneviève Gigot, notaire à Walcourt, rue de la
Station 67.

Pour extrait conforme délivré à M. François, Jean-Michel : le greffier,
(signé) M. Focan. (8223)

Suivant acte n° 07/466 dressé au greffe du tribunal de
première instance de Dinant, le 21 février 2007 :

Mme Noël, Myriam, domiciliée à Bioul, rue Crochat 17, agissant

1) avec l’autorisation de M. le juge de paix du canton de Dinant, en
date du 16 janvier 2007, dont copie conforme restera annexée au présent
acte, pour et au nom de ses enfants mineurs domiciliés avec elle :

Scoupe, Pierre, né le 16 décembre 1989 et;

Scoupe, Colin, né le 24 avril 1991;

2) comme mandataire, en vertu d’une procuration, sous seing privé,
donnée à Anhée le 21 février 2007, et qui restera annexée au présent
acte de :

M. Scoupe, Rémi, domicilié à Bioul, rue du Crochat 17,
a déclaré, pour ses enfants, accepter, sous bénéfice d’inventaire, la
succession qui leur est dévolue par le décès de leur soeur, Scoupe,
Arielle, née à Namur le 24 février 1986, en son vivant domiciliée à Bioul,
rue du Crochat 17, et décédée à Bruxelles, en date du 25 octobre 2006.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans un délai de trois mois, à compter de la
présente, à Me Geneviève Gigot, notaire à 5650 Walcourt, rue de la
Station 67.

Pour extrait conforme délivré à Mme Noël Myriam : le greffier,
(signé) M. Focan. (8224)

Tribunal de première instance de Liège

L’an 2007, le 7 mars, au greffe du tribunal de première instance de
Liège a comparu :

Scavée, Paul, notaire à 4190 Xhoris, porteur d’une procuration, sous
seing privé, qui restera annexée au présent acte, pour et au nom de :

Bueno Garcia, Sébastien, né à Liège le 9 novembre 1977, domicilié à
81800 Rabasteus (France), rue Gabriel O’Byrne 7, agissant en nom
personnel, et en qualité de curateur de :

Bueno Garcia, Olivier, né à Liège le 21 septembre 1981, domicilié à
81000 Albi (France), rue Edouard Branly 38;

désigné à cette fonction, par ordonnance du juge des tutelles du
tribunal d’instance de Sarlat (France) rendue en date du 30 janvier 2006,
ordonnance produite en fax, et qui restera annexée au présent acte,
lequel comparant a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Minguet, Jean Noël, né à Aywaille le
7 mai 1923, de son vinvant domicilié à Aywaille, Awan-Centre 7a, et
décédé le 8 novembre 2006 à Aywaille.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son étude
à 4190 Xhoris, rue de Hamoir 12.

Dont acte, signé, lecture faite par le comparant et le greffier.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, au domicile élu, dans les trois mois, de la
présente insertion.

Le greffier, (signature illisible). (8225)

L’an 2007, le 7 mars, au greffe du tribunal de première instance de
Liège a comparu :

Me Paul Scavée, notaire à 4190 Xhoris, rue de Hamoir 12, porteur
d’une procuration, sous seing privé, qui restera annexée au présent
acte, pour et au nom de :

Triplot, Martine, née à Liège le 23 décembre 1959, agissant en nom
personnel, et en qualité de seule titulaire de l’autorité parentale sur :

Descheemaeker, Célia, née à Liège le 18 mai 1990, toutes deux
domiciliées à 4920 Aywaille, clos des Ecureuils 7;

et à ce, autorisée, par ordonnance de la justice de paix du canton de
Sprimont rendue en date du 6 septembre 2006, ordonnance produite en
copie conforme, et qui restera annexée au présent acte,

lequel comparant a déclaré, ès qualités, accepter, sous bénéfice d’inven-
taire, la succession de Descheemaeker, Yves Bernard Michel, né à Spa le
11 juillet 1954, de son vivant domicilié à Louveigné (Sprimont), rue de
l’Esplanade 50/Ap. 4, et décédé le 30 juin 2006 à Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son étude
à 4190 Xhoris, rue de Hamoir 12.

Dont acte, signé, lecture faite par le comparant et le greffier.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,

par avis recommandé, au domicile élu, dans les trois mois, de la
présente insertion.

Le greffier, (signature illisible). (8226)

Tribunal de première instance de Marche-en-Famenne

L’an 2007, le mercredi 7 mars, au greffe du tribunal de
première instance de Marche-en-Famenne, a comparu :

Sahbaz, Ceylan, né le 3 août 1963 à Akpinar (Turquie), domicilié à
6900 Marche-en-Famenne, chaussée de Liège 127, lequel agissant en sa
qualité de tuteur exerçant l’autorité parentale sur :

Sahbaz, Ozan, né le 8 octobre 2003 à Marche-en-Famenne, domicilié
à 6900 Marche-en-Famenne, chaussée de Liège 127;

M. Sahbaz, Ceylan, agit conformément à une ordonnance rendue le
16 janvier 2007, par le juge de paix siégeant à Marche-en-Famenne, dont
une copie restera annexée au présent,

lequel comparant a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, les
successions de :

1) Sahbaz, Ali, né à Emirdag (Turquie) le 1er octobre 1974, décédé à
Somme-Leuze le 20 octobre 2005, domicilié en son vivant à
6900 Marche-en-Famenne, rue des Fours 4 (père de Sahbaz, Ozan);

2) Camli, Bahar, né à Akpinar (Turquie) le 7 mars 1977, décédée à
Somme-Leuze le 20 octobre 2005, domiciliée en son vivant à
6900 Marche-en-Famenne, rue des Fours 4 (mère de Sahbaz, Ozan);

3) Sahbaz, Kadir, né à Afyon (Turquie) le 16 février 1945, décédé à
Somme-Leuze le 20 octobre 2005, domicilié en son vivant à
6900 Marche-en-Famenne, rue des Violettes 5 (grand-père de Sahbaz,
Ozan);

4) Sahbaz, Hakan, né à Marche-en-Famenne le 3 juillet 1993, décédé
à Dinant le 20 octobre 2005, domicilié en son vivant à
6900 Marche-en-Famenne, rue des Fours 4 (frère de Sahbaz, Ozan);

5) Sahbaz, Emre, né à Marche-en-Famenne le 6 mars 1997, décédé à
Somme-Leuze le 20 octobre 2005, domicilié en son vivant à
6900 Marche-en-Famenne, rue des Fours 4 (frère de Sahbaz, Ozan).

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Jean-François Piérard, de résidence à 6900 Marche-en-Famenne,
avenue de la Toison d’Or 67.
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Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé adressé au domicile élu, dans un délai de
trois mois, à compter de la date de la présente insertion.

(Signé) Charlier; Sahbaz, Ceylan.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) L. Charlier.
(8227)

Tribunal de première instance de Mons

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège, le
25 janvier 2007 :

Mme Interlandi, Concetta, née à Caltagirone (I) le 31 juillet 1963,
domiciliée à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, rue Vandervelde 97,

a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de
Chiaramonte, Giuseppa, née à San Michele Di Ganzaria (I) le
1er novembre 1939, en son vivant domiciliée à Haine-Saint-Pierre, rue
de l’Industrie 76/0001, et décédée le 4 septembre 2006 à
Montigny-le-Tilleul.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître par avis
recommandé, leurs droits, dans un délai de trois mois, à compter de la
date de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Me Depouhon, Valérie, de résidence à
6183 Trazegnies, sentier Saint-Joseph 1.

Le greffier chef de service, (signé) Marie-José Saucez. (8228)

Tribunal de première instance de Nivelles

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de première instance de
Nivelles, en date du 5 mars 2007 :

M. Bernard, Luc Fernand André, de nationalité belge, né à
Houdeng-Goegnies le 21 septembre 1951, domicilié à
1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Fond de Bondry 124,

a déclaré accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de Bernard,
Gaston Paul René, né à La Louvière le 7 mars 1929, de son vivant
domicilié à Chaumont-Gistoux, sentier du Berger 21, et décédé le
17 août 2006 à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé, dans les trois mois, à compter de la date de la
présente insertion à Me Jacques Wathelet, notaire à 1300 Wavre, rue
Saint-Roch 28.

Nivelles, le 6 mars 2007.

Pour copie conforme de la déclaration : le greffier chef de service,
(signé) J.-M. Lamotte. (8229)

Concordat judiciaire − Gerechtelijk akkoord

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du mardi 6 mars 2007, le tribunal de commerce de
Liège a clôturé les opérations du sursis accordé le 30 novembre 2004 à
Mme Marie Astrid Donatienne Marcelle Delcour, née à Waremme le
16 janvier 1964, domiciliée à 4357 Donceel, rue de Hesbaye 41, inscrite
à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0794.089.807, pour
l’activité de cuisiniste et l’exploitation d’un restaurant à 4500 Huy, rue
Griange 16A.

Ce même jugement a donné décharge de sa mission au commissaire
au sursis.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) J. Tits.
(8230)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van 6 maart 2007 van de 22e kamer van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen werd een definitieve opschorting van beta-
ling toegekend voor een periode eindigend op 6 maart 2009 aan
M.I. Construct & Contractors BVBA, Hoogboomsesteenweg 94/1,
2950 Kapellen (Antwerpen).

Ondernemingsnummer 0862.790.848.
De griffier-hoofd van dienst, M. Caers. (Pro deo) (8231)

Faillite − Faillissement

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur aveu, la faillite de Mme Dechesne, Marianne Janine
Michelle, de nationalité belge, née à Rocourt le 5 décembre 1952,
domiciliée à 4430 Ans, rue de la Station 20, ayant pour activités : vente
d’articles cadeaux - décorations, sous la dénomination « Amour et les
Coin-Coin », inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n° 0606.458.549.

Curateur : Victor Hissel, avocat à 4000 Liège, rue Duvivier 26.

Juge-commissaire : M. Jean-Claude Weicker.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8232)

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur aveu, la faillite de M. Antonio Della Valle, de nationalité
italienne, né à Pignataro Maggiore (Italie) le 13 février 1947, domicilié à
4460 Grâce-Hollogne, avenue Joseph Wauters 13, ayant pour activités :
révision de machines/outils, inscrite à la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0606.532.189.

Curateur : Frédéric Kerstenne, avocat à 4000 Liège, boulevard
d’Avroy 7c.

Juge-commissaire : M. Léon-Maurice Haulet.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8233)

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Le Plein Vent, établie et
ayant son siège social à 4000 Liège, quai Saint-Léonard 15, bte 21, ayant
pour activités : l’exploitation d’un débit de boisson et restaurant,
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0425.055.483.

Curateur : Yves Godfroid, avocat à 4000 Liège, rue Charles Morren 4.

Juge-commissaire : M. Henri Freson.

13579MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8234)

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur citation, la faillite de M. Adem Demir, de nationalité
belge, né à Imranli (Turquie) le 8 avril 1975, domicilié à 4683 Oupeye
(Vivegnis), rue César de Paepe 24/A000, ayant pour activités : travaux
d’isolation, de construction, inscrit à la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0757.437.960.

Curateurs : Dominique Collin et Jean-Paul Tasset, avocats à
4020 Liège, quai Marcellis 4/011, ces derniers ayant le pouvoir d’agir
chacun séparément.

Juge-commissaire : M. Paul d’Otreppe de Bouvette.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8235)

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur citation, la faillite de la SPRL Coda, établie et ayant son
siège social à 4400 Flémalle, rue Harkay 200, ayant pour activités : le
commerce de gros alimentaire spécialisé, inscrite à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le n° 0466.758.555.

Curateur : Didier Grignard, avocat à 4020 Liège, quai Orban 52.

Juge-commissaire : M. Bruno Giaccio.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8236)

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur aveu, la faillite de Mme Patricia Fels-Lurquin, de
nationalité belge, née à Uccle le 13 octobre 1957, domiciliée à 4987 Stou-
mont, Chession 22, ayant pour activités : l’exploitation d’un commerce
de gros et de détail de produits de parfumerie, produits de beauté et de
coiffure et institut de beauté, sous la dénomination « Fels Profession-
nel », à 4920 Aywaille, rue Henry Orban 16, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le n° 0872.666.636.

Curateur : Yves Godfroid, avocat à 4000 Liège, rue Charles Morren 4.

Juge-commissaire : M. Patrick de Maeyer.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8237)

Par jugement du 5 mars 2007, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur aveu, la faillite de la SPRL Piccola Mamma, établie et
ayant son siège social à 4000 Liège, rue Saint-Gilles 15, ayant pour
activités : traiteur-pizzeria, inscrite à la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0436.970.944.

Curateur : André Tihon, avocat à 4000 Liège, En Féronstrée 23/013.

Juge-commissaire : M. Philip Hault.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Liège, à 4000 Liège, îlot Saint-Michel, rue Joffre 12,
endéans les trente jours du jugement déclaratif de faillite.

Les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle
du failli ont le moyen d’en faire la déclaration au greffe conformément
à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des
créances est fixé au mercredi 18 avril 2007.

Pour extrait conforme : le greffier chef de service, (signé) J. Tits.
(8238)

Par jugement du 27 février 2007, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close, par liquidation, la faillite de la SPRL Joba, rue de la
Wache 3, à 4000 Liège (B.C.E. 0466.534.762), déclarée en faillite par
jugement du 5 juin 2002.

La société faillie a été déclarée inexcusable.

(Signé) Claude Philippart de Foy, curateur. (8239)

Par jugement du tribunal de commerce de Liège du 27 février 2007,
il a été procédé à la clôture, par liquidation (loi du 8 août 1997,
article 80), de la faillite de la SPRL Transport Presse M. France, ayant
son siège social à 4100 Seraing, rue des Airelles 90, BCE n° 0459.141.481,
société déclarée en faillite par jugement de ce même tribunal en date
du 20 août 1998, la société faillie étant déclarée inexcusable.

Le curateur, (signé) Me André Magotteaux. (8240)

Par jugement du tribunal de commerce de Liège du 27 février 2007,
il a été procédé à la clôture, par liquidation (loi du 8 août 1997,
article 80), de la faillite de la SPRL Tout pour le Bâtiment, en abrégé
TLB, ayant son siège social à 4620 Fléron, rue François Lapierre 95,
BCE n° 0429.535.596, société déclarée en faillite par jugement de ce
même tribunal en date du 26 janvier 1994, la société faillie étant
déclarée inexcusable.

Le curateur, (signé) Me André Magotteaux. (8241)

Par jugement du tribunal de commerce de Liège du 27 février 2007,
il a été procédé à la clôture, par liquidation (loi du 8 août 1997,
article 80), de la faillite de M. Claudy Thiry, né à Vierset-Barse le
26 décembre 1975, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, rue Paul Janson 62,
BCE n° 0601.951.613, déclaré en faillite par jugement de ce même
tribunal en date du 8 octobre 2003, le failli étant déclaré excusable.

Le curateur, (signé) Me André Magotteaux. (8242)
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Tribunal de commerce de Huy

Par jugement du 28 février 2007, le tribunal de commerce de Huy a
déclaré close, par liquidation, la faillite de Jamsin, Pascal Olivier Jean
François Ghislain, né à Huy le 15 décembre 1973, domicilié à
4540 Amay, rue des Ecoles 13A, et exploitant une entreprise de
placement de monuments funéraires, à 4540 Amay, rue Bois de
Mer 2/1, ayant été inscrit au R.C. Huy 44027, radié le 11 janvier 2002,
avec comme date de cessation effective le 31 décembre 2001,
T.V.A. 651.472.685.

Le même jugement donne décharge au curateur de sa mission et
déclare ce failli excusable.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) B. Delise. (8243)

Tribunal de commerce de Neufchâteau

Par jugement du 6 mars 2007, le tribunal de commerce de Neufchâ-
teau a prononcé la clôture, par insuffisance d’actif, de la faillite de
SCS Cotobel, dont le siège social était sis à 6600 Bastogne, rue Saint-
Pierre 11A, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0468.167.431.

M. Tambour, Fabian, domicilié à F-57730 Gorcy (France), Grand-
Rue 4, est considéré comme liquidateur.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) P. Wanlin. (8244)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
7 maart 2007, werd Slijpers Hof BVBA, uitbating van een restaurant,
Pareel 2, 9260 Wichelen (Schellebelle), in staat van faillissement
verklaard.

Ondernemingsnummer 0475.049.382.

Rechter-commissaris : de heer Marc Tackaert.

Curator : Mr. Magda Jannis, Grote Markt 19, 9200 Dendermonde.

Datum staking van betaling : 7 maart 2007, onder voorbehoud van
artikel 12, lid 2, F.W.

Indienen van de schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op vrijdag 20 april 2007, ter griffie van
de rechtbank.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63
F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhou-
ding met hun inkomsten en hun patrimonium is (artikel 72bis F.W. en
artikel 10 wet 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) S. Van
Nuffel. (8245)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van De Schrijver,
André, garage- en pomphouder, voorheen Molenbergstraat 53,
9340 Lede, en thans Watermolenstraat 21, 9340 Wanzele (Lede),
gesloten verklaard bij vereffening.

De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0649.214.466.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8246)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Metropolitan NV,
drankgelegenheid-dancing, Sluierstraat 1, 9300 Aalst, gesloten
verklaard bij vereffening.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0436.611.252.

Identiteit van de persoon die als vereffenaar wordt beschouwd : de
heer Vandenameele, Dirk, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem),
Jagershoek 15.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8247)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Perfect-Floors NV,
industriële bevloering, Kasteeldreef 6, 9140 Temse, gesloten verklaard
bij vereffening.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0476.367.196.

Identiteit van de personen die als vereffenaars worden beschouwd :
de heer Björn De Wilde, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Beek-
straat 1/B002, en Kim De Wilde, wonende te 9140 Temse, Veld-
straat 361.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8248)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Artikona BVBA,
verkoop en reparatie IT-materiaal, Lindestraat 19 A2, 9240 Zele,
gesloten verklaard bij vereffening.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0438.527.793.

Identiteit van de persoon die als vereffenaar wordt beschouwd : de
heer Debusschere, Thierry, wonende te 9220 Hamme, Vital Keuller-
laan 10.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8249)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Heibo BVBA,
voorheen Toff BVBA, fabricage-groothandel in kousen en sokken,
Lindenstraat 91, 9100 Sint-Niklaas, gesloten verklaard bij vereffening.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0426.863.643.

Identiteit van de persoon die als vereffenaar wordt beschouwd : de
heer Christiaan Heirwegh, wonende te 9140 Temse, Hogenakker-
straat 95.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8250)

13581MONITEUR BELGE — 13.03.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD



Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Vervatex BVBA,
fabricatie breigoederen, Burrelstraat 5C, 9100 Sint-Niklaas, gesloten
verklaard bij vereffening.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0461.841.348.

Identiteit van de persoon die als vereffenaar wordt beschouwd : de
heer Frank Vanderstylen, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kalk-
straat 35/B12.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8251)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Taxi Willy
De Man-Aelbrecht VOF, horecabedrijf, Hof ten Bergestraat 14,
9300 Aalst, gesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0461.113.452.

In toepassing van artikel 74 van de faillissementswet wordt de
uitvoering van het voormeld vonnis gedurende één maand geschorst
vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Identiteit van de persoon die als vereffenaar wordt beschouwd : de
heer Jean-Paul De Man, wonende te 9300 Aalst, Hof ten Berge-
straat 38.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8252)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van Moremco BVBA,
uitbating benzinestation en winkeltje, Hoogstraat 115, 9340 Lede,
gesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0473.098.593.

In toepassing van artikel 74 van de faillissementswet wordt de
uitvoering van het voormeld vonnis gedurende één maand geschorst
vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Identiteit van de persoon die als vereffenaar wordt beschouwd :
Mevr. Moreau, Mireille, wonende te 9260 Wichelen, Dorp 19.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8253)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, zesde
kamer, d.d. 5 maart 2007, werd het faillissement van De Man, Jean-Paul,
Hof Ten Bergestraat 14, 9300 Aalst, gesloten verklaard bij gebrek aan
actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Ondernemingsnummer 0462.110.052.

In toepassing van artikel 74 van de faillissementswet wordt de
uitvoering van het voormeld vonnis gedurende één maand geschorst
vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd adjunct-griffier, (get.)
S. Van Nuffel. (8254)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
5 maart 2007, op bekentenis, tweede kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Raed Company BVBA, groothandel in textiel, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 9090 Melle, Vijverwegel 70, bus C,
en hebbende als ondernemingsnummer 0466.349.472.

Rechter-commissaris : de heer Paul De Maere.

Datum staking van de betalingen : 29 januari 2007.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 2 april 2007.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 16 april 2007.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. Marcel Gyde, advocaat, kantoorhoudende te
9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 78.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Hubert Vanmal-
deghem. (8255)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
5 maart 2007, op bekentenis, tweede kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake Datura NV, in vereffening, gespecialiseerde groot-
handel in voedingswaren, maatschappelijke zetel gevestigd te
9990 Maldegem, Koning Albertlaan 46 D1, hebbende als onderne-
mingsnummer 0464.452.925.

Rechter-commissaris : de heer Paul De Maere.

Datum staking van de betalingen : 2 maart 2007.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 2 april 2007.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 16 april 2007.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. Marcel Gyde, advocaat, kantoorhoudende te
9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 78.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Hubert Vanmal-
deghem. (8256)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis d.d. 19 februari 2007 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd het tijdstip van de staking van betalingen in het fail-
lissement van de NV De Meulemeester, met maatschappelijke zetel te
2820 Bonheiden, Oude Keerbergsebaan 8, met ondernemings-
nummer 0404.635.993, conform artikel 12, § 2, 3 en 4, van de
faillissementswet vervroegd en vastgesteld op 16 september 2005.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) G. Lauwers. (8257)

Rechtbank van koophandel te Veurne

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Veurne, van
7 maart 2007, werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard
de heer Carl Louis Helena Blondeel, geboren te Blankenberge op
30 november 1968, gedomicilieerd te 8630 Veurne, Pannestraat 12, doch
volgens eigen verklaring thans zonder vaste woonplaats, hebbende
postbus 12, te 8670 Koksijde, zijn handel uitbatende te 8630 Veurne,
Pannestraat 12, met ondernemingsnummer 0683.293.635, en met als
handelsactiviteiten « eetcafé », met als handelsbenaming « ’T Heksen-
kotje ».

Rechter-commissaris : de heer Ph. Vandaele.

Curator : Mr. Lut Godderis, advocaat, Zuidstraat 22, 8630 Veurne.

Staking van betalingen : 24 december 2006.

Indienen schuldvorderingen vóór 28 maart 2007, ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.
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Eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer-
leggen op 16 april 2007, om 11 uur, ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) E. Niville.
(8258)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Veurne, van
7 maart 2007, werd, op dagvaarding, in staat van faillissement
verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Emmie, met vennootschapszetel te 8670 Koksijde-Oostduinkerke,
Albert I-laan 93, met ondernemingsnummer 0479.547.511, met als
gekende handelsactiviteit publiciteitsagentschappen.

Rechter-commissaris : de heer G. Seru.

Curator : Mr. Jean-Marie Verschelden, advocaat, Astridlaan 2a,
8630 Veurne.

Staking van betalingen : 7 maart 2007.

Indienen schuldvorderingen vóór 28 maart 2007, ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.

Eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer-
leggen op 16 april 2007, om 10 u. 30 m., ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Veurne, Peter Benoitlaan 2.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer personen die zich borg hebben gesteld)
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) E. Niville.
(Pro deo) (8259)

Régime matrimonial − Huwelijksvermogensstelsel

Suivant jugement prononcé le 19 février 2007, par la chambre du
tribunal de première instance de Huy, le contrat modificatif de régime
matrimonial entre M. Lavigne, Jean-Claude Charles Ferdinand, né à
Huy le 12 avril 1956, et son épouse, Mme Viatour, Danielle Rosine
Pauline Adeline, née à Amay le 25 novembre 1953, domiciliés ensemble
à 4540 Amay, rue de la Chapelle 1, dressé par acte du notaire Fabienne
Houmard, de résidence à Amay, le 11 octobre 2006, a été homologué.

Pour extrait conforme : (signé) Fabienne Houmard, notaire à Amay.
(8260)

Par requête datée du 26 février 2007, les époux de Leuze, Gilles
Jean-Marie Joseph Paul Louis Ghislain Lucien, pensionné, né à
La Roche-en-Ardenne le 19 juin 1929 (NN 29.06.19 103-75), et Liebin,
Jacqueline Augusta Charlotte, pensionnée, née à Houdeng-Goegnies le
30 mars 1934 (NN 34.03.30 102-24), domiciliés à 7110 La Louvière
(Houdeng-Goegnies), rue Dardry 39, ont introduit devant le tribunal
civil de première instance de Mons, une requête en homologation de
leur récompense dû par l’épouse, Mme Liebin, à la communauté :

Ville de La Louvière, douzième division, ex-Houdeng-Goegnies

Une maison d’habitation sise rue Dardry 39, cadastrée section C,
numéro 788M2, pour une contenance de trois ares.

Revenu cadastral : 907 euros;

par l’épouse à la communauté existante et ce, par acte reçu par le
notaire Baudouin Cassart, à Quaregnon, en date du 26 février 2007.

Pour les requérants, (signé) Me Baudouin Cassart. (8261)

Par jugement rendu le 24 janvier 2007, le tribunal de
première instance de Neufchâteau a homologué l’acte du notaire
Baudet, à Saint-Hubert, du 14 novembre 2006, portant modification du
régime matrimonial de M. Petkovic, Petar, dit Pierre, né à Vrdnik
(Yougoslavie) le 16 juin 1931, et son épouse, Mme Degros, Claude Marie
Jeanne, née à Bastogne le 16 mai 1941, domiciliés et demeurant à
6870 Saint-Hubert, rue des Rogations 96, par lequel ils ont apporté à
leur régime matrimonial certains aménagements consistant d’une part
en l’apport à la société d’acquêts, par M. Petkovic, de droits immobi-
liers lui appartenant en propre, et d’autre part en l’adjonction de
certaines dispositions d’attribution de la susdite société d’acquêts au
conjoint survivant, pour le cas de dissolution du mariage par décès.

Pour les époux, (signé) Denis Baudet, notaire. (8262)

Il résulte d’un jugement rendu le 1er février 2007, par la
première chambre du tribunal de première instance de Charleroi, qu’a
été homologuée la modification du régime matrimonial intervenue par
acte du notaire Yves Gribomont de Seneffe, le 18 septembre 2006, entre
les époux Van Hove, Raphaël, et Baligant, Monique, et contenant
maintien de leur régime matrimonial de séparation des biens avec
société d’acquêts, et apport d’un bien propre de l’époux à la société
d’acquêts.

Fait à Seneffe, le 7 mars 2007.
(Signé) Y. Gribomont, notaire. (8263)

Par jugement rendu le 9 octobre 2006, le tribunal de première instance
de Mons, a homologué l’acte reçu par le notaire Jean-Louis
Van Boxstael, à Boussu, le 15 mai 2006, portant modification du régime
matrimonial existant entre M. Cesaro, Marcello Giuseppe, gradué en
informatique, né à Boussu le 26 mars 1963, et son épouse, Mme Urbain,
Sonia Denise Laetitia, infirmière, née à Mons le 5 février 1979,
demeurant et domiciliés ensemble à 7300 Boussu, rue du Coron 23.

Le contrat modificatif prévoit le maintien du régime légal de commu-
nauté, et appport au patrimoine commun, par M. Marcello Cesaro, d’un
bien immeuble, sis à Boussu, rue du Coron 23.

(Signé) Jean-Louis Van Boxstael, notaire. (8264)

Par requête en date du 25 novembre 2006, M. Ben Haj Messaoud,
Mohamed Ben Mekki, né à Hammam-Lif (Tunisie) le 25 juillet 1975, de
nationalité tunisienne, et son épouse, Mme Vandenberghe, Marie
Tamara Bénédicte, née à Uccle le 19 juillet 1985, domiciliés ensemble à
Evere, rue V-Day 35, ont introduit devant le tribunal de
première instance de Bruxelles, une requête en homologation du
contrat de mariage modificatif de leur régime matrimonial de sépara-
tion des biens pure et simple, en régime de séparation de biens avec
société d’acquêts, dressé par acte reçu par le notaire Olivier Waterkeyn,
notaire associé à la résidence de Waterloo, le 10 novembre 2006.

(Signé) O. Waterkeyn, notaire associé. (8265)

Suivant jugement prononcé le 21 décembre 2006, par la
septième chambre, affaires civiles, du tribunal de première instance de
Nivelles, le contrat de mariage modificatif du régime matrimonial entre
Messire Slingeneijer de Goeswin, Jacques André Ghislain Marie, écuyer,
né à Anvers le 12 juin 1943, et son épouse, Mme Doucq, Brigitte, née à
Mouscron le 18 avril 1944, tous deux de nationalité belge, domiciliés
ensemble à Waterloo, drève du Moulin 43, dressé par acte du notaire
Olivier Waterkeyn de Waterloo, le 29 juin 2006, a été homologué.

Les époux Slingeneijer de Goeswin-Doucq, ont modifié leur régime
de séparation de biens pure et simple en y adjoignant une société
d’acquêts immobilière.

(Signé) O. Waterkeyn, notaire associé. (8266)

Bij verzoekschrift van 5 maart 2007 hebben de heer Hermans, Leo
Albert Anna, geboren te Mol op 17 maart 1940, en zijn echtgenote,
Mevr. Willems, Rita Annie Alfonsine Justina, geboren te Mol op
27 februari 1940, samenwonende te 2400 Mol, Jacob Smitslaan 32,
gehuwd te Mol op 17 oktober 1964, onder het wettelijk stelsel bij gebrek
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aan huwelijkscontract, homologatie gevraagd bij de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout van de akte, verleden voor notaris Hervé De
Graef, te Mol, op 5 maart 2007, houdende inbreng door Mevr. Willems,
Rita, van onroerende goederen, doch met behoud van het stelsel, en
dat voorafgaandelijk geen akte van boedelbeschrijving noch akte van
regeling van hun wederzijdse rechten vereist was.

Voor de echtgenoten Hermans-Willems : (get.) Hervé De Graef,
notaris. (8267)

Blijkens vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout,
uitgesproken op 7 februari 2007, werd de akte van wijziging van
huwelijksvermogensstelsel verleden voor notaris Hervé De Graef, te
Mol, op 17 oktober 2006, gehomologeerd.

In deze akte hebben de heer Zwart, Jacob, en zijn echtgenote,
Mevr. Willems, Rita Germaine Marie Joseph, samenwonende te Mol,
Colburnlei 11, hun huwelijksstelsel gewijzigd in een stelsel van schei-
ding van goederen.

Voor de echtgenoten Zwart-Willems : (get.) Hervé De Graef, notaris.
(8268)

Bij verzoekschrift van 30 januari 2007 hebben de heer Perdaens,
Albert, en zijn echtgenote, Mevr. Leuckx, Lea, samenwonende te
1761 Roosdaal, Weverstraat 14, gehuwd onder het stelsel van gemeen-
schap van goederen ingevolge huwcontract verleden voor notaris
Gaston Van Den Haute, te Sint-Kwintens-Lennik, op 2 september 1970,
niet gewijzigd zo zij verklaren.

Aan de rechtbank van eerste aanleg te Brussel homologatie gevraagd
van de akte verleden voor notaris Dirk Van Den Haute, te Sint-
Kwintens-Lennik, op 30 januari 2007, houdende een wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel, door inbreng van een onroerend goed.

Voor de verzoekers : (get.) D. Van Den Haute, notaris. (8269)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, van
27 februari 2007, werd de akte, houdende wijziging aan het huweljks-
vermogensstelsel verleden voor notaris Eveline De Vlieger, te Ichtegem,
op 27 november 2006, van de heer Jules Georges Ulin, en zijn echtge-
note, Mevr. Julia Augusta Mortier, wonende te 8400 Oostende, Nieuw-
poortsesteenweg 602, inhoudende de homologatie van de wijzigings-
akte, gehomologeerd.

Voor de verzoekers : (get.) Eveline De Vlieger, notaris. (8270)

Bij verzoekschrift van 6 februari 2007 hebben de echtgenoten, De
Jongh, Luc, geboren te Antwerpen op 30 maart 1944, en Poppe, Rita
Jane Louise Blanche, geboren te Brugge op 1 april 1947, samenwonende
te 2660 Antwerpen (district Hoboken), Weerstandlaan 61, aan de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de homologatie gevraagd
van de akte verleden voor Hans Van Overloop, notaris te Wilrijk (stad
Antwerpen), op 6 februari 2007, houdende wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel door invoeging van een keuzebeding onder
last en inbreng van een onroerend goed.

Antwerpen (district Wilrijk), 6 maart 2007.

Voor de echtgenoten De Jongh-Poppe : (get.) Hans Van Overloop,
notaris. (8271)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, in dato
20 oktober 2006, werd gehomologeerd de akte verleden voor notaris
Ludo Debucquoy, te Passendale, op 1 juni 2006, houdende wijziging
aan het huwelijksvermogensstelsel door de echtgenoten, Patrick
Heemeryck-Lagrou, Lieve, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke),
Brabandstraat 36, en waarbij de heer Patrick Heemeryck, voornoemd,
eigen onroerende goederen te Staden, Lichtervelde en Roeselare, in het
gemeenschappelijk vermogen ingebracht.

(Get.) L. Debucquoy, notaris. (8272)

Op 2 maart 2007 hebben de heer Vandenbussche, Eric Frans Oscar,
geboren te Werken op 3 maart 1951, en zijn echtgenote, Mevr. Debuy,
Carine Irène Elise, geboren te Kortrijk op 11 januari 1953, samenwo-
nende te 8610 Kortemark, Vladslostraat 35, bij de rechtbank van eerste
aanleg te Veurne om homologatie gevraagd van de akte verleden voor
notaris Jo Vileyn, te Nieuwpoort, op 2 maart 2007, houdende wijziging
aan hun huwelijksstelsel met behoud van het wettelijk stelsel, en
inbreng van een deel van een onroerend goed, zijnde 90 % in het
gemeenschappelijk vermogen door Mevr. Debuy, Carine.

Nieuwpoort, 6 maart 2007.
Voor de verzoekers : (get.) Jo Vileyn, notaris te Nieuwpoort. (8273)

Bij verzoekschrift van 5 maart 2007, hebben de echtgenoten Van
Himbeeck, Carl Marie Nestor Anais - De Spiegeleer Hilde Anna Valerie,
samenwonende te Zottegem, Sonseindestraat 11, homologatie aange-
vraagd bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van de akte
verleden voor notaris Chr. Uytterhaegen, te Wetteren, op 5 maart 2007,
houdende wijziging van hun bestaand huwelijksstelsel inhoudende een
wettelijke gemeenschap, door inbreng van een eigen onroerend goed
van de heer Van Himbeeck, Carl, in het gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) Chr. Uytterhaegen, notaris. (8274)

Bij verzoekschrift van 5 maart 2007, hebben de echtgenoten Van de
Velde Frans - Govaert Gilberta Adhemar, samenwonende te Wichelen,
Serskamp, Heidestraat 6, homologatie aangevraagd bij de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde van de akte verleden voor notaris
Chr. Uytterhaegen, te Wetteren, op 5 maart 2007, houdende wijziging
van hun bestaand huwelijksstelsel inhoudende een wettelijke gemeen-
schap, door inbreng van eigen onroerende goederen van
de heer Van de Velde, Frans, in het gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) Chr. Uytterhaegen, notaris. (8275)

Volgens vonnis uitgesproken op 21 februari 2007, door de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, werd de akte
houdende wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel, tussen de heer
De Feyter, Johan Honoré Celeste, bediende, en zijn echtgenote,
Mevr. Schepens, Marie Thérèse Godelieve Mathieu, onderwijzeres,
voorheen samenwonend te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 319, thans
te 8400 Oostende, Vindictivelaan 24 bus 9B, verleden voor geassocieerd
notaris Daniel Meert, te Erpe, op 22 juni 2005, gehomologeerd.

Namens de echtgenoten De Feyter-Schepens : (get.) Daniel Meert,
geassocieerd notaris. (8276)

Volgens vonnis uitgesproken op 19 oktober 2005, door de raadkamer
van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, werd de akte
houdende wijziging aan het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer
Roelandt, Richard Clement Camiel, gepensioneerd, en zijn echtgenote,
Mevr. Paerewyck, Suzanna Josephina, gepensioneerd, samenwonende
te 9300 Aalst, Capucienenlaan 32, verleden voor notaris Stéphane
Meert, te Erpe, op 16 maart 2005, gehomologeerd.

Namens de echtgenoten Roelandt-Paerewyck : (get.) Stéphane Meert,
notaris. (8277)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, de dato
12 december 2006, werd gehomologeerd de akte verleden voor notaris
Joost Vanderlinden, te Brakel, op 5 oktober 2006, houdende de wijzi-
ging huwelijksvermogensstelsel tussen de heer De Moor, Walter,
geboren te Schoten op 11 februari 1933, en zijn echtgenote,
Mevr. Diependaele, Irène Marie Eugenie, geboren te Erwetegem op
9 juli 1938, samenwonende te Zottegem, Smissenhoek 40.

(Get.) J. Vanderlinden, notaris. (8278)

Bij verzoekschrift van 16 februari 2007, dienen de heer Michels, Geert
Jozef Maria, landbouwer, geboren te Deinze op 4 juni 1959, en zijn
echtgenote, Mevr. Van Hulle, Marleen Esther, geboren te Deinze op
15 maart 1959, samenwonende te 9870 Zulte (Machelen), Leimeers-
straat 1, voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent, een aanvraag in
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tot homologatie van de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel,
blijkens akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, te Zulte, op
16 februari 2007, houdende aanneming van het stelsel der algemene
gemeenschap en inbreng door zowel de heer Michels, Geert, als
Mevr. Van Hulle, Marleen, van persoonlijke onroerende goederen in het
gemeenschappelijk vermogen.

Voor de verzoekers : (get.) Xavier Van den Weghe, notaris. (8279)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van
31 januari 2007, werd de akte gehomologeerd, verleden voor notaris
Joost Vercouteren, te Beveren, op 30 januari 2006, van de heer
Robbrecht, Wilmer Louis Celestine, geboren te Beveren op 8 juli 1931,
nationaal nummer 31.07.08 075-94, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke
instemming, en zijn echtgenote, Mevr. Van Der Stock, Marie Louise
Augusta Marcella, geboren te Beveren op 17 maart 1931, nationaal
nummer 31.03.17078-84, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instem-
ming, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Beeldstraat 28A, zijn gehuwd
onder het wettelijk stelsel der gemeenschap van goederen, blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Franz Dierickx, te Melsele, op
19 april 1955.

Deze akte houdt in een regeling-inbreng huwelijksgemeenschap.

(Get.) J. Vercouteren, notaris. (8280)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van
11 januari 2007, werd de akte gehomologeerd, verleden voor notaris
Christophe Verhaeghe, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een maatschap « Chr. Verhaeghe &
A. Vanlauwe », geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op
27 oktober 2006, houdende wijziging van het huwelijksvermogens-
stelsel dat bestaat tussen de heer Goegebuer, Walter Edmond Jozef,
rustend boomkweker, en zijn echtgenote, Mevr. Beernaerts, Irena
Martina Alina, huisvrouw, samenwonende te 9910 Knesselare, Geuze-
straat 13, door inbreng door beide echtgenoten van alle eigen onroe-
rende goederen in het gemeenschappelijk huwelijksvermogen.

Namens de echtgenoten : (get.) Chr. Verhaeghe, geassocieerd
notaris. (8281)

Bij verzoekschrift van 23 februari 2007 hebben de heer Herremans,
Kim François Joanna, ambtenaar, geboren te Rumst op 7 juni 1978, en
zijn echtgenote, Mevr. Schuerewegen, Isabelle Stefanie Charles, ergo-
therapeute, geboren te Rumst op 4 mei 1983, samenwonend te Schelle,
Interescautlaan 61, aan de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
de homologatie gevraagd hebben van de akte, verleden voor notaris
Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem, op drieëntwintig februari twee-
duizend en zeven (23/02/2007), houdende : 1) inbreng in het gemeen-
schappelijk vermogen door de heer Herremans, Kim, van een eigen
goed, gelegen te Schelle, Interescautlaan 61, en een autostaanplaats,
gelegen te Schelle, Amperestraat + 2, en 2) inbreng in het gemeenschap-
pelijk vermogen door de heer Kerremans, Kim, en Mevr. Schuere-
wegen, Isabelle, van een hypothecair krediet in het voordeel van
Argenta Spaarbank, en 3) keuzebeding bij ontbinding van de gemeen-
schap door overlijden.

(Get.) J.-P. Vanden Weghe, notaris. (8282)

Bij verzoekschrift van 13 februari 2007 hebben de heer Rudolf Achiel
Rosa Van Engeland, restauranthouder, en zijn echtgenote, Mevr. Ann
Constantia Roger Goyvaerts, helpster, samenwonend te Sint-Katelijne-
Waver, Liersesteenweg 238, de homologatie gevraagd van de akte,
verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe, te Walem (Mechelen),
op dertien februari tweeduizend en zes (13/02/2006), houdende over-
gang van het stelsel van scheiding van goederen naar het wettelijk
stelsel, en inbreng in het gemeenschappelijk vermogen van het onroe-
rend goed, gelegen te Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 238.

(Get.) J.-P. Vanden Weghe, notaris. (8283)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, van
17 januari 2007, werd gehomologeerd de akte, verleden voor notaris
Pierre Moulin, te Destelbergen, op 4 augustus 2006, houdende wijzi-
gingen aan het huwelijkscontract tussen de heer Vaes, Christophe,
geboren te Luik op 30 juni 1974, en zijn echtgenote, Mevr. Deltour,
Sophie, licentiaat nautische wetenschappen, geboren te Gent op
23 juni 1978, samenwonend te 2980 Zoersel, Meerheideweg 53, onder-
meer door inbreng in het gemeenschappelijk vermogen door
Mevr. Sophie Deltour van :

stad Antwerpen :

in een appartementsgebouw, gelegen te Antwerpen, Kruishof-
straat 144, gekadastreerd voor de grond en de gemene delen,
Antwerpen, negende afdeling, volgens titel en kadaster sectie I,
nummer 2319/02D, groot vierduizend zeshonderd vierkante meter, de
volgende gedeelten :

het appartement B op de zestiende verdieping, volgens recente
kadastrale legger gekend onder nummer #A16/B/K48, omvattende :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom : hall, living, keuken,
badkamer, WC, twee slaapkamers en terras, alsmede de onderaardse
kelder gemerkt nummer 48;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
vijfenzeventig/tienduizendsten (75/10 000) in de gemeenschappelijke
delen van het gebouw waaronder de grond.

(Get.) P. Moulin, notaris. (8284)

Bij verzoekschrift van 19 februari 2007 hebben de heer Moreels, Paul
Gerard, geboren te Zwevegem op 19 mei 1953, en zijn echtgenote,
Mevr. Devoldere, Marleen Martha, geboren te Kortrijk op
30 maart 1953, samenwonende te Kortrijk, Morinnestraat 57A, bij de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk een verzoek ingediend tot
homologatie van een akte wijziging huwelijksvermogensstelsel,
houdende inbreng door Mevr. Marleen Devoldere van een onroerend
goed in het gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) D. Declercq, notaris. (8285)

Bij vonnis, verleend door de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
op 31 januari 2007, werd de akte, houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Jean-Luc Sneyers, te
Alken, op 22 april 2006, gehomologeerd.

Wijziging bevattende inbreng van onroerende goederen in de
gemeenschap, voor Breysens, Christophe informaticus, geboren te Sint-
Agatha-Berchem op 10 februari 1970, en zijn echtgenote,
Mevr. Thevissen, Isabelle Brigitte Emmanuelle, apothekeres, geboren te
Leuven op 28 maart 1971, beiden wonende te 3650 Dilsen, Borreshoef-
straat 137.

Voor de verzoekers, (get.) Jean-Luc Sneyers, notaris te Alken. (8286)

Bij vonnis, verleend door de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
op 31 januari 2007, werd de akte, houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Jean-Luc Snyers, te
Alken, op 4 oktober 2006, gehomologeerd.

Wijziging bevattende inbreng van onroerende goederen in de
gemeenschap, voor Vroonen, Guillaume Julien Augustinus Ghislain,
gepensioneerde, geboren te Gutschoven op 28 augustus 1928, en zijn
echtgenote, Mevr. Gielen, Augusta Gertrudis Maria Joanna, gepensio-
neerde, geboren te Gors-Opleeuw op 29 juli 1924, beiden wonende te
3840 Borgloon, Opleeuwstraat 16.

Voor de verzoekers, (get.) Jean-Luc Sneyers, notaris te Alken. (8287)

Bij vonnis, uitgesproken in raadkamer van de tweede BII kamer van
de rechtbank van eerste aanleg voor het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen op 10 januari 2007, werd de akte gehomologeerd, verleden
voor notaris Jacques Janssens, te Antwerpen (Berchem), op 9 mei 2006,
waarbij de heer Joris, Paul Joseph Evariste (I.K. 590.2540564.63)
(R.R. 551025 491-81), geboren te Berchem op 25 oktober 1955, en zijn
echtgenote, Mevr. Jansen, Sonia Constantia Maria Lambertus
(I.K. 002 0694992 42) (R.R. 570617 584-68), geboren te Berchem op
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17 juni 1957, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Edgard Tinel-
straat 11, oorspronkelijk gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand van Antwerpen (Berchem) op 9 september 1978, onder het beheer
der scheiding van goederen gevolgd van een gemeenschap van
aanwinsten ingevolge huwelijkscontract, verleden voor notaris Arthur
Beuckelaers, te Berchem, op 25 augustus 1978, hun huwelijksstelsel
wijzigden. De akte houdende wijziging houdt in het behoud van hun
huwelijksvermogensstelsel, met inbreng van een eigendom te
Antwerpen (Berchem), Edgard Tinelstraat 11, toebehorend
Mevr. Jansen, alsmede inbreng van de hypothecaire schuld bij Fortis
Bank.

(Get.) Jacques Janssens, notaris. (8288)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tweede
B1 kamer, op 19 januari 2007, werd de akte gehomologeerd, verleden
voor notaris Yves Mallentjer, te Antwerpen (Hoboken), op
23 februari 2006, houdende wijziging van het huwelijksvermogens-
stelsel tussen de heer Lemmens, Jean Angelina Felix, stadsambtenaar,
en zijn echtgenote, Mevr. Houtman, Viviane Elisa Eduard, stads-
ambtenaar, samenwonend te 2660 Antwerpen (Hoboken), Sint-
Bernardsesteenweg 1114.

In deze akte werd het huwelijksvermogensstelsel niet gewijzigd, de
wijziging werd beperkt tot de inbreng in het gemeenschappelijk
vermogen van het onroerend goed, gelegen te 2660 Antwerpen
(Hoboken), Sint-Bernardsesteenweg 1114.

Voor eensluidend uittreksel : voor de echtgenoten Lemmens-
Houtman, (get.) Yves Mallentjer, notaris. (8289)

Bij verzoekschrift van 5 maart 2007 dienen de heer Lippens, Rudolf
Joseph, gepensioneerde, geboren te Zulte op 19 april 1934, en zijn
echtgenote, Mevr. Van Laere, Monica Anna Maria, gepensioneerde,
geboren te Olsene op 4 mei 1940, samenwonende te 9870 Zulte (Mache-
len), Hoevestraat 28, voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent een
aanvraag in tot homologatie van de wijziging van hun huwelijks-
vermogensstelsel, blijkens akte verleden voor notaris Xavier Van den
Weghe, te Zulte, op 5 maart 2007, houdende aanneming van het stelsel
der algemene gemeenschap en inbreng door de heer Rudolf Lippens
van een persoonlijk onroerend goed in het gemeenschappelijk
vermogen.

Voor de verzoekers : (get.) Xavier Van den Weghe, notaris te
9870 Zulte. (8290)

Bij verzoekschrift van 19 februari 2007 hebben de heer Thuys, David,
en zijn echtgenote, Mevr. Vertessen, Kathleen, wonende te 3390 Tielt-
Winge, Dorpsstraat 95, op de rechtbank van eerste aanleg te Leuven
een aanvraag ingediend tot homologatie van de wijziging van de
samenstelling van hun gemeenschappelijk vermogen.

Namens de echtgenoten Thuys-Vertessen : (get.) E. Lerut, notaris.
(8291)

Bij verzoekschrift van 6 maart 2007 hebben de echtgenoten de heer
Barle, Jules Leon en Mevr. Hermans, Aline Angeline, wonende
3440 Zoutleeuw (Budingen), Ketelstraat 6, aan de rechtbank van eerste
aanleg te Leuven, om de homologatie gevraagd van de akte houdende
wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris
Eric Tallon, te Geetbets, op 6 maart 2007.

Voor de verzoekers : (get.) Eric Tallon, notaris. (8292)

Bij vonnis van 21 februari 2007, uitgesproken door de eerste burger-
lijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, werd
de akte gehomologeerd, verleden voor notaris Johan Dedoncker, te
Berlare, op 26 oktober 2006 houdende wijziging huwelijksvermogens-
stelsel tussen de heer Willy Gabriël Verdurme, en zijn echtgenote, Mevr.
Annie Josepha Huylebroeck, samenwonende te 9290 Berlare, Emiel
Hertecantlaan 16, inhoudende een inbreng door de echtgenoot van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) Johan Dedoncker, notaris. (8293)

De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, eerste kamer,
heeft bij vonnis van 31 januari 2007 de akte, verleden voor notaris Yves
Clercx, te Genk, op 29 augustus 2006, houdende de wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Schreurs, Paul Ghislain
Leon, beroepsofficier, geboren te Genk op 9 februari 1963, en zijn
echtgenote, Mevr. Neyens, Inge Maria Hendrika, lector, geboren te
Genk op 8 november 1963, samenwonende te 3665 As, Overeinde 7,
gehomologeerd.

Deze wijziging houdt in dat voornoemde echtgenoten het wettelijk
stelsel behouden maar waarbij, in het aldus behouden blijvend wettelijk
stelsel, onroerende goederen uit het gemeenschappelijk vermogen, met
de erop rustende hypothecaire schuld, aan het eigen vermogen van
Mevr. Neyens, Inge, werden toebedeeld, en waarbij eveneens modali-
teiten inzake de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij de
ontbinding van het stelsel werden opgenomen.

Genk, 7 maart 2007.
Namens de echtgenoten Schreurs-Neyens : (get.) Yves Clercx, notaris

te Genk. (8294)

Blijkens vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, op 18 december 2006, werd de akte van wijziging van
huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Van Meerbeek, Cyriel Fran-
çois, geboren te Kortrijk-Dutsel op 12 oktober 1947 en Mevr. Huygens,
Paula Mathilda, geboren te Messelbroek op 9 december 1947, samen-
wonende te 3220 Holsbeek, Bruul 47, verleden voor notaris Jean Half-
lants, te Lubbeek, op 12 april 2006, gehomologeerd. De echtgenoten zijn
gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract en
hebben dit niet gewijzigd, doch wel een dadelijke verandering doorge-
voerd in de samenstelling van de vermogens.

Lubbeek, 6 maart 2007.
Voor gelijkluidend ontledend uittreksel : (get.) Jean Halflants, nota-

ris. (8295)

Bij verzoekschrift in datum van 6 maart 2007 hebben de echtgenoten
Vanhamme, Ludo-Reygaers, Kristien, wonende te 1755 Gooik, Patatten-
straat 55, voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Brussel,
een verzoekschrift ingediend tot homologatie van het contract
houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt
bij akte verleden voor notaris Luc Van Eeckhoudt, te Halle, op
6 maart 2007, inhoudende behoud van hun huidig stelsel zijnde het
wettelijk stelsel, en met inbreng door de heer Vanhamme, Ludo, van
eigen onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen, en dit
voor de blote eigendom.

Aldus verklaard te Halle, 7 maart 2007.
(Get.) Luc Van Eeckhoudt, notaris. (8296)

Bij verzoekschrift gedagtekend op 20 februari 2007 hebben de heer
Segaert, Pascal Geert Dominique, en zijn echtgenote, Mevr. Keirsebilck,
Carine Claudine, samenwonende te 8750 Wingene, Pastoor Goethals-
straat 19, gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap bij
ontstentenis van huwelijkscontract en/of wijzigende akte, aan de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge de homologatie gevraagd van
de akte, verleden voor notaris Henry Van Caillie, te Brugge, op
20 februari 2007, houdende wijziging van hun huwelijksvermogens-
stelsel zonder wijziging van het eigenlijk stelsel, door inbreng door de
heer Pascal Segaert en Mevr. Carine Keirsebilck van aan hen toebeho-
rende tegenwoordige eigen roerende goederen evenals van toekom-
stige roerende en onroerende goederen in het gemeenschappelijk
vermogen tussen hen bestaande.

Namens de echtgenoten, de heer Pascal Segaert en Mevr. Carine
Keirsebilck : (get.) Henry Van Caillie, notaris te Brugge. (8297)

Bij verzoekschrift van 22 februari 2007 hebben de echtgenoten
Lemeire, Louis Gustaaf-Quintijn, Elisabet Godelieve, samenwonende te
Wetteren (Westrem), Westremstraat 14, homologatie aangevraagd bij de
rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van de akte, verleden
voor notaris Chr. Uytterhaegen, te Wetteren, op 22 februari 2007,
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houdende wijziging van hun bestaand huwelijksstelsel inhoudende een
gemeenschap van aanwinsten, door inbreng van eigen onroerende
goederen van de heer Lemeire, Louis, in het gemeenschappelijk
vermogen.

(Get.) Chr. Uytterhaegen, notaris te Wetteren. (8298)

Bij vonnis van 17 januari 2007 heeft de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel gehomologeerd de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel,
verleden voor notaris Kris De Witte, te Ninove, op 21 september 2006,
tussen de heer Vanderperre, Joseph Marie Victor Ghislain, en zijn
echtgenote, Mevr. Claes, Josepha Marguerite Marie Ghislaine, samen-
wonende te 1670 Pepingen, Molenstraat 31, waarbij de echtgenoten
Vanderperre-Claes het stelsel der gemeenschap beperkt tot de
aanwinsten wijzigden in een stelsel van algehele gemeenschap.

Namens de echtgenoten Vanderperre-Claes : (get.) Kris De Witte,
notaris te Ninove. (8299)

Bij verzoekschrift van 5 maart 2007 hebben de heer Baeyens, Albert
Honoré Alfons, en zijn echtgenote, Mevr. De Moerlooze, Lena Rita,
samenwonend te 9420 Erpe-Mere, Bosstraat 154, aan de rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde de homologatie gevraagd van de akte
verleden voor notaris Guy Walraevens, te Herzele, op 5 maart 2007,
inhoudende wiijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, namelijk
inbreng in het gemeenschappelijk vermogen door de heer Baeyens,
Albert, van een onroerend goed gelegen te 9420 Erpe-Mere,
Bosstraat 154.

Herzele, 6 maart 2007.
Voor de verzoekers : (get.) Guy Walraevens, notaris. (8300)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, in datum
van 11 januari 2007, werd gehomologeerd de akte, verleden voor geas-
socieerd notaris Elisabeth Desimpel, te Waregem, op 7 november 2006,
houdende de wijziging huwelijksvermogensstelsel, tussen de heer
Declercq, Francky Julien Martha, en zijn echtgenote, Mevr. Van den
Bogaerde, Regine Ivette Fernanda, samenwonend te 8792 Desselgem
(Waregem), Kasteelstraat 72, in die zin dat voornoemde echtgenote
onroerende goederen heeft ingebracht in het gemeenschappelijk
vermogen.

Voor de echtgenoten Francky Declercq-Regine Van den Bogaerde :
(get.) Elisabeth Desimpel, notaris te Waregem. (8301)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de
dato 21 februari 2007, werd gehomologeerd de akte wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel, door de heer Buytaert, Rony Petrus, zelf-
standig elektrieker, en zijn echtgenote, Mevr. Guns, Moreen Erna Emiel,
bediende, samenwonende te Lebbeke, Potaardestraat 32, verleden voor
notaris Luc Eeman, te Lebbeke, op 16 oktober 2006, waarbij zij het
wettelijk stelsel behielden en waarbij de heer Buytaert, Rony Petrus,
volgend onroerend goed inbracht in de wettelijke gemeenschap : een
woonhuis, op en met grond, te Lebbeke, Potaardestraat 31, ten kadaster
bekend sectie B, nummer 1039/D/3, groot 6 aren 77 centiaren.

(Get.) Luc Eeman, notaris te Lebbeke. (8302)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de
dato 21 februari 2007, werd gehomologeerd de akte wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel door de heer Maes, Arthur Maria Modest
Amelie, bruggepensioneerde, en zijn echtgenote, Mevr. Vranckaert, Rita
Maria Carolus, huisvrouw, samenwonende te Dendermonde (Sint-
Gillis), Hoeksken 10, verleden voor Mr. Luc Eeman, notaris, te Lebbeke,
op 31 oktober 2006, waarbij zij het wettelijk stelsel behielden en waarbij
de heer Maes, Arthur Maria Modest Amelie, en zijn echtgenote, Mevr.
Vranckaert, Rita Maria Carolus, volgend onroerend goed elk voor de
helft inbrachten in het gemeenschappelijk vermogen : een grond
waarop de gebouwen van een woonhuis staan, gelegen te Dender-
monde (Sint-Gillis), Hoeksken 10, ten kadaster bekend sectie A,
nummer 686/C, groot 10 aren 77 centiaren.

(Get.) Luc Eeman, notaris te Lebbeke. (8303)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, de
dato 21 februari 2007, werd gehomologeerd de akte wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel door de heer Heyvaert, Ronny Louis
Yvonne, zelfstandige, en zijn echtgenote, Mevr. De Ridder, Jeannine
Angeline, huisvrouw, samenwonende te Buggenhout, Beukenstraat 74,
gehuwd onder het stelsel der gemeenschap beperkt tot de aanwinsten
ingevolge huwelijkscontract, verleden voor Mr. Aimé Van den Bossche,
notaris, te Buggenhout, op 3 april 1971, verleden voor Mr. Luc Eeman,
notaris, te Lebbeke, op 2 november 2006, waarbij zij voormeld stelsel
behielden en waarbij Mevr. De Ridder, Jeannine
Angeline, volgende onroerende goederen in de gemeenschap beperkt
tot de aanwinsten bracht : a) een woonhuis, op en met grond en
bergplaats, te Buggenhout, Beukenstraat 74, ten kadaster bekend
sectie A, nummers 544/K en 544/H, tezamen groot 9 aren 42 centiaren;
b) een perceel bouwgrond, gelegen aan de Beukenstraat, ten kadaster
bekend sectie A, nummer 545/K, groot 4 aren 79 centiaren.

(Get.) Luc Eeman, notaris te Lebbeke. (8304)

Bij verzoekschrift d.d. 5 maart 2007, gericht aan de rechtbank van
eerste aanleg te Kortrijk, hebben de echtgenoten Ginno Tack-Ver Eecke,
Marijke, wonende te Lendelede, Kortrijksestraat 63, verzocht om de
homologatie van de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, akte
verleden voor notaris Frederic Opsomer, te Kortrijk, op 6 maart 2007,
houdende inbreng van gezinswoning.

(Get.) F. Opsomer, notaris. (8305)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk op
11 januari 2007 werd de akte gehomologeerd, verleden voor notaris
Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule), op 27 november 2006, waarbij
de echtgenoten, de heer Derycke, Geert Jan, landbouwer, en zijn
echtgenote, Mevr. Holvoet, Maureen Antoinette Marie, maatschappelijk
werkster, samenwonende te Sint-Denijs, Jolainstraat 52, hun huwelijks-
vermogensstelsel hebben gewijzigd.

De wijziging voorziet in de inbreng van een eigen onroerend goed
van de heer Geert Derycke in het gemeenschappelijk vermogen.

Voor de verzoekers : (get.) Christian Lambrecht, notaris te Kortrijk
(Heule). (8306)

Bij verzoekschrift van 6 maart 2007 hebben de heer Vreys, Joannes
Michel Antonius Josef en Mevr. Hoogmartens, Maria Jacoba Ghyslena,
wonende te Meeuwen-Gruitrode, Genkerbaan 23, aan de rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren de homologatie aangevraagd van de akte
wijziging huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Marc Van
Nerum te Meeuwen-Gruitrode, op 6 maart 2007. Deze wijziging betreft
de inbreng in de huwgemeenschap van eigen onroerende goederen van
de vrouw en de inlassing van een keuzebeding.

(Get.) M. Van Nerum, notaris. (8307)

Bij vonnis gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dender-
monde, in datum van 21 februari 2007 werd de akte gehomologeerd
verleden voor notaris Pierre De Brabander, te Lokeren (Eksaarde), op
20 juni 2006, waarbij de heer Puimège, Paul Remy, bloemist, geboren te
Eksaarde (Lokeren) op 23 november 1944, en zijn echtgenote, Mevr. Van
De Putte, Maria Julien Amandine, huisvrouw, geboren te Gent op
9 juni 1946, samenwonende te Eksaarde (Lokeren), Doorslaarstraat 12,
hun huwelijksvermogensstelsel wijzigden. Bij gezegde wijziging heeft
de echtgenoot een eigen onroerend goed ingebracht in het gemeen-
schappelijk vermogen, met toevoeging van een keuzebeding inzake
toebedeling van de huwgemeenschap bij overlijden.

(Get.) P. De Brabander, notaris. (8308)

Blijkens vonnis, uitgesproken op 11 januari 2007 door de zesde kamer
met één rechter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondis-
sement Kortrijk, werd de akte houdende wijziging van het huwelijks-
vermogensstelsel verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk, op
28 november 2006, tussen de heer Christiaan Delmotte, geboren op
13 april 1947, te Tienen, en zijn echtgenote, Mevr. Thérèse Anne-Marie
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Josephine Danneels, geboren te Kortrijk op 9 februari 1950, samenwo-
nend te Kortrijk, gehuwd te Harelbeke op 5 oktober 1972, onder het
stelsel van scheiding van goederen met toegevoegde gemeenschap van
aanwinsten, gehomologeerd.

Via deze akte wijziging huwelijksvermogensstelsel hebben zij
inbreng gedaan van een eigen onroerend goed van voornoemde heer
Delmotte in het gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) B. Boes, notaris. (8309)

Bij verzoekschrift van 2 maart 2007 hebben de heer Urlings, Jozef
Marie Ghislain, vertegenwoordiger, geboren te Maaseik op
16 april 1953 (nationaal nummer 53.04.16-315-55), en zijn echtgenote,
Mevr. Grooten, Clothilde Jacqueline Maria, bediende, geboren te
Rotem, thans Dilsen-Stokkem op 21 april 1956 (nationaal nummer
56.04.21-328-52), wonende te 3650 Dilsen-Stokkem (Rotem), Potstraat 7,
aan de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de homologatie
gevraagd van de akte verleden op 2 maart 2007, voor het ambt van
notaris Anita Indekeu te Neeroeteren (Maaseik), waarbij zij het wette-
lijk stelsel der gemeenschap van goederen waaraan zij onderworpen
zijn, hebben gewijzigd overeenkomstig artikel 1398 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek, en waarbij de heer Urlings, Jozef, vernoemd,
het hem toehorende onroerend goed in het gemeenschappelijk
vermogen heeft ingebracht.

Neeroeteren (Maaseik), 7 maart 2007.
Voor de echtgenoten Urlings-Grooten, Jozef : (get.) A. Indekeu,

notaris. (8310)

Bij verzoekschrift van 16 februari 2007 hebben de heer Lucien
Gustaaf Ghisleen Moerman, en zijn echtgenote, Mevr. Denise Julia
Magdalena De Witte, samenwonende te De Pinte, Eeuwfeestlaan 31, bij
de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Gent een verzoek inge-
diend tot homologatie van de akte houdende wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel, zonder dat voor het overige het huwelijks-
vermogensstelsel wordt gewijzigd, verleden voor Mr. Jan Myncke,
notaris te Gent, op 16 februari 2007.

(Get.) Jan Myncke, notaris. (8311)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, zevende
kamer, de dato 23 januari 2007, werd de akte verleden voor notaris
Jessica Verhaeghe, te Gistel, de dato 23 november 2006, gehomologeerd,
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer
Tavernier, Joost Jozef Guido (rijksregisternummer 56.06.21-381-13,
identiteitskaartnummer 590-0882545-65, uitgereikt te Gistel, op
20 mei 2005), politie-inspecteur, geboren te Torhout op 21 juni 1956, en
zijn echtgenote, Mevr. Goethals, Josiane Georgette (rijksregisternum-
mer 58.11.14-312-78, identiteitskaartnummer 590-0882463-80, uitgereikt
te Gistel, op 20 mei 2005), beroepsmilitair, geboren te Oostende op
14 november 1958, beiden wonend te Gistel, Brugse Baan 193, gehuwd
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gistel, op 27 juni 1980,
onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Paul Vermeersch, te Oudenburg, op 20 juni 1980.

In deze akte werd door de echtgenoten het wettelijk stelsel behouden
maar werd het onroerend goed van Mevr. Josiane Goethals, met de
volledige instemming van haar echtgenoot, de heer Joost Tavernier,
ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen.

Namens de voornoemde echtgenoten : (get.) J. Verhaeghe, notaris.
(8312)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 8 februari 2007 hebben de heer Cornelissen Frans Louis Petrus,
op rust, en zijn echtgenote, Mevr. Vanhees, Maria Louisa, op rust,
samenwonende te 2950 Kapellen, Ruyseveltslei 26, ter griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, een verzoekschrift
d.d. 8 januari 2007 neergelegd strekkende tot homologatie van de akte,
verleden voor notaris Hans De Decker te Brasschaat, op 8 januari 2007,
waarbij zij hun huwelijksvermogensstelsel wijzigden.

Antwerpen, 21 februari 2007.
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd aan verzoekers : de griffier,

(get.) N. Verhard. (8313)

Succession vacante − Onbeheerde nalatenschap

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Bij beschikking d.d. 19 februari 2007 van de 27e kamer van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd Mr. Paul Struyen, advocaat
en plaatsvervangende rechter, Opperstraat 95, te 1050 Brussel, aange-
steld als curator over de nalatenschap van Stabel, Christiane Mélanie
Josèphe, geboren te Vorst op 10 november 1932, laatst gehuisvest te
1190 Vorst, Victor Rousseaulaan 113, overleden te Brussel op
24 oktober 2003.

Brussel, 6 maart 2007.
De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Ch. Sauvage. (8314)

Rechtbank van eerste aanleg te Veurne

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, 7e kamer,
verleend op 7 maart 2007, werd Mr. Vandewiele, Linneke, advocaat te
8610 Kortemark, Torhoutstraat 10, aangesteld als curator over de
onbeheerde nalatenschap van Desodt, Freddy, geboren te Diksmuide
op 20 oktober 1947, in leven wonende te 8610 Kortemark, Werken-
plein 4, overleden te Roeselare op 6 juni 2006, met last deze nalaten-
schap te beheren en te vereffenen.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht zich kenbaar te
maken bij aangetekend schrijven aan het adres van hogervermelde
curator.

De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) K. Morael. (8315)
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