
Art. 4. De Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs
behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 1996.

Brussel, 3 december 1996.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met Onderwijs,
Audio-visuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,

Mevr. L. ONKELINX.

De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen,
J.-P. GRAFE

c

[S − C − 97/29184]F. 97 — 1139
24 MARS 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du

4 novembre 1996 de la commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné relative aux
critères à retenir en cas de désignation de temporaires prioritaires ou d’accès à la nomination à titre définitif

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subventionné tel que modifié par les décrets des 10 avril 1995 et 25 juillet 1996, notamment l’article 86;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 portant création des commissions
paritaires dans l’enseignement officiel subventionné;

Vu la demande de la commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné;
Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Jeunesse, de

l’Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1997,

Arrête :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 4 novembre 1996 de la commission paritaire centrale de
l’enseignement officiel subventionné relative aux critères à retenir en cas de désignation de temporaires prioritaires ou
d’accès à la nomination à titre définitif et libellée comme suit :

« Quand, en cas de désignation de temporaires prioritaires ou d’accès à la nomination à titre définitif, les candidats
ont une égalité de service absolue, les critères suivants seront utilisés pour départager les candidats :

— l’ancienneté de fonction;

— en cas d’ancienneté de fonction égale, l’âge;

— en cas d’âge équivalent, l’année du diplôme qui conduit à la fonction. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3. Madame la Ministre-Présidente qui a dans ses attributions le statut des membres du personnel de
l’enseignement officiel subventionné est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Presidente chargée de l’Education, de l’Audiovisuel,
de l’Aide à la Jeunesse, de l’Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

VERTALING
[S − C − 97/29184]N. 97 — 1139

24 MAART 1997. — Besluit van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt die op 4 november 1996
genomen werd door de centrale paritaire commissie in verband met de in acht te nemen criteria bij aanstelling
van prioritaire tijdelijke leerkrachten of de toegang tot een vaste benoeming

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet d.d. 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van
het officieel gesubsidieerd onderwijs, zoals gewijzigd bij de decreten d.d. 10 april 1995 en 25 juli 1996, inz. artikel 86;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 19 mei 1995 houdende oprichting van
paritaire commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de vraag van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitter, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg

en Gezondheid;
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Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 10 maart 1997,

Besluit :

Artikel 1. Wordt bindend verklaard de beslissing d.d. 4 november 1996 van de centrale paritaire commissie van
het gesubsidieerd officieel onderwijs in verband met de in acht te nemen criteria bij aanstelling van prioritaire tijdelijke
leerkrachten of de toegang tot een vaste benoeming; deze beslissing luidt als volgt :

Wanneer de kandidaten, bij aanstelling van prioritaire tijdelijken of de toegang tot een vaste benoeming, een
absolute dienstgelijkheid hebben dienen de volgende criteria te worden gebruikt om de doorslag te geven onder de
kandidaten :

— de ambtsanciënniteit;

— in geval van gelijke ambtsanciënniteit, de leeftijd;

— in geval van gelijke leeftijd, het jaar van het diploma dat tot het ambt leidt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3. Mevrouw de Minister-Voorzitster tot wier bevoegdheid het statuut van de personeelsleden van het
gesubsidieerd officieel onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 maart 1997.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap,
belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,

Mevr. L. ONKELINX

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[97/9481]

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997 is de heer Massart, A.,
ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel,
benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 23 mei 1997 is aan de heer Lenaerts, M., op
zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken
in de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 1997 is de aanwijzing van
Mevr. Cooreman, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd
voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 juni 1997.

Bij koninklijke besluiten van 6 mei 1997 is de aanwijzing van de heren
De Wolf, D., Liesse, A. en Saint-Remy, P., rechters in de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, tot het ambt van beslagrechter in deze
rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van
23 juni 1997.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 1997 is de aanwijzing van de
heer Vermeersch, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne, tot het ambt van beslagrechter en jeugdrechter in deze
rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van
27 april 1997.

[97/9483]

Gerechtelijke politie

Bij koninklijk besluit van 27 mei 1997 wordt de heer Amand, A.,
officier-commissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op datum van 12 februari 1997
benoemd tot officier-eerstaanwezend commissaris voor gerechtelijke
opdrachten bij dit parket.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[97/9481]

Ordres nationaux

Par arrêté royal du 23 mai 1997, M. Massart, A., juge consulaire
honoraire au tribunal de commerce de Bruxelles, est nommé Officier de
l’Ordre de la Couronne.

Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 23 mai 1997 est acceptée, à sa demande, la
démission de M. Lenaerts, M., de ses fonctions de juge consulaire au
tribunal de commerce d’Anvers.

Par arrêté royal du 17 février 1997 la désignation de Mme Coore-
man, D., juge au tribunal de première instance de Bruxelles, aux
fonctions de juge des saisies à ce tribunal, est renouvelée pour un terme
de cinq ans prenant cours le 23 juin 1997.

Par arrêtés royaux du 6 mai 1997 la désignation de MM. De Wolf, D.,
Liesse, A. et Saint-Remy, P., juges au tribunal de première instance de
Bruxelles, aux fonctions de juge des saisies à ce tribunal, est renouvelée
pour un terme de cinq ans prenant cours le 23 juin 1997.

Par arrêté royal du 22 mai 1997 la désignation de M. Vermeersch, D.,
juge au tribunal de première instance de Furnes, aux fonctions de juge
des saisies et juge de la jeunesse à ce tribunal, est renouvelée pour un
terme de deux ans prenant cours le 27 avril 1997.

[97/9483]

Police judiciaire

Par arrêté royal du 27 mai 1997, M. Amand, A., officier-commissaire
aux délégations judiciaires près le parquet du tribunal de première
instance à Bruxelles, est nommé officier-commissaire principal aux
délégations judiciaires près ce parquet à la date du 12 février 1997.
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