
VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 97/29207]N. 97 — 1429
17 MAART 1997. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en
betrekkingen van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Sociale Promotie

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap d.d. 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor
sociale promotie, inzonderheid op artikel 111, gewijzigd bij het decreet d.d. 19 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1966 houdende vaststelling van de voorwaarden vereist voor het
bepalen van het aantal betrekkingen in de rijksinrichtingen voor technisch onderwijs;

Gelet op het besluit van de Executieve d.d. 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen
van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Sociale Promotie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 december 1996;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting d.d. 9 december 1996;
Gelet op het protocol d.d. 16 januari 1997 van Sectorcomité IX en van het Comité voor provinciale en plaatselijke

overheidsdiensten afdeling II in gemeenschappelijke vergadering;
Gelet op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, gegeven op 28 februari 1997;
Op de voordracht van de Minister bevoegd voor het Onderwijs voor Sociale Promotie,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 26 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap d.d. 27 december 1991
betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Sociale
Promotie wordt een derde lid dat luidt als volgt, toegevoegd : « vanaf 1 januari 1997 mag de toepassing van de
artikelen 21 tot en met 25 geen verhoging van het begeleidingspersoneel in de verschillende inrichtingen veroorzaken ».

Art. 2. Dit besluit treedt op 1 januari 1997 in werking.

Art. 3. De Minister bevoegd voor het Onderwijs voor Sociale Promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 maart 1997.

De Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE

c

[S − C − 97/29202]F. 97 — 1430
24 MARS 1997. — Arrêté du Gouvemement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du

27 janvier 1997 de la commission paritaire centrale de l’enseignement officiel subventionné relative aux brevets
de formation visés aux articles 40, 6˚ et 49, 5˚ du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l’enseignement officiel subventionné

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membre du personnel subsidiés de l’enseignement officiel
subventionné tel que modifé 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 27 janvier 1997 de la commission paritaire centrale de
l’enseignement officiel subventionné relative aux brevets de formation visés aux articles 40, 6˚ et 49, 5˚ du décret du
6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné et libellée
comme suit :

« A titre exceptionnel, les agents ayant réussi des examens menant à un brevet d’aptitude antérieur au
ler janvier 1995, approuvé par la commission paritaire locale, verront ce brevet reconnu pendant cinq ans à partir du
ler janvier 1995 pour leur permettre d’être nommés à une fonction de sélection ou de promotion. Au-delà de ces cinq
ans, la commission paritaire locale appréciera la formation complémentaire à suivre pour les candidats brevetés
non-nommés. »

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.

Par le Gouvemement de la Communauté française :

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,

Mme L. ONKELINX
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VERTALING

[S − C − 97/29202]N. 97 — 1430
24 MAART 1997. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat de beslissing bindend maakt die op

4 november 1996 genomen werd door de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs
betreffende de opleidingsbrevetten bedoeld in de artikelen 40, 6˚ en 49, 5˚ van het decreet d.d. 6 juni 1994 tot
vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel gesubsidieerd
onderwijs

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-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg

en Gezondheid;
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 betreffende de opleidingsbrevetten, bedoeld in de artikelen 40, 6˚ en 49, 5˚ van het
decreet d.d. 6 juni 1994 tot vaststelling van de rechtspositie van de gesubsidieerde personeelsleden van het officieel
gesubsidieerd onderwijs; deze beslissing luidt als volgt : ″Bij uitzondering zal het bekwaamheidsbrevet van vóór
1 januari 1995, goedgekeurd door de lokale paritaire commissie, dat verkregen werd door de personeelsleden die in een
examen geslaagd zijn, erkend worden tijdens vijfj aar vanaf 1 januari 1995 om bedoelde personeelsleden de
mogelijkheid te geven om in een selectie- of bevorderingsambt benoemd te worden. Na die periode van vijf jaar zal de
lokale paritaire commissie oordelen over een aanvullende opleiding die de niet benoemde kandidaten in het bezit van
een brevet dienen te volgen″.

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

Art. 3. Mevrouw de Minister-Voorzitster tot wier bevoegheid 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, belast met Onderwijs,
Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid.

Mevr. L. ONKELINX

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 97/31245]N. 97 — 1431
3 JULI 1997. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
wijziging van artikel 53 van het koninklijk besluit van 2 okto-
ber 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40, §1;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling

van de algemene principes;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het

statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikels 53 tot 55;
Gelet op het protocol nr 97/16 van 16 juni 1997 van het Sectorco-

mité XV;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 53, eerste lid, van het koninklijk besluit van
2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel wordt
vervangen door het volgende lid :

« De Directieraad van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bestaat uit de Secretaris-generaal, de Adjunct-Secretaris-
generaal en de Directeurs-generaal. »

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 97/31245]F. 97 — 1431
3 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’article 53 de l’arrêté royal du 2 octo-
bre 1937 portant le statut des agents de l’Etat

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 40, §1;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, notamment les articles 53 à 55;
Vu le protocole n° 97/16 du Comité de Secteur XV du 16 juin 1997;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Arrête :

Article 1er. L’article 53, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937
portant le statut des agents de l’Etat, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le Conseil de direction du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale comprend le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et
les Directeurs généraux. »
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