
Art. 3. In 17 betrekkingen van klerk bezoldigd in de
weddeschaal 30 F;

— in 23 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddeschaal 30 H;

— in 7 betrekkingen van klerk bezoldigd in de weddeschaal 30 I;

— in 2 betrekkingen van beambte bezoldigd in de wedde-
schaal 42 C;

— in 1 betrekking van beambte bezoldigd in de weddeschaal 42 D,
opgericht ter vervanging van arbeidsposten van contractuelen en
opgenomen in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 9 maart 1998
tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening, kan slechts worden voorzien bij de afvloeiing van
de betrokken contractuelen.

Art. 4. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met
toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van
het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een
weddeschaal, elke bevordering door verhoging in weddeschaal die
afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking, zolang de
overtallige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het
aantal in artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 5. Het ministerieel besluit van 7 april 1995 tot uitvoering van
het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de
personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gewij-
zigd bij het ministerieel besluit van 30 augustus 1996, wordt opgehe-
ven.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtre-
ding van het koninklijk besluit van 9 maart 1998 tot vaststelling van de
personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Brussel, 9 maart 1998.

Mevr. M. SMET

c

[S − C − 98/12439]N. 98 — 1595
12 JUNI 1998. —Ministerieel besluit tot bepaling van de commerciële
rusthuizen die onder het toepassingsgebied vallen van het
koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen
met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector (1)

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede en
derde lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd bij de
wet van 6 december 1996 en de wet van 13 februari 1998;
Gelet op de koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende

maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de
non-profit sector, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997 en 16 april 1998;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Art. 3. 17 emplois de commis rémunérés par l’échelle de traitement
30 F;

— 23 emplois de commis rémunérés par l’échelle de traitement
30 H;

— 7 emplois de commis rémunérés par l’échelle de traitement 30 I;

— 2 emplois d’agent administratif rémunérés par l’échelle de
traitement 42 C;

— 1 emploi d’agent administratif rémunéré par l’échelle de traite-
ment 42 D, créés en substitution de postes de travail de contractuels et
repris à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre
organique de l’Office national de l’Emploi, ne peuvent être pourvus
qu’au départ des contractuels concernés.

Art. 4. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans
les emplois d’une échelle de traitement en application des dispositions
réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promo-
tion par avancement barémique soumise à la vacance d’un emploi tant
que l’effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d’emplois
fixés à l’article 1er.

Art. 5. L’arrêté ministériel du 7 avril 1995 pris en exécution de
l’arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel de
l’Office national de l’Emploi, modifié par l’arrêté ministériel du
30 août 1996, est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entrée en
vigueur de l’arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de
l’Office national de l’Emploi.

Bruxelles, le 9 mars 1998.

Mme M. SMET

[S − C − 98/12439]F. 98 — 1595
12 JUIN 1998. — Arrêté ministériel déterminant les maisons de repos
commerciales qui entrent dans le champ d’application de l’arrêté
royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir
l’emploi dans le secteur non marchand (1)

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l’article 35, § 5,
alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi
du 6 décembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à

promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, notamment
l’article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 5 mai 1997, du
6 juillet 1997 et du 16 avril 1998;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du
4 août 1996;

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : (1) Références au Moniteur belge :
Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Loi du 29 juin 1981, Moniteur belge du 2 juillet 1981.
Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996. Loi du 6 décembre 1996, Moniteur belge du 24 décembre 1996.
Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998. Loi du 13 février 1998, Moniteur belge du 19 février 1998.
Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van

27 februari 1997
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997. Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.
Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997. Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.
Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van

24 april 1998.
Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het
voordeel van de sociale Maribel uitgebreid wordt tot de erkende rusthuizen,
andere dan die, die opgericht zijn als vereniging zonder winstoogmerk of als
vennootschap met een sociaal oogmerk, waarvan de statuten bepalen dat de
vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, en dat de werkgevers zonder
uitstel op de hoogte dienen gesteld te worden van deze uitbreiding,

Besluit :

Artikel 1. Onder erkende rusthuizen bedoeld in artikel 1, 2°, b, van
het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met
het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector,
wordt verstaan:

— de rusthuizen opgericht onder vorm van handelsvennoot-
schappen, overeenkomstig de wet van 30 november 1935 houdende
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen;

— de rusthuizen uitgebaat door natuurlijke personen;
en die erkend zijn door de bevoegde overheid.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Brussel, 12 juni 1998.
De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Mevr. M. SMET

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 98/35669]N. 98 — 1596
5 MEI 1998. — Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Raad voor Cultuur,
de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de
Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende Beroepscommissie inzake
culturele aangelegenheden;

Gelet op de bijlage, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige
maatregelen tot harmonisering van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat onverwijld maatregelen moeten worden genomen op het vlak van de samenstelling en de

werking van de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor de Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding, de commissies en de beoordelingscommissies teneinde een vlotte werking van die raden en
commissies te garanderen en de verplichte advisering over het cultuurbeleid mogelijk te maken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Een lid van de Raad voor Cultuur, van de Raad voor de Kunsten, van de Raad voor Volksontwikkeling
en Cultuurspreiding, van een commissie of van een beoordelingscommissie, dat door de Vlaamse minister, bevoegd
voor de cultuur, wordt benoemd in de plaats van een overleden lid of van een lid van wie het mandaat voortijdig is
beëindigd, voleindigt het mandaat.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, kan op verzoek van de betrokkene een einde maken aan
een mandaat van :

1° voorzitter, ondervoorzitter of lid van de Raad voor Cultuur;

2° voorzitter of lid van de Raad voor de Kunsten;

3° voorzitter of lid van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding;

4° voorzitter, ondervoorzitter of lid van een commissie;

5° lid-deskundige van een beoordelingscommissie.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, kan :

1° op verzoek van de Raad voor Cultuur een einde maken aan het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter of lid
van de Raad voor Cultuur;

Vu l’urgence motivée par le fait que le bénéfice du Maribel social
vient d’être étendu aux maisons de repos agréées du secteur privé
autres que celles constituées en association sans but lucratif ou en
société à finalité sociale, dont les statuts stipulent que les associés ne
recherchent aucun bénéfice patrimonial, et que les employeurs doivent
être informés sans délai de cette extension,

Arrête :

Article 1er. Par maisons de repos agréées visées à l’article 1er, 2°, b,
de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, on entend:

— les maisons de repos constituées sous forme de société commer-
ciale, conformément aux lois sur les sociétés commerciales, coordon-
nées le 30 novembre 1935;

— les maisons de repos exploitées par des personnes physiques;
et qui sont agréées par l’autorité compétente.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 12 juin 1998.
La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
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