
[C − 98/36140]N. 98 — 3053 (98 — 2644)
16 JUNI 1998. — Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning
en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1998, blz. 32611.
De datum van het genoemde besluit moet luiden « 16 juni 1998 » en niet « 16 juli 1998 ».

TRADUCTION
[C − 98/36140]F. 98 — 3053 (98 — 2644)

16 JUIN 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand réglant l’agrément et le subventionnement
des centres pour troubles du développement. — Erratum

Au Moniteur belge du 3 octobre 1998, page 32615.
Il y a lieu de remplacer la date de l’arrêté susmentionné « 16 juillet 1998 » par « 16 juin 1998 ».

c

[C − 98/36141]N. 98 — 3054 (98 — 2643)
14 JULI 1998. — Besluit van de Vlaamse regering betreffende het tijdelijk project zorgverbreding

in het gewoon basisonderwijs. — Erratum

Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1998, bladzijde 32607.
De datum bovenaan het genoemde besluit moet luiden « 14 juli 1998 » en niet « 11 juli 1998 ».

TRADUCTION
[C − 98/36141]F. 98 — 3054 (98 — 2643)

14 JUILLET 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand concernant le projet temporaire
«encadrement renforcé des élèves» dans l’enseignement fondamental ordinaire. — Erratum

Moniteur belge du 3 octobre 1998, page 32607.
Il y lieu de remplacer la date « 11 juli 1998 » dans le texte néerlandais de l’arrêté susmentionné, par « 14 juli 1998

».

c

[C − 98/36231]N. 98 — 3055 (98 — 2441)
23 JULI 1998. — Besluit van de Vlaamse regering

tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1996
betreffende de arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een handicap. — Erratum

Belgisch Staatsblad van 15 september 1998, blz. 29470.
In artikel 2 van het genoemde besluit moet het tweede lid van § 3 van het ingevoegde artikel 10 bis luiden als volgt :
« Dit samenwerkingsakkoord, dat aan het Fonds wordt bezorgd, zal naast de taakomschrijving en -verdeling van

de jobfinder, ook de samenwerkingsvoorwaarden met de gedecentraliseerde administratie van het Fonds vermelden. »

TRADUCTION
[C − 98/36231]F. 98 — 3055 (98 — 2441)

23 JUILLET 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand
modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1996

relatif au parcours d’insertion pour les personnes handicapées. — Erratum

Moniteur belge du 15 septembre 1998, page 29470.
Dans l’article 2 de l’arrêté susmentionné (texte néerlandais) il y a lieu de lire le deuxième alinéa du § 3 de l’article

inséré 10bis comme suit :
« Dit samenwerkingsakkoord, dat aan het Fonds wordt bezorgd, zal naast de taakomschrijving en -verdeling van

de jobfinder, ook de samenwerkingsvoorwaarden met de gedecentraliseerde administratie van het Fonds vermelden. »

c

[C − 98/36143]N. 98 — 3056 (98 — 2607)
8 SEPTEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.
Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 30 september 1998 dient op bladzijde 31889 in de Franse vertaling van het genoemd
besluit onder art. 65, § 1 « Bij een tewerkstelling met een uurregeling van minstens de helft van de normale
arbeidstijdregeling, als werkervaringspremie per maand bij een werkloosheidsduur van meer dan 60 maanden « 9.000 »
te worden gelezen in plaats van « 19.000 » ».
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