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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2000/35721]N. 2000 — 1713

30 JUNI 2000. — Decreet houdende wijziging van artikel 34 van het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 34, achtste lid, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap, ingevoegd bij het decreet van 24 juli 1996, worden de woorden « Geslaagd zijn de studenten die op elk
gedeelte een examencijfer van ten minste twaalf behalen. » vervangen door de woorden « Geslaagd zijn de studenten
die op elk gedeelte ten minste tien op twintig behalen en ten minste vierentwintig op veertig voor beide gedeelten
samen. ».

Art. 3. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 30 juni 2000.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
P. DEWAEL

De Vlaame minister van Onderwijs en Vorming,
M. VANDERPOORTEN

Nota

(1) Zitting 1999-2000.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 284 - Nr. 1.
Verslag : 284 - Nr. 2.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 20 en 21 juni 2000.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2000/35721]F. 2000 — 1713

30 JUIN 2000. — Décret modifiant l’article 34 du décret du 12 juin 1991
relatif aux universités dans la Communauté flamande (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l’article 34, huitième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté
flamande, inséré par le décret du 24 juillet 1996, les mots « Ont réussi l’examen d’entrée, les étudiants ayant obtenu au
moins le cote douze pour chacune des épreuves. » sont remplacés par les mots « Ont réussi l’examen d’entrée, les
étudiants ayant obtenu au moins le cote dix sur vingt pour chacune des épreuves et au moins le cote vingt-quatre sur
quarante pour les deux épreuves ensembles. ».
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Art. 3. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la formation,
M. VANDERPOORTEN

Note

(1) Session 1999-2000.
Documents. — Projet de décret : 284 - N° 1.
Rapport : 284 - N° 2.
Annales. — Discussion et adoption. Séances des 20 et 21 juin 2000.

c

[C − 2000/35719]N. 2000 — 1714
17 DECEMBER 1999. — Besluit van de Vlaamse regering

tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 47;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen,
inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap, gegeven op 28 september 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 december 1999;
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 erkenningscriteria en –voorwaarden voor de beschutte werkplaatsen moeten

vastgesteld worden om de werking van deze voorzieningen te waarborgen;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Onverminderd de algemene erkenningsvoorwaarden bepaald in hoofdstuk VI van het decreet van
27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap,
moeten de beschutte werkplaatsen, om erkend te worden :

1˚ zich ertoe verbinden de beschikbare arbeidsplaatsen bij voorrang toe te wijzen aan de personen met een
handicap zoals omschreven in artikel 2, § 2, 1˚, van hetzelfde decreet van 27 juni 1990 en voor wie volgens het
integratieprotocol een voorlopige of definitieve tewerkstelling in een beschutte werkplaats noodzakelijk is;

2˚ erover waken :

a) dat de werknemers met een handicap nuttig en lonend werk kunnen verrichten;

b) dat de werknemers met een handicap, eventueel via een samenwerking met de door het Vlaams Fonds erkende
ATB-dienst, begeleid worden in hun acties om door te stromen naar een tewerkstelling in het normaal economisch
circuit;

c) dat hiervoor de nodige vaktechnische, sociale en medische begeleiding aanwezig is;

3˚ zich ertoe verbinden met de in 1˚ bedoelde personen met een handicap een arbeidsovereenkomst af te sluiten
die hen minstens de bezoldiging garandeert, bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 gesloten in de
Nationale Arbeidsraad op 2 mei 1988;

4˚ waken over de toepassing van de geldende reglementering inzake preventie en bescherming van de
werknemers;

5˚ rechtspersoonlijkheid hebben overeenkomstig de bepalingen van artikel 51, eerste lid, van hetzelfde decreet van
27 juni 1990, of van artikel 164bis van de gecoördineerde wetten op de vennootschappen met dien verstande :

a) dat in de bestuursorganen van de rechtspersoon, het aantal personen behorend tot dezelfde familie, echtgenoten
en bloed- of aanverwanten tot de tweede graad inbegrepen, niet hoger is dan een derde van het totaal aantal leden
waaruit deze bestuursorganen zijn samengesteld;
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