
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2000/36137]N. 2000 — 3017

26 MEI 2000. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 14 juli 1998 betreffende het tijdelijk project zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 inzonderheid op de artikelen 169 en 170;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 17 december 1999;
Gelet op het protocol nr. 355 van 17 januarri 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd

werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomite X en van onderafdeling ″Vlaamse Gemeenschap″
van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol nr. 129 van 17 januari 2000 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd
werden in het overkoepelend onderhandelingscomite;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat de schoolbesturen zo vlug
mogelijk moeten weten dat zij meer extra lestijden gefinancierd of gesubsidieerd krijgen;

Gelet op het advies van de Raad van State met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998 betreffende het tijdelijk project
zorgverbreding in het gewoon basisonderwijs wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2000.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 mei 2000.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,
Mevr. M. VANDERPOORTEN

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2000/36137]F. 2000 — 3017

26 MAI 2000. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998
concernant le projet temporaire ″encadrement renforcé des élèves″ dans l’enseignement fondamental ordinaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement fondamental, notamment les articles 169 et 170;

Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 décembre 1999;

Vu le protocole n° 355 du 17 janvier 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité
de secteur X et de la sous-section ″Communauté flamande″ de la section 2 du comité des services publics provinciaux
et locaux;

Vu le protocole n° 129 du 17 janvier 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité
coordinateur de négociation;

Vu l’urgence, motivée par le fait que les autorités scolaires doivent être informées dans les plus brefs délais qu’elles
peuvent prétendre ou non à des périodes additionnelles financées ou subventionnées;

Vu l’avis du Conseil d’Etat en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

39656 BELGISCH STAATSBLAD — 28.11.2000 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. A l’article 7, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet
temporaire ″encadrement renforcé des élèves″ dans l’enseignement fondamental ordinaire, la dernière phrase est
supprimée.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

La Ministre flamand de l’Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN

c

[C − 2000/36130]N. 2000 — 3018
8 SEPTEMBER 2000. — Besluit van de Vlaamse regering houdende een impuls- en

ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

De Vlaamse regering

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VI
en IX, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 januari 1989;

Gelet op het decreet van 22 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap
betreffende de sociale economie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 houdende doorvoering van een experiment
in verband met invoegbedrijven, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 7 september 2000;
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 de uitbouw van de meerwaardeneconomie bij hoogdringendheid dient geregeld, gelet op de

afspraken vastgelegd in het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de sociale economie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme en de Vlaamse minister van Economie,
Ruimtelijke ordening en Media;

Na beraadslaging,

Besluit :

TITEL I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit regelt de uitbouw van een meerwaardeneconomie in Vlaanderen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid;

2° de administratie : de Administratie Werkgelegenheid van het Departement Economie, Werkgelegenheid,
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

3° kansengroepen : bevolkingsgroepen die op een niet-evenredige wijze vertegenwoordigd zijn op de arbeids-
markt. De minister bepaalt jaarlijks deze groepen op basis van het advies van de adviescommissie;

4° charter van de meerwaardeneconomie : een verklaring op eer waarin de aanvrager of onderneming de volgende
beginselen onderschrijft :

a) maximaal inspanningen leveren om kansengroepen aan te werven en gelijkwaardige kansen te bieden in de
onderneming;

b) duurzame werkgelegenheid creëren waarbij aandacht gaat naar billijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstan-
digheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Via maximale participatie van de werknemers streven naar een
optimale individuele en collectieve ontwikkeling;

c) op een evenwichtige manier voldoen aan de respectieve belangen van de stakeholders, dit is al wie betrokken
is bij de activiteiten van de onderneming;

d) voorrang geven aan activiteiten, producten en productiemethoden die op korte en op lange termijn het
leefmilieu respecteren;

e) gelijktijdig streven naar meerwaarden op economisch en sociaal vlak;

5° doorlichtingsteam : team erkend door de minister zoals bedoeld in Titel V van dit besluit;
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