
Kondigen deze wet af, bevelen dat ze met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
Ch. PICQUE

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Nota

(1) Gewone zitting 1999-2000.
Senaat.

Parlementaire stukken. — Wetsvoorstel van de heer Santkin en c.s.,
nr. 2-223/1. — Amendementen, nr. 2-223/2. — Verslag, nr.2-223/3. —
Tekst aangenomen door de Commissie voor de Financiën en de
Economische Aangelegenheden, nr. 2-223/4. — Amendement inge-
diend na de goedkeuring van het verslag, nr. 2223/5. — Tekst
aangenomen door de Commissie voor de Financiën en de Economische
Aangelegenheden na terugzending door de plenaire vergadering,
nr. 2-223/6. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overge-
zonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-223/7.

Handelingen van de Senaat. — 6 juli 2000.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. — Ontwerp overgezonden door de Senaat,
nr. 801/1. — Amendementen, nrs. 801/2 en 801/3. — Verslag, nr. 801/4.
Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter
bekrachtiging voorgelegd, nr. 801/5.

Handelingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. —
23 november 2000.

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[2000/22861]N. 2001 — 206 (2000 — 02138)
12 AUGUSTUS 2000

Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen
Erratum

In de bekendmaking van de wet van 12 augustus 2000, in het Belgisch
Staatsblad van 31 augustus 2000 (blz. 29884) leze men in artikel 46 in de
Nederlandse tekst :

« Wanneer tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de
minderjarige meerderjarig wordt, of de leerovereenkomst een einde
neemt, wordt vanaf die datum het basisloon voor de berekening van de
dagelijkse vergoeding bepaald overeenkomstig het hiernavolgend lid. »
in de plaats van « Wanneer tijdens de periode van tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid de minderjarige leerling meerderjarig wordt, of de
leerovereenkomst een einde neemt, wordt vanaf die datum het
basisloon voor de berekening van de dagelijkse vergoeding bepaald
overeenkomstig het hiernavolgend lid. »

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Note

(1) Session ordinaire 1999-2000.
Sénat.

Documents parlementaires. — Proposition de loi de M. Santkin et
consorts, n˚ 2-223/1. — Amendements, n˚ 2-223/2. — Rapport,
n˚ 2-223/3. — Texte adopté par la Commission des Finances et des
Affaires économiques, n˚ 2-223/4. — Amendement déposé après
l’approbation du rapport, n˚ 2-223/5. — Texte adapté par la Commis-
sion des Finances et des Affaires économiques après renvoi par la
séance plénière, n˚ 2-223/6. — Texte adapté en séance plénière et
transmis à la Chambre des représentants, n˚ 2-223/7.

Annales du Sénat. — 6 juillet 2000.
Chambre des représentants.

Documents parlementaires. — Projet transmis par le Sénat, n˚ 801/1.
Amendements, n˚s 801/2 et 801/3. — Rapport, n˚ 801/4. — Texte
adapté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n˚ 801/5.

Annales de la Chambre des représentants. — 23 novembre 2000.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[2000/22861]F. 2001 — 206 (2000 — 02138)
12 AOUT 2000

Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Erratum

Dans la publication de loi du 12 août 2000, au Moniteur belge du
31 août 2000 (page 29884) il faut lire à l’article 46 du texte néerlandais :

« Wanneer tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de
minderjarige meerderjarig wordt, of de leerovereenkomst een einde
neemt, wordt vanaf die datum het basisloon voor de berekening van de
dagelijkse vergoeding bepaald overeenkomstig het hiernavolgend lid. »
au lieu de « Wanneer tijdens de periode van tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid de minderjarige leerling meerderjarig wordt, of de leer-
overeenkomst een einde neemt, wordt vanaf die datum het basisloon
voor de berekening van de dagelijkse vergoeding bepaald overeen-
komstig het hiernavolgend lid. »
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