
Art. 28. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de
vergadering en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De aan derden af te geven uitgiften en uittreksels worden ondertekend zoals bepaald in artikel 16.

TITEL VII. — Balans, verdeling, reserves

Art. 29. De raad van bestuur maakt jaarlijks op eenendertig december een inventaris op van de roerende en
onroerende waarden en van alle actieve en passieve schulden van de « S.R.I.W. » . Die inventaris gaat vergezeld van
een overzicht van alle verbintenissen.

Op dezelfde datum maakt de raad van bestuur de balans en de resultatenrekening op.

De netto winst bestaat uit het positieve saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en
bezoldigingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5 %) afgehouden voor de wettelijke reserve. Die inhouding is niet
meer verplicht wanneer de reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend na een beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Art. 30. De dividenden worden betaald op de door de raad van bestuur te bepalen plaatsen en tijdstippen.

De raad van bestuur mag voorschotten uitdelen die toe te rekenen zijn op het dividend dat zal worden uitgedeeld
op de resultaten van het lopende boekjaar.

TITEL VIII. — Diverse bepalingen

Art. 31. Behoudens afwijking bepaald bij de wet en deze statuten, zijn de bepalingen van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen, die toepasselijk zijn op de naamloze vennootschappen, van toepassing op de
« S.R.I.W. » , waarvan de daden geacht worden commercieel te zijn.

Art. 32. Wijzigingen in de statuten hebben slechts gevolg op grond van een besluit van de Waalse Regering.

Art. 33. De raad van bestuur van de « S.R.I.W. » en de Waalse Regering plegen ten minste één keer per jaar
overleg.

Art. 34. Binnen de raad van bestuur wordt een oriëntatiecomité betreffende het beleid van de « S.R.I.W. »
ingesteld.

Het bestaat uit de leden van het directiecomité van de « S.R.I.W. » en uit vijf vertegenwoordigers van de
vakverenigingen die vertegenwoordigd worden in het bureau van de « Conseil économique et social de la Région
wallonne » (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest). Ze kunnen zich laten vervangen.

Het comité wordt in kennis gesteld van elk project i.v.m. werkgelegenheid; de agenda’s van elke vergadering van
de raad van bestuur moeten hem toegestuurd worden.

Het comité is bevoegd om advies uit te brengen over elk project i.v.m. werkgelegenheid, namelijk degene die
betrekking hebben op de oprichting van dochtervennootschappen en op participatie in bedrijven. Het mag ook op
eigen initiatief adviezen geven over elke aangelegenheid betreffende het algemeen beleid van elke betrokken
vennootschap, meer bepaald om de werkgelegenheid te bevorderen.

Als de werkgelegenheid gevaar loopt in een vennootschap waarin de « S.R.I.W. » hoofdaandeelhouder is, mag het
oriëntatiecomité vragen om de vertegenwoordigers te horen die de « S.R.I.W. » heeft aangewezen binnen die
vennootschap.

Het kan het breedste overleg organiseren met alle betrokken partijen.

Het kan verlangen een expertise verlangen van de raad van bestuur.

De werkingskosten van het oriëntatiecomité worden door de « S.R.I.W. » gedragen in de mate bepaald door de
raad van bestuur.

Art. 35. Elke wijziging in de statuten wordt ter informatie overgemaakt aan de Waalse Gewestraad. »

Art. 2. De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 14 maart 2001.

Namen, 7 maart 2001.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
S. KUBLA

c

[C − 2001/27211]F. 2001 — 1019
27 MARS 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998

portant exécution, pour les centres d’accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant
diverses mesures en matière d’action sociale et d’infrastructures sportives

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et
d’infrastructures sportives, notamment l’article 5, 6˚;

Vu l’arrêté du Gouvernement du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d’accueil pour adultes, du
décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et d’infrastructures
sportives, notamment l’article 3, 2e alinéa, 1˚;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 22 mars 2001;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2001;
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;
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Vu l’urgence spécialement motivée par la nécessité fonctionnelle d’accorder le plus tôt possible aux centres
d’accueil agréés des subventions correspondant à leurs obligations d’occupation de personnel telles que définies par
l’article 5, 6˚, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’action sociale et
d’infrastructures sportives;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Dans l’article 3, 2e alinéa, 1˚, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour
les centres d’accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière
d’action sociale et d’infrastructures sportives, les mots ″diminué d’un éducateur à mi-temps lorsqu’il s’agit d’un centre
des catégories 1 et 2 et d’un éducateur temps plein lorsqu’il s’agit d’un centre des catégories 3, 4 et 5″ sont supprimés.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Art. 4. Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2001.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE

VERTALING

[C − 2001/27211]N. 2001 — 1019

27 MAART 2001. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
18 juni 1998 tot uitvoering, wat de opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet van
17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren

De Waalse Regering,

Gelet op het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie en
sportinfrastructuren, inzonderheid op artikel 5, 6˚;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering, wat de opvangcentra voor
volwassenen betreft, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende maatregelen inzake
sociale actie en sportinfrastructuren, inzonderheid op artikel 3, tweede lid, 1˚;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2001;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 maart 2001;

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, speciaal gemotiveerd door het feit dat zo spoedig mogelijk toelagen
moeten worden verleend aan de erkende opvangcentra als compensatie voor hun verplichtingen personeelsleden in
dienst te nemen, zoals bedoeld in artikel 5, 6˚, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende
verschillende maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128, § 1,
van de Grondwet.

Art. 2. In artikel 3, tweede lid, 1˚, van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering, wat de
opvangcentra voor volwassenen betreft, van het programmadecreet van 17 december 1997 houdende verschillende
maatregelen inzake sociale actie en sportinfrastructuren worden de woorden ″verminderd met een halftijdse opvoeder
wanneer het gaat om een centrum van de categorieën 1 en 2, en met een voltijdse opvoeder voor een centrum van de
categorieën 3, 4 en 5″ geschrapt.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2001.

Art. 4. De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2001.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE
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