
HOOFDSTUK V. — De verdeling van de opdrachten over de instellingen.

Art. 20. Zodra ze samengesteld wordt, verdeelt de examencommissie de administratieve en academische
opdrachten over de deelnemende universiteiten en bepaalt aldus de verhouding van de opdrachten waargenomen
door elke instelling. Deze verdeling kan ieder academiejaar herzien worden.

Voor het einde van de maand augustus, deelt de voorzitter van de examencommissie aan de minister tot wiens
bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren deze informatie mede. Bij gebrek aan
dergelijke mededeling, wordt iedere deelnemende universiteit geacht een gelijk deel ten laste te nemen van de
opdrachten voor de proef.

Art. 21. Het totaal bedrag van het inschrijvingsgeld voor het toelatingsexamen — bepaald op basis van de
inschrijvingslijsten voor het toelatingsexamen — wordt verdeeld over de deelnemende universiteiten als volgt :

1° een kwart voor de beheervoerende universiteit ter dekking van logistiek en infrastructuur;

2° een kwart proportioneel met de inschrijvingen voor het toelatingsexamen voor iedere instelling ter dekking van
administratieve kosten;

3° een helft volgens de verhouding vastgesteld bij vorig artikel.

Art. 22. De beheervoerende universiteit stelt de aftelling vast voor elke deelnemende universiteiten zendt ze over,
na controle en visum van de commissaris of afgevaardigde van de Regering, aan de minister tot wiens bevoegdheid
het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren, ten laatste voor 1 december. De beheervoerende
universiteit is belast met de geldelijke followup en de verdeling van de saldi. De instellingen gaan over tot de betaling
gedurende de maand van de ontvangst van de aftelling.

HOOFDSTUK VI. Overgangs- en uitvoeringsbepalingen

Art. 23. Overeenkomstig artikel 10, § 3, lid 1, van het decreet, worden enkel de studenten die regelmatig
ingeschreven waren voor een studiejaar van de eerste cyclus van de diergeneeskundige wetenschappen — in de zin van
artikel 3, § 1, van het decreet — voor het academiejaar 2003-2004 bij een universitaire instelling bedoeld bij artikel 1, § 1,
van het decreet, vrijgesteld van het voorleggen van een attest van slagen voor het toelatingsexamen.

Worden tevens vrijgesteld de studenten die geslaagd waren voor de proeven van een studiejaar van de eerste
cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen voor een examencommissie voor universitair onderwijs van de Franse
Gemeenschap voor het academiejaar 2003-2004.

De studenten die vrijgesteld zijn van het voorleggen van een attest kunnen zich niet voor het toelatingsexamen
inschrijven.

Art. 24. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003 en zal ophouden uitwerking te hebben op
30 september 2006.

Art. 25. De minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren, is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juli 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hoger Onderwijs,
Onderwijs voor Sociale Pormotie en Wetenschappelijk Onderzoek,

Mevr. F. DUPUIS

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2003/29395]F. 2003 — 3187

7 JUILLET 2003. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la date et le lieu du concours spécial
d’admission aux études de premier cycle en sciences vétérinaires

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment
son article 10, tel que modifié par le décret du 8 mai 2003;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2003 relatif au concours spécial d’admission
aux études de premier cycle en sciences vétérinaires, notamment son article 4;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son
fonctionnement, notamment l’article 6, § 1er, 10°, a);

Considérant les propositions des institutions universitaires concernées et les disponibilités en infrastructures, en
personnel et en moyens de communication;

Sur la proposition de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Arrête :

Article 1er. Pour l’année académique 2003-2004, l’épreuve du concours spécial d’admission aux études de premier
cycle en sciences vétérinaires aura lieu le lundi 8 septembre 2003, à 9 heures dans les locaux de Wallonie Expo, S.A.,
plus connue sous la dénomination WEX, sise Zone de la Famenne, route des Deux Provinces 1, à 6900 Marche-en-
Famenne.

Art. 2. Pour cette même année académique, l’Université de Liège est désignée comme université gestionnaire,
chargée de la coordination et de la gestion de ce concours.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur ce 7 juillet 2003.
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Art. 4. Le Ministre qui a l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Enseignement supérieur,
de l’Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2003/29395]N. 2003 — 3187
7 JULI 2003. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de datum en de plaats

van het bijzonder toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige
wetenschappen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden,
inzonderheid op artikel 10, zoals gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juli 2003 betreffende het bijzonder
toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen, inzonderheid op
artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar
werking, inzonderheid op artikel 6, § 1, 10°, a);

Gelet op de voorstellen van de betrokken universitaire instellingen en de infrastructuren, het personeel en de
communicatiemiddelen die ter beschikking staan;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,

Besluit :

Artikel 1. Voor het academiejaar 2003-2004, zal de proef van het bijzonder toelatingsexamen voor de studies van
de eerste cyclus in de diergeneeskundige wetenschappen op maandag 8 september 2003 te 9 uur plaatsvinden in de
lokalen van Wallonie Expo, S.A., beter bekend onder de benaming WEX, gelegen Zone de la Famenne 1, route des Deux
Provinces, te 6900 Marche-en-Famenne.

Art. 2. Voor datzelfde academiejaar, wordt de Université de Liège aangewezen als beheervoerende universiteit,
belast met de coördinatie en het beheer van dit toelatingsexamen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 7 juli 2003.

Art. 4. De minister tot wiens bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren, is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juli 2003.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hoger Onderwijs,
Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek,

Mevr. F. DUPUIS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2003/27711]F. 2003 — 3188
26 JUIN 2003. — Arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision partielle

du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l’inscription d’une zone d’extraction à Houyet

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22,
32 et 41 à 46;

Vu l’arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, modifié notamment
par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 2 février 1995;

Considérant la demande de modification du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort introduite par la
Briqueterie de Wanlin, portant sur l’extension d’environ 13 hectares de la zone d’extraction qu’elle exploite
actuellement sur le territoire de la commune d’Houyet à Wanlin;

Considérant les différentes études menées confirmant la présence d’un gisement d’argile intéressant à l’endroit visé
par cette extension; considérant la configuration du site et sa situation, en contrebas de l’autoroute E411, le long de la
route de Beauraing;

Considérant le type d’extraction envisagé ainsi que la durée de la campagne d’extraction annuelle, limitée à
quelques semaines;

Vu l’étude d’incidences sur l’avant-projet de plan de secteur modificatif réalisée par la S.P.R.L. Atelier 50, dûment
agréée conformément à l’article 42, alinéa 4 du Code;

Considérant les deux alternatives de localisation présentées par l’auteur de l’étude d’incidences en raison de la
présence d’un gisement d’argile intéressant situé du même côté de la route N94 que le site actuel de la briqueterie;
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