
Art. 22. Wanneer een personeelslid geen ambt uitoefent dat volledige prestaties bevat of dat ambt slechts tijdens
een deel van het referentiejaar heeft uitgeoefend, worden de maximale bedragen van de in acht te nemen bezoldigingen
beperkt naar verhouding van de uitgeoefende prestaties.

Elke bezoldiging gebonden aan een niet-gepresteerde vooropzeg kan gesubsidieerd worden.

Art. 23. De maximale bedragen bedoeld in artikel 19 worden als volgt aangepast in functie van de leeftijd bereikt
door de personeelsleden op 1 januari van het referentiejaar :

1o minder dan 25 jaar : minimumbedrag;

2o van 25 tot 34 jaar : anciënniteit van 5 jaar (5de trap);

3o van 35 tot 44 jaar : anciënniteit van 15 jaar (15de trap);

4o van 45 tot 50 jaar : anciënniteit van 20 jaar (20ste trap);

5o meer dan 50 jaar : maximale anciënniteit (laatste trap).

Art. 24. De bezoldigingen van de personeelsleden krijgen een subsidie voor zover deze aan de volgende
voorwaarden voldoen :

1o Franstalig zijn;

2o burgerlijke en politieke rechten genieten;

3o van goed en zedelijk gedrag zijn;

4o de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben op 1 januari van het referentiejaar;

5o door een betrekkingscontract gebonden zijn aan het erkend plaatselijk sportcentrum of aan het geïntegreerd
plaatselijk sportcentrum, met naleving van de collectieve overeenkomsten van toepassing op de sector;

6o a) voor de coördinatie- en animatietaken : drager zijn van een diploma van het hoger onderwijs of een diploma
dat ermee gelijkgesteld is, op een datum die door de Minister bepaald wordt, houder zijn van een beheersbrevet van
sportcentra.

b) voor de beheerstaken : drager zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of een diploma dat ermee
gelijkgesteld is.

Art. 25. Het maximaal aantal sportleden die in acht kunnen genomen worden voor de berekening van de subsidie,
wordt als volgt vastgesteld, waarbij de eenheid bepaald is als het equivalent van een voltijdse betrekking.

Gemeentes of deelgemeentes van minder dan 5000 bewoners : 0,5 eenheid

Gemeentes of deelgemeentes van 5001 tot 20000 bewoners : 1 eenheid

Gemeentes of deelgemeentes van 20001 tot 50000 bewoners : 1,5 eenheden

Gemeentes of deelgemeentes van meer dan 50000 bewoners : 2 eenheden

Het werkelijk aantal eenheden bedoeld in de bovenvermelde tabel zal kunnen aangepast worden in functie van de
jaarlijkse begrotingsbeschikbaarheden.

Art. 26. In het geval het plaatselijk sportcentrum of het geïntegreerd plaatselijk sportcentrum een openbaar
overdekt zwembad zou beheren, van een lengte van minstens 25 meter, wordt een supplement van 0,5 eenheid in acht
genomen : het maximaal aantal eenheden mag geenszins hoger zijn dan 2.

Art. 27. Artikel 3, 2o van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke
sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra treedt in werking op 1 januari 2005.

Art. 28. De Minister wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 29. Het decreet en dit besluit treden in werking op 1 september 2003.

Brussel, 15 september 2003,

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Cultuur, Ambtenarenzaken, Jeugdzaken en Sport,
C. DUPONT

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2003/201449]F. 2003 — 4245
16 SEPTEMBRE 2003. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française abrogeant l’arrêté royal du

5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique du sport de la boxe, et
l’arrêté de l’Exécutif du 4 juillet 1985 fixant les modalités et les conditions de l’entraînement des jeunes cyclistes
de 12 à 15 ans, sur ou en dehors de la voie publique

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage
et à sa prévention en Communauté française;

Vu l’arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique du sport
de la boxe, modifié par l’arrêté royal du 11 mai 1965, par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du
10 mai 1984 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 30 janvier 1996, 21 avril 1998 et
30 mars 2001;

Vu l’arrêté de l’Exécutif du 4 juillet 1985 fixant les modalités et les conditions de l’entraînement des jeunes cyclistes
de 12 à 15 ans, sur ou en dehors de la voie publique, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française des 13 juin 1994 et 28 mai 1996;

Vu l’avis de la Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport, donné le 20 juin 2003;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 30 juin 2003;
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Vu l’avis no 35.715/2/V du Conseil d’Etat, donné le 19 août 2003;

Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2003,

Arrête :

Article 1er. Sont abrogés :

1o l’arrêté royal du 5 juillet 1962 réglementant les combats et exhibitions de boxe, ainsi que la pratique du sport
de la boxe, modifié par l’arrêté royal du 11 mai 1965, par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du
10 mai 1984 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 30 janvier 1996, 21 avril 1998 et
30 mars 2001;

2o l’arrêté de l’Exécutif du 4 juillet 1985 fixant les modalités et les conditions de l’entraînement des jeunes cyclistes
de 12 à 15 ans, sur ou en dehors de la voie publique, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté
française des 13 juin 1994 et 28 mai 1996.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 24 décembre 2002.

Bruxelles, le 16 septembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Aide à la jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2003/201449]F. 2003 — 4245

16 SEPTEMBER 2003. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het koninklijk
besluit van 5 juli 1962 tot reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van de beoefening van de
bokssport en van het besluit van de Executieve van 4 juli 1985 tot vaststelling van de modaliteiten en van de
voorwaarden voor de training van de jonge wielrijders tussen 12 en 15 jaar, gehouden op of buiten de openbare
weg

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het
dopingverbod en de preventie ervan in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1962 tot reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van de
beoefening van de bokssport, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 mei 1965, bij het besluit van de Executieve van
de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van
30 januari 1996, 21 april 1998 en 30 maart 2001;

Gelet op het besluit van de Executieve van 4 juli 1985 tot vaststelling van de modaliteiten en van de voorwaarden
voor de training van de jonge wielrijders tussen 12 en 15 jaar, gehouden op of buiten de openbare weg, gewijzigd bij
de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 1994 en 28 mei 1996;

Gelet op het advies van de « Commission francophone de promotion de la santé dans la pratique du sport »,
gegeven op 20 juni 2003;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven van de Franse
Gemeenschap, gegeven op 30 juni 2003;

Gelet op het advies nr. 35.715/2/V van de Raad van State, gegeven op 19 augustus 2003;

Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheden de Gezondheid behoort;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2003,

Besluit :

Article 1er. Worden opgeheven :

1o het koninklijk besluit van 5 juli 1962 tot reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van de
beoefening van de bokssport, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 mei 1965, bij het besluit van de Executieve van
de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van
30 januari 1996, 21 april 1998 en 30 maart 2001;

2o het besluit van de Executieve van 4 juli 1985 tot vaststelling van de modaliteiten en van de voorwaarden voor
de training van de jonge wielrijders tussen 12 en 15 jaar, gehouden op of buiten de openbare weg, gewijzigd bij de
besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 1994 en 28 mei 1996.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 24 december 2002.

Brussel, 16 september 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
Mevr. N. MARECHAL
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