
VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2007/29289]N. 2007 — 4012
27 AUGUSTUS 2007. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de

Regeringscommissarissen bij de Hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere
kunstscholen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 9 september 1996 betreffende de financiering van de door de Franse Gemeenschap
ingerichte of gesubsidieerde Hogescholen;

Gelet op het decreet van 17 maart 1997 tot vaststelling van het statuut van de commissarissen bij de hogescholen;
Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger

kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het
personeel, rechten en plichten van studenten);

Op de voordracht van de Vice-Presidente, Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en
Internationale betrekkingen;

Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. De aanwijzing van de Regeringscommissarissen bij de Hogescholen en van de afgevaardigden bij de
Hogere kunstscholen worden voor de periode gaande van 15 september 2007 tot 14 september 2008 bepaald in de
bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2006 houdende aanwijzing van de
Regeringscommissarissen bij de hogescholen en van de afgevaardigden van de Regering bij de hogere kunstscholen,
wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 15 september 2007.

Art. 4. De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 27 augustus 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Vice-Presidente, Minister van Hoger onderwijs, Wetenschappelijk onderzoek en Internationale betrekkingen,
Mevr. M.-D. SIMONET

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2007/29293]F. 2007 — 4013

27 AOUT 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 juillet 2005 relatif aux délégations de pouvoirs en matière de dépenses fixes des
Cabinets de la Communauté française pour le Service permanent d’Assistance en matière administrative et
pécuniaire des Cabinets (SePAC-CF)

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 2004 portant règlement du fonctionnement
du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2005 relatif aux délégations de pouvoirs
en matière de dépenses fixes des Cabinets de la Communauté française pour le Service permanent d’Assistance en
matière administrative et pécuniaire des Cabinets;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 octobre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres
du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2007 fixant la répartition des compétences
entre Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 21 août 2007;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2007;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente,

Arrête :

Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2005 relatif aux
délégations de pouvoirs en matière de dépenses fixes des Cabinets de la Communauté française pour le Service
permanent d’Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets, les termes « aux allocations de base 11.01,
11.02 et 11.04 des programmes d’activités 01, 02, 03, 04, 05 et 06 de la division organique 06 » sont remplacés par « aux
allocations de base 11.01, 11.02, 11.04 et 12.06 des programmes d’activités 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07 ».
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Art. 2. Les Ministres, Membres du Gouvernement de la Communauté française, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 août 2007.

La Ministre-Présidente, chargée de l’Enseignement obligatoire,
Mme M. ARENA

La Vice-Présidente, Ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

Mme M.-D. SIMONET

Le Vice-Président, Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports,
M. DAERDEN

La Ministre de la Culture et de l’Audiovisuel,
Mme F. LAANAN

Le Ministre de la Jeunesse et de l’Enseignement de Promotion sociale,
M. TARABELLA

La Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2007/29293]N. 2007 — 4013
27 AUGUSTUS 2007. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor de Vaste
uitgaven van de Kabinetten van de Franse Gemeenschap voor de Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve
en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten (SePAC – FG)

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;
Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de

Gewesten;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van

haar werking;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 betreffende de

bevoegdheidsdelegaties voor de Vaste uitgaven van de Kabinetten van de Franse Gemeenschap voor de Vaste
Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 oktober 2006 betreffende de Kabinetten
van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2007 tot vaststelling van de verdeling
van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 augustus 2007;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 augustus 2007;
Op de voordracht van de Minister-Presidente,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2005 betreffende
de bevoegdheidsdelegaties voor de Vaste uitgaven van de Kabinetten van de Franse Gemeenschap voor de Vaste
Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten, worden de woorden «op de
basisallocaties 11.01, 11.02 en 11.04 van de activiteitenprogramma’s 01, 02, 03, 04, 05 en 06 van de organisatieafdeling
06» vervangen door de woorden «op de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.04 en 12.06 van de activiteitenprogramma’s 01,
02, 03, 04, 05, 06 en 07».

Art. 2. De Ministers, Leden van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden, ieder van hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 augustus 2007.

De Minister-Presidente, belast met het leerplichtonderwijs,
Mevr. M. ARENA

De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen,
Mevr. M-D. SIMONET

De Vice-President, Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport,
M. DAERDEN

De Minister van Cultuur en de Audiovisuele Sector,
Mevr. F. LAANAN

De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie,
M. TARABELLA

De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
Mevr. C. FONCK
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