
Art. 5. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Nice, 2 juni 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landsverdediging,
P. DE CREM

De Minister van Begroting,
G. VANHENGEL

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2010/07182]N. 2010 — 2168
4 JUNI 2010. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

besluit van 21 maart 1991 houdende de vaststelling van de
maandelijkse prestaties voor de opdrachthouders bij het Konink-
lijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

De Minister van Landsverdediging,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende de
opdrachthouders bij het Koninklijk museum van het leger en van
krijgsgeschiedenis, artikel 1, § 3,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 maart 1991,
tot vaststelling van de maandelijkse maximumduur van de prestaties
voor de opdrachthouders bij het Koninklijk Museum van het Leger en
de Krijgsgeschiedenis, wordt § 2 vervangen als volgt :

« § 2. De maximumduur van de maandelijkse prestaties van iedere
opdrachthouder bij het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis wordt op 80 uur vastgesteld. ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 4 juni 2010.

P. DE CREM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2010/35410]N. 2010 — 2169
21 MEI 2010. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en
in de gecertificeerde opleidingen, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999 betreffende de
ondernemersopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning
en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, gewijzigd bij de decreten van
27 april 2007 en 10 juli 2008, artikelen 5, § 2, 31, 33 en 41;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de
geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd en in de gecertificeerde opleidingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1999 betreffende de ondernemersopleiding, vermeld
in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 betreffende de erkenning en de subsidiëring
van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van
7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams
Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;

Art. 5. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Nice, le 2 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM

Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2010/07182]F. 2010 — 2168
4 JUIN 2010. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

21 mars 1991 portant fixation de la durée maximum des prestations
mensuelles des chargés de missions au Musée royal de l’Armée et
d’Histoire militaire

Le Ministre de la Défense,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 2010 relatif aux chargés de mission au
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, l’article 1er, § 3,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 21 mars 1991,
portant la durée maximum des prestations mensuelles des chargés de
mission au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, le § 2 est
remplacé par ce qui suit :

« § 2. La durée maximale des prestations mensuelles de chaque
chargé de mission au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire est
fixée à 80 heures. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre vigueur le premier jour du mois qui
suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juin 2010.

P. DE CREM
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