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GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2011/203708]N. 2011 — 1861
24 JUNI 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6decies van het besluit van de Vlaamse

Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor basiseducatie
ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 89, gewijzigd bij het decreet
van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden
voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonder-
wijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 6 april 2011;
Gelet op protocol nr. 28 van 26 april 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden

in de vergadering van Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie;
Gelet op advies 49.741/1 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 1o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 6decies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een
aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende
het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2009, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o in het eerste lid wordt het bedrag ″1,9256 euro″ vervangen door het bedrag ″1,9669 euro″;

2o tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

″In afwijking van het eerste lid bedraagt voor het schooljaar 2010-2011 de werkingstoelage per lesuurcursist
1,9634 euro″;

3o in het bestaande tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het jaartal ″2010″ vervangen door het jaartal ″2011″.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2011/203708]F. 2011 — 1861
24 JUIN 2011. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 6decies de l’arrêté du Gouvernement flamand

du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d’éducation de base en application du décret du
15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, notamment l’article 89, modifié par le décret du
4 juillet 2008;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d’éducation
de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 avril 2011;
Vu le protocole no 28 du 26 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité

flamand de négociation de l’éducation de base;
Vu l’avis 49.741/1 du Conseil d’Etat, donné le 9 juin 2011, en application de l’article 84, § 1er, premier alinéa, 1o,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
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Sur la proposition du Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires
bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 6decies de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières
pour les centres d’éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l’éducation des adultes, inséré
par l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1o au § 1er, le montant ″1,9256 euros″ est remplacé par le montant ″1,9669 euros″;

2o il est inséré un alinéa entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

″Par dérogation à l’alinéa premier, l’allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant s’élève à
1,9634 euros pour l’année scolaire 2010-2011″;

3o dans le deuxième alinéa existant, qui devient le troisième alinéa, l’année ″2010″ est remplacée par l’année ″2011″.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET

*
VLAAMSE OVERHEID

[2011/203709]N. 2011 — 1862

24 JUNI 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot invoeging van artikel 5/1 in het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 september 2006 betreffende de toekenning van aanvullende lestijden voor de integratie van
anderstaligen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 138, § 1, 7o, vervangen bij het decreet van
7 juli 2006, en artikel 139, vervangen bij het decreet van 7 juli 2006 en gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de toekenning van aanvullende
lestijden voor de integratie van anderstaligen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 maart 2011;

Gelet op protocol nr. 750 van 6 mei 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden
in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling ″Vlaamse Gemeenschap″ van
afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 517 van 6 mei 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden
in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 49.740/1 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de toekenning van
aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
5 september 2008, wordt een artikel 5/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

″Art 5/1. In afwijking van artikel 5 behouden de scholen voor gewoon basisonderwijs, tijdens het school-
jaar 2011-2012, de aanvullende lestijden voor de integratie van anderstaligen, die ze in het schooljaar 2010-2011 hebben
ontvangen.″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET
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