
PROGRAMMATORISCHE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID

[C − 2012/21100]N. 2012 — 2137 (2012 — 1799)
12 JUNI 2012. — Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen

betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instel-
lingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 207 van 22 juni 2012, dient op de
pagina 35083 in artikel 40, § 2, tweede lid, in plaats van het woord
« ontvankelijkheid » te worden gelezen het woord « onontvankelijk-
heid ».

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35868]N. 2012 — 2138

13 JULI 2012. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

HOOFDSTUK 1. — Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Onderwijs

Afdeling 1. — Deeltijds Kunstonderwijs en Secundair Onderwijs

Art. 2. In artikel 3quater, § 4, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II worden tussen de
woorden « (schooljaar 2009 – 2010) » en het woord « niet » de woorden « en voor het begrotingsjaar 2012
(schooljaar 2011-2012) » ingevoegd.

Art. 3. In artikel 20/1 van het decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs
en tot wijziging van het decreet basisonderwijs wat de werkingsbudgetten betreft worden tussen het jaartal « 2010 » en
het woord « gelijk » de woorden « en voor het jaar 2012 » ingevoegd.

Art. 4. In artikel 100 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse
Gemeenschap wordt de zin « De Vlaamse Regering bepaalt het gesubsidieerd forfaitaire bedrag evenals het
subsidiebedrag per gepresteerd deelnemersuur. » vervangen door de zin « De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks
enerzijds het maximaal aantal subsidieerbare deelnemersuren en anderzijds het gesubsidieerd forfaitaire bedrag
evenals het subsidiebedrag per gepresteerd deelnemersuur. ».

Afdeling 2. — Centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 5. Aan artikel 53 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding wordt
een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 4. In afwijking van paragraaf 2 is de verhouding (Cx-1/Cx-2) voor het begrotingsjaar 2012 gelijk aan 1. »

Afdeling 3. — Hoger Onderwijs

Art. 6. Aan artikel 307sexies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. Het budget, vermeld in artikel 39ter van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de
werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen, dat de hogeschool bedoeld in paragraaf 1 ontvangt,
is beperkt tot de loonkost van de personeelsleden die op datum van de overgang effectief aangesteld of benoemd
worden in de hogeschool. »

Art. 7. In artikel 38, § 1, van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de
hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen wordt het bedrag « 17.301.974,09 » vervangen door het bedrag
« 17.355.041,48 ».
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[C − 2012/21100]F. 2012 — 2137 (2012 — 1799)
12 JUIN 2012. — Arrêté royal portant diverses modifications

relatives aux statuts des établissements scientifiques fédéraux. —
Erratum

Au Moniteur belge n° 207 du 22 juin 2012, à la page 35083, à l’arti-
cle 40, § 2, alinéa 2, dans la version néerlandaise, en lieu et place du mot
« ontvankelijkheid », il y a lieu de lire le mot « onontvankelijkheid ».
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