
Art. 5. Het jaarbedrag vastgesteld overeenkomstig artikel 3 wordt
gefinancierd ten laste van de administratiekosten van het Instituut.

Art. 6. § 1. Het jaarbedrag dat overeenkomstig dit besluit aan elke
representatieve beroepsorganisatie wordt toegekend, wordt door het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering als volgt
betaald :

1° 75 % van het bedrag, vóór 31 maart van het desbetreffende jaar en
vóór 2012 in de maand van de bekendmaking van het koninklijk besluit
in het Belgisch Staatsblad;

2° 25 % binnen de drie maanden nadat de door de algemene
vergadering goedgekeurde jaarrekening voor het desbetreffende jaar
aan de administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering werd overgemaakt.

§ 2. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betaalt
de bedragen op het bankrekeningnummer opgegeven door de repre-
sentatieve beroepsorganisatie of de groep van representatieve beroeps-
organisaties.

Art. 7. § 1. De organisatoren voeren de boekhouding overeenkom-
stig artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen.

§ 2. De representatieve beroepsorganisaties houden, ten behoeve van
het Rekenhof, de bewijsstukken met betrekking tot de aanwending van
de tegemoetkoming ter beschikking.

Art. 8. Indien uit de jaarrekening bedoeld in artikel 6, § 1, 2°, blijkt
dat de tegemoetkoming niet volledig werd aangewend voor de
doeleinden bepaald in artikel 4, kan de Algemene Raad ingesteld bij de
Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering beslissen dat het bedrag bedoeld in
artikel 6, § 1, 2°, niet wordt betaald.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand
na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 10. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,

Mevr. L. ONKELINX

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2012/07223]N. 2012 — 2570
5 JULI 2012. — Koninklijk besluit houdende hervorming van de

bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor
veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-
strijders en oorlogsslachtoffers

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op
sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1,
vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1998 tot vaststelling van
de weddenschalen van de bijzondere graden van het Nationaal
Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1998 houdende
vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige
ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-
strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Instituut voor
veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en
oorlogsslachtoffers, gegeven op 27 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën,
gegeven op 20 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 21 december 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenaren-
zaken, gegeven op 31 juli 2006;

Art. 5. Le montant annuel fixé conformément à l’article 3 est financé
à charge des frais d’administration de l’Institut.

Art. 6. § 1er. Le montant annuel alloué à chaque organisation
professionnelle représentative en vertu du présent arrêté est versé par
l’INAMI de la manière suivante :

1° 75 % du montant avant le 31 mars de l’année concernée et pour
2012, dans le mois de la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge;

2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour
l’année concernée approuvés par l’assemblée générale ont été transmis
à l’Administrateur général de l’Institut national d’assurance maladie-
invalidité.

§ 2. L’Institut national d’assurance maladie-invalidité verse les
montants au compte bancaire communiqué par l’organisation profes-
sionnelle représentative ou le groupe d’organisations professionnelles
représentatives.

Art. 7. § 1er. Les organisateurs gèrent la comptabilité conformément
à l’article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fonda-
tions.

§ 2. Les organisations professionnelles représentatives détiennent, à
l’intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à
l’utilisation de l’intervention allouée.

Art. 8. Si les comptes annuels visés à l’article 6, § 1er, 2°, font
apparaître que l’intervention n’a pas été affectée intégralement aux fins
visées à l’article 4, le Conseil général institué auprès du Service des
soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité peut
décider de ne pas verser le montant visé à l’article 6, § 1er, 2°.

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 10. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédéralles,

Mme L. ONKELINX

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2012/07223]F. 2012 — 2570
5 JUILLET 2012. — Arrêté royal portant réforme de la carrière

particulière des agents de l’Institut des vétérans - Institut national
des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, notamment l’article 11, § 1er, remplacé par la loi du
22 juillet 1993;

Vu l’arrêté royal du 11 mars 1998 fixant les échelles de traitements des
grades particuliers de l’Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l’arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières
particulières dont certains agents de l’Institut national des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent être
titulaires;

Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut des vétérans -
Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et
victimes de guerre, donné le 27 mars 2006;

Vu l’avis de l’Inspecteur général des Finances, donné le 20 avril 2006;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2006;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
31 juillet 2006;
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Gelet op het protocol nr. 56 van 22 mei 2007 van het Sector-
comité XIV - Landsverdediging;

Gelet op advies nr. 45.429/4 van de Raad van State, uitgebracht op
3 december 2008, op grond van artikel 84, § 1, 1e lid, 1° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 20 decem-
ber 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. — Integratie van de bijzondere graden
in de loopbaan van niveau A

Artikel 1. Bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor
oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, worden de vol-
gende graden geschrapt :

1° administrateur-generaal;

2° adjunct administrateur-generaal;

3° apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving);

4° apotheker-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving).

Art. 2. § 1. De ambtenaren die op 1 december 2004 titularis zijn van
een van de geschrapte graden die hierna in kolom 1 zijn opgenomen,
bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 2, worden
ambtshalve benoemd in de klasse die in kolom 3 is opgenomen,
bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 4 en dragen de
titel hier tegenover vermeld in kolom 5.

Geschrapte graad
Grade rayé

Oude schaal
Ancienne échelle

Klasse
Classe

Nieuwe schaal
Nouvelle échelle

Titel
Titre

Apotheker
(vlakke loopbaan in uitdoving)

Pharmacien
(carrière plane en extinction)

10 D A 2 A 22 Attaché
Attaché

Apotheker
(vlakke loopbaan in uitdoving)

Pharmacien
(carrière plane en extinction)

10 E A 2 A 23 Attaché
Attaché

Apotheker-directeur
(vlakke loopbaan in uitdoving)

Pharmacien-directeur
(carrière plane en extinction)

13 D A 3 A 33 Adviseur
Conseiller

Administrateur-generaal
Administrateur général 16 A A 5 A 51 Administrateur-generaal

Administrateur général

Adjunct-administrateur-generaal
Administrateur général adjoint 15 A A 4 A 42 Adjunct-administrateur-generaal

Administrateur général adjoint

§ 2. In afwijking van § 1, en in voorkomend geval, behouden de
ambtenaren het voordeel van de weddenschaal van de graad waarmee
ze waren bekleed voor zover deze gunstiger is.

Art. 3. In afwijking van artikel 2, bekomen de ambtenaren voorheen
bekleed met de graad van apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) en
bezoldigd in de weddenschaal 10E, de weddenschaal 13 D zodra zij
18 jaar klasseanciënniteit hebben en voor zover zij op dat ogenblik geen
gunstiger weddenschaal genieten.

Art. 4. De klasseanciënniteit van de ambtenaren, benoemd in toe-
passing van artikel 2, is gelijk aan de graadanciënniteit welke verkregen
was op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularis waren.

De anciënniteit verkregen in niveau 1 wordt geacht verkregen te zijn
in niveau A.

De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt
geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 5. De bepalingen bedoeld in de artikelen 227 tot 230 van het
koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van
niveau A van het rijkspersoneel zijn van toepassing op de ambtenaren
waarvan de geschrapte graad geïntegreerd werd in overeenstemming
met artikel 2 van dit besluit.

Art. 6. Worden opgeheven :

1° het koninklijk besluit van 11 maart 1998 tot vaststelling van de
weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut
voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

Vu le protocole n° 56 du 22 mai 2007 du comité de secteur XIV -
Défense;

Vu l’avis n° 45.429/4 du Conseil d’Etat, donné le 3 décembre 2008, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat;

Vu l’avis du Conseil de direction, donné le 20 décembre 2011;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. — Intégration des grades particuliers
dans la carrière du niveau A

Article 1er. A l’Institut des vétérans - Institut national des invalides
de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, les grades
suivants sont rayés :

1° administrateur général;

2° administrateur général adjoint;

3° pharmacien (carrière plane en extinction);

4° pharmacien-directeur (carrière plane en extinction).

Art. 2. § 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de
l’un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une
échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d’office
dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l’échelle de
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard
dans la colonne 5.

§ 2. Par dérogation au § 1er, s’il y échet, les agents conservent le
bénéfice de l’échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus,
pour autant qu’elle soit plus favorable.

Art. 3. Par dérogation à l’article 2, les agents auparavant revêtus du
grade de pharmacien (carrière plane en extinction) et rémunérés dans
l’échelle de traitement 10 E, obtiennent l’échelle de traitement 13 D dès
qu’ils comptent une ancienneté de classe de 18 ans et pour autant qu’ils
ne bénéficient pas à ce moment d’une échelle de traitement plus
favorable.

Art. 4. L’ancienneté de classe des agents nommés en application de
l’article 2 est égale à l’ancienneté de grade acquise au 1er décembre 2004
dans le grade dont ils étaient titulaires.

L’ancienneté acquise dans le niveau 1 est censé être acquise dans le
niveau A.

L’ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise
dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5. Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l’arrêté royal
du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l’Etat sont
applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à
l’article 2 du présent arrêté.

Art. 6. Sont abrogés :

1° l’arrêté royal du 11 mars 1998 fixant les échelles de traitement des
grades particuliers de l’Institut national des invalides de guerre,
anciens combattants et victimes de guerre;
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2° het koninklijk besluit van 11 maart 1998 houdende vereenvoudi-
ging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van
het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogs-
slachtoffers kunnen titularis zijn.

Art. 7. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 8. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 5 juli 2012 .

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landsverdediging,
P. DE CREM

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35980]N. 2012 — 2571
6 JULI 2012. — Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de

invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij
het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lager onderwijs (1)

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

Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels
op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs even-
waardig omkaderd wordt als het lager onderwijs

HOOFDSTUK 1. — Inleidende bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen aan het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Art. 2. In artikel 3 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het laatst gewijzigd bij het decreet van
9 juli 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in punt 1° wordt de zinsnede « voor godsdienst, niet-confessionele zedenleer, cultuurbeschouwing, lichamelijke
opvoeding en » opgeheven;

2° punt 33° wordt vervangen door wat volgt :

« 33° lestijdenpakket :

a) in het gewoon basisonderwijs : pakket lestijden dat bestaat uit de lestijden volgens de schalen, de SES-lestijden
en de aanvullende lestijden, toegekend aan een school om de financierbare of subsidieerbare personeelsformatie van
het onderwijzend personeel te bepalen, inclusief de eventuele lesopdracht van de directie;

b) in het buitengewoon basisonderwijs : het pakket lestijden dat bestaat uit de lestijden volgens de schalen en de
aanvullende lestijden, toegekend aan een school om de financierbare of subsidieerbare personeelsformatie van het
onderwijzend personeel te bepalen, inclusief de eventuele lesopdracht van de directie; »;

3° punt 34° wordt vervangen door wat volgt :

« 34° lestijden volgens de schalen : resultaat van de verrekening van het aantal regelmatige leerlingen op een
welbepaalde teldag of tijdens een welbepaalde telperiode aan de hand van schalen of bekomen als additionele lestijden
volgens de schalen volgens de berekeningswijzen vermeld in dit decreet; »;

4° er worden een punt 52bis/1 en 52bis/2 ingevoegd, die luiden als volgt :

« 52°bis/1 SES-lestijden : lestijden, toegekend op basis van de socio-economische status van leerlingen in het
gewoon basisonderwijs die gevat wordt door leerlingkenmerken;

52°bis/2 thuisloze : de leerling is tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin verband opgenomen door een gezin
of persoon, een voorziening of een sociale dienst, bedoeld in het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere
jeugdbijstand, met uitzondering van de internaten die gefinancierd of gesubsidieerd worden door het Departement
Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap; »;

5° punt 55°bis wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel 47, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2003, wordt punt 5° vervangen
door wat volgt :

« 5° de wijze waarop de school via haar zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid werkt aan de optimale leer- en
ontwikkelingskansen van al haar leerlingen. ».

2° l’arrêté royal du 11 mars 1998 portant simplification des carrières
particulières dont certains agents de l’Institut national des invalides de
guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent être
titulaires.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 8. Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
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