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VLAAMSE OVERHEID

[2013/206975]
29 NOVEMBER 2013. — Decreet houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het

Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen
binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :
DECREET houdende goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der

Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse
en Vlaamse hoger onderwijs.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Het Protocol, gesloten tussen Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België,
tot wijziging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake
de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs van 3 september 2003,
ondertekend in Den Haag op 12 december 2012 en in Brussel op 16 januari 2013, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 29 november 2013.

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

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

Nota

(1) Zitting 2012-2013.

Stukken: - Ontwerp van decreet : 2178 — Nr. 1

Zitting 2013-2014.

Stukken : - Verslag : 2178 — Nr. 2

- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2178 — Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 20 november 2013.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/206975]
29 NOVEMBRE 2013. — Décret portant approbation du Protocole de modification de la convention entre le

Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l’accréditation des formations au
sein de l’enseignement supérieur néerlandais et flamand (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
DECRET portant approbation du Protocole de modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la

Communauté flamande de Belgique concernant l’accréditation des formations au sein de l’enseignement supérieur
néerlandais et flamand.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Le Protocole, conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique, portant
modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant
l’accréditation des formations au sein de l’enseignement supérieur néerlandais et flamand du 3 septembre 2003, signé
à La Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

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

(1) Session 2012-2013.

Documents : - Projet de décret : 2178 — N° 1

Session 2013-2014.

Documents - Rapport : 2178 — N° 2

- Texte adopté en séance plénière : 2178 — N° 3

Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 novembre 2013.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/36215]

6 DECEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008

houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het Sociaal-cultureel Volwassenenwerk

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;
Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, artikel 15, § 1, vervangen

bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 15bis, § 1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012, artikelen 17, § 3, en 18, § 1,
vervangen bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 43, § 4, vervangen bij het decreet van 14 maart 2008, artikel 45, § 2,
gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2008, en artikel 47bis, zesde en zevende lid, ingevoegd bij het decreet van
14 maart 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 houdende de uitvoering van het decreet van
4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2013;
Gelet op het advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Raad voor

Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 19 juli 2013;
Gelet op advies 54.296/1 van de Raad van State, gegeven op 13 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 houdende de uitvoering van het decreet
van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt titel III, die bestaat uit artikel 17 tot en met 20,
vervangen door wat volgt :

″TITEL III. — Sociaal-culturele bewegingen

HOOFDSTUK I. — De procedure voor de erkenning en subsidiëring van nieuwe sociaal-culturele bewegingen

Art. 17. § 1. De minister kan een nieuwe sociaal-culturele beweging erkennen en subsidiëren als die voor 1 januari
van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsperiode, een aanvraag bij de administratie heeft ingediend.

De sociaal-culturele beweging dient de aanvraag in met een aangetekende brief of tegen ontvangstmelding.

De aanvraag draagt de handtekening van de voorzitter en de secretaris en is gebaseerd op de goedkeuring van de
aanvraag door de algemene vergadering. Bij de aanvraag zijn de agenda gevoegd en een uittreksel uit de notulen van
de bijeenkomst van de algemene vergadering waarin het beleidsplan is goedgekeurd.

§ 2. De aanvraag is ontvankelijk als ze :

1° tijdig is ingediend

2° alle vereiste documenten bevat als vermeld in artikel 15, § 2, van het decreet. De aanvraag bevat minstens de
volgende documenten en gegevens :

a) een overzicht van de werking als sociaal-culturele beweging met landelijk karakter gedurende de afgelopen
twee jaar;

b) een beleidsplan dat voldoet aan de bepalingen, vermeld in artikel 49, waarin de beweging aangeeft hoe haar
beleid en werking voor de komende vijf jaar zich verhoudt tot de beoordelingscriteria als vermeld in artikel 15, § 1, 5°
van het decreet;

c) een financieel plan voor de komende vijf jaar;

d) een ondertekende verklaring van de voorzitter en de secretaris van de beweging waaruit blijkt dat de principes
en de regels van de democratie en van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens onderschreven worden en
toegepast worden in de werking.

Alle vereiste documenten worden naar de administratie gestuurd in twee exemplaren. De beweging bezorgt ook
een elektronische versie van het beleidsplan en het financieel plan. De administratie brengt de aanvragende beweging
voor 1 februari van het jaar dat voorafgaat aan de beleidsperiode, ervan op de hoogte of de aanvraag al dan niet
ontvankelijk is. Als de aanvraag onvolledig is, krijgt de organisatie tien werkdagen de tijd om het dossier te
vervolledigen. Die termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag na de dag van de verzending van de kennisgeving
van de onvolledigheid, waarbij de datum van de poststempel bepalend is. In het geval de kennisgeving de organisatie
later dan drie dagen bereikt, begint de termijn te lopen vanaf de dag dat de kennisgeving de organisatie bereikt, op
voorwaarde dat de organisatie dit kan bewijzen.
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