
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35582]
25 APRIL 2014. — Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België

en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend in Tirana op
25 april 2006 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering
van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend in Tirana op 25 april 2006

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Zullen volkomen gevolg hebben:

1° het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende
het internationaal wegvervoer, ondertekend in Tirana op 25 april 2006;

2° de wijzigingen aan de lijst met categorieën van vervoer waarvoor overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van het
akkoord geen machtiging of vergunning vereist is, waartoe de Gemengde Commissie, ingesteld bij artikel 8, tweede lid,
van het akkoord zou besluiten.

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

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

Nota

(1) Zitting 2013-2014
Stukken. — Ontwerp van decreet: 2444 – Nr. 1.
- Verslag: 2444 – Nr. 2.
- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering: 2444 – Nr. 3.

Handelingen. — Bespreking en aanneming: Vergadering van 2 april 2014.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35582]
25 AVRIL 2014. — Décret portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le

Gouvernement de la République d’Albanie sur le transport international par la route, signé à Tirana le
25 avril 2006 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :
DECRET portant assentiment à l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de

la République d’Albanie sur le transport international par la route, signé à Tirana le 25 avril 2006

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

Art. 2. Sortiront leur plein et entier effet :

1° l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d’Albanie sur
le transport international par la route, signé à Tirana le 25 avril 2006 ;

2° les modifications à la liste des catégories de transport pour lesquelles, conformément à l’article 12,
cinquième alinéa, de l’Accord, aucune autorisation ou aucun permis auquel la Commission mixte, instituée par l’article
8, deuxième alinéa, de l’Accord, pourrait décider, n’est exigé.

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

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure,
de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2013-2014
Documents. — Projet de décret : 2444 – N° 1.
- Rapport : 2444 – N° 2.
- Texte adopté en séance plénière : 2444 – N° 3.

Annales. — Discussion et adoption : Séance du 2 avril 2014.
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35669]

9 MEI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006,
wat betreft het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

agentschap ‘Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding’, artikel 3, § 1;
Gelet op het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 november 2013;
Gelet op protocol nr. 333.1074 van 21 februari 2014 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams

Gewest;
Gelet op advies 55.757/3 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2014 , met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse

Rand;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel I 2, 1°, van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wordt de vierde
gedachtenstreep vervangen door wat volgt:

“- de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, hierna te noemen EVA, met
uitzondering van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM);”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de
Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2014.

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

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35669]

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce
qui concerne le personnel d’instruction et le personnel d’encadrement technique du « Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l’Emploi et de la Formation professionnelle)

LE GOUVERNMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 1er, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993 et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 5 ;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l’agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst

voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », article 3, § 1er ;
Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;
Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 novembre 2013 ;
Vu le protocole no. 333.1074 du 21 février 2014 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région

flamande ;
Vu l’avis 55.757/3 du Conseil d’Etat, donné le 14 avril 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure, de l’Intégration

civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article I 2, 1° du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, le quatrième tiret est remplacé
par ce qui suit:

« - les agences autonomisées externes de droit public, ci-après dénommées les AAE, à l’exception de la Vlaamse
Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM) ; ».

60275BELGISCH STAATSBLAD — 14.08.2014 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE



Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de
l’organisation au sein de l’administration flamande dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique,
du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

[2014/204373]
20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels

voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, artikel 28, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 april 2014;
Gelet op advies nr. 56.281/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen,
wordt gehouden volgens de bepalingen, vermeld in paragraaf 2 tot en met 7.

§ 2. De gemeenteraad beraadslaagt naargelang het geval over :

1o het voornemen om een buurtweg te openen, te wijzigen of te verleggen, met inbegrip van de vaststelling van
een rooilijnplan;

2o de vaststelling van een rooilijnplan voor een bestaande buurtweg;

3o het voornemen om een buurtweg af te schaffen.

Als de beraadslaging, vermeld in het eerste lid, een rooilijnplan omvat, stelt de gemeenteraad een ontwerp
gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast.

In de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1o en 2o, bevat het rooilijnplan minstens de getroffen percelen, alsook de
actuele en toekomstige rooilijn. In het geval, vermeld in het eerste lid, 3o, bevat de beraadslaging een plan van de
buurtweg die de gemeenteraad wil afschaffen.

§ 3. Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt de beraadslaging, vermeld in paragraaf 2, eerste lid,
en, in voorkomend geval, het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan aan een openbaar onderzoek dat binnen dertig
dagen na de beraadslaging minstens wordt aangekondigd door :

1o aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van het nieuwe,
te wijzigen of af te schaffen wegdeel;

2o een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad;

3o een bericht in het Belgisch Staatsblad;

4o in voorkomend geval, een afzonderlijke mededeling, met een aangetekende brief in hun woonplaats, aan de
eigenaars van de percelen die zich bevinden in het ontwerp van rooilijnplan;

5o in voorkomend geval, een afzonderlijke mededeling, met een aangetekende brief in hun woonplaats, aan de
eigenaars van percelen die palen aan de af te schaffen buurtweg;

6o een afzonderlijke mededeling aan de deputatie.

De aankondiging, vermeld in het eerste lid, vermeldt minstens :

1o waar de beraadslaging en, in voorkomend geval, het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ter inzage ligt;

2o de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;

3o het adres waar de opmerkingen en bezwaren naartoe gestuurd moeten worden of kunnen worden afgegeven,
en de te volgen formaliteiten.

§ 4. Na de aankondiging worden de beraadslaging en, in voorkomend geval, het ontwerp van gemeentelijk
rooilijnplan gedurende dertig dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente
verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

§ 5. De gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek en stelt
in voorkomend geval het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast.

Bij de definitieve beraadslaging en, in voorkomend geval, de definitieve vaststelling van het rooilijnplan kunnen
ten opzichte van de voorlopige beraadslaging en, in voorkomend geval, het voorlopig vastgestelde plan alleen
wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de bezwaren en opmerkingen die
geformuleerd zijn tijdens het openbaar onderzoek.
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