
Op de voordracht van de Minister-President;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3, § 1, van het besluit van de Regering van 30 juni 2014 betreffende de samenstelling en de
werking van de kabinetten van de leden van de Regering alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van
de Regering aangewezen om in het kabinet van een lid van de federale Regering mee te werken, wordt aangevuld met
een derde lid, luidende:

″In afwijking van het eerste lid kan de Minister-President een extra medewerker met een weddeschaal van
niveau II+ of niveau II in zijn kabinet aanstellen voor de functie van directieassistent.″

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3. De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 17 december 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Minister-President,
O. PAASCH

*
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2016/200765]

29. JUNI 1998 — Programmdekret — Erratum

Die niederländische Übersetzung von Artikel 77 des vorgenannten Dekrets, die im Belgischen Staatsblatt vom
18. Juli 1998, Seite 23741, veröffentlicht worden ist, wird wie folgt abgeändert:

″Art. 77. Artikel 5 van het decreet van 7 februari 1994 betreffende de hulp aan de dagbladpers wordt vervangen
als volgt:

″Artikel 5 - De hulp aan de pers wordt maandelijks vóór de 22ste in twaalfden uitbetaald.″

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2016/200765]

29 JUIN 1998. — Décret de programme. — Erratum

La traduction néerlandaise de l’article 77 du décret précité, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 1998, p. 23741,
est modifiée comme suit :

″Art. 77. Artikel 5 van het decreet van 7 februari 1994 betreffende de hulp aan de dagbladpers wordt vervangen
als volgt :

″Artikel 5 - De hulp aan de pers wordt maandelijks vóór de 22ste in twaalfden uitbetaald.″

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2016/200765]

29 JUNI 1998. — Programma decreet. — Erratum

De Nederlandse vertaling van artikel 77 van het voormeld decreet, die bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad
van 18 juli 1998, blz. 23741, wordt gewijzigd als volgt :

″Art. 77. Artikel 5 van het decreet van 7 februari 1994 betreffende de hulp aan de dagbladpers wordt vervangen
als volgt :

″Artikel 5 - De hulp aan de pers wordt maandelijks vóór de 22ste in twaalfden uitbetaald.″
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