
5o de organisator zorgt voor de installatie van 18 controleposten, voor gebrevetteerde stewards die belast zijn met
het voorkomen van ongewenste binnendringing van voertuigen;

6o de organisator zorgt voor de samenwerking met de politie, met dien verstande dat de stewards en
hondenmeesters de politiediensten efficiënt helpen wat betreft het toezicht op de toegang tot de nabije Natura 2000-
locatie;

7° de bewegwijzering wordt door de organisator aangebracht om de toeschouwers te kanaliseren; de beweg-
wijzering gebeurt in aanwezigheid van de betrokken houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa; als
het Departement Natuur en Bossen zulks nodig acht, hebben de toeschouwers geen toegang tot bepaalde zones en
middelen worden uitgevoerd teneinde dit verbod te verwezenlijken; er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de
zone ″tournants de Marteau″; er worden beschermingen aangebracht tegen crashes bij de nieuwe kiosk ter hoogte van
de post gemerkt ″28V″ op de plattegronden ingediend door de organisator;

8° de organisator zorgt voor een bewegwijzering voor de toeschouwers om er het begrip en de naleving van te
verhogen;

9o de organisator verricht tegen uiterlijk 16 maart 2016 een voorafgaande en tegensprekelijke plaatsbeschrijving in
het bijzijn van de houtvester van Spa en iedere andere door hem nuttig geachte persoon;

10o de organisator legt een borgstelling aan van een bedrag van S 25.000 onder de vorm van een waarborg door
een verbintenisakte opgesteld door een bank of via een gewaarborgde cheque; deze akte wordt opgemaakt ten gunste
van de Waalse Overheidsdienst en wordt overgemaakt aan de houtvester van het Departement Natuur en Bossen van
Spa minstens tien dagen vóór de happening; de borgstelling wordt volledig vrijgegeven na vaststelling door beide
partijen dat het gebied niet beschadigd is of, indien het geval is, na herstel ervan;

11o de gedeelten in bossen worden door de organisator gereinigd van alle afval binnen acht dagen volgend op deze
happening;

12o de organisator identificeert de deelnemers (nummers op de voertuigen);

13o de organisator houdt een lijst bij van de deelnemers waarop hun naam, adres en het nummer van hun
motorvoertuig vermeld staan; deze lijst wordt minstens 48 uur vóór de organisatie ter beschikking gesteld van de
houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa; tegelijk verstrekt de organisator de houtvester van het
Departement Natuur en Bossen van Spa de telefoongegevens van de wedstrijdverantwoordelijken, van de
verantwoordelijken van de veiligheid en de medische dienst, voorzien voor de dag van de wedstrijd;

14o de organisator richt aan het Departement Natuur en Bossen een behoorlijk ingevuld en ondertekend document
waarbij het Departement ontheven is van iedere aansprakelijkheid voor de schade die bij deze happening wordt
veroorzaakt.

15o de organisator verstrekt de houtvester van het Departement Natuur en Bossen van Spa uiterlijk op
11 maart 2016 het afschrift van het politiebesluit tot verbod om veiligheidsredenen van openbaar verkeer op de
betrokken bosweg op 18 en 19 maart 2016;

16o de organisator richt uiterlijk voor 11 maart 2016 een bewijs van zijn verzekering voor burgerrechtelijke
aansprakelijkheid aan het Departement Natuur en Bossen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2016.

Art. 4. De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 maart 2016.

De Minister-President,
P. MAGNETTE

De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren,
afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio,

R. COLLIN

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2016/29121]
4 FEVRIER 2016. — Décret portant diverses dispositions en matière d’enseignement. — Erratum

Dans le décret du 4 février 2016 portant diverses dispositions en matière d’enseignement publié au Moniteur belge
du 22 février 2016 à la page 13229, à l’article 55 il y a lieu de lire « un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : » en
lieu et place de « le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : »

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2016/29121]
4 FEBRUARI 2016. — Decreet houdende verschillende bepalingen inzake onderwijs. — Erratum

In het decreet van 4 februari 2016 houdende verschillende bepalingen inzake onderwijs, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016, op bladzijde 13249, in artikel 55, leze men “wordt een paragraaf 6 toegevoegd,
luidend als volgt :” in plaats van “wordt § 6 vervangen als volgt :”.
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