
0-3 jaar 3-12 jaar 12 jaar en meer

Verhoging vanaf 1 juli 1974 S 1,4208 S 1,4208 S 1,4208

Dienstverplaatsingen S 0,1776 S 0,1776 S 0,1776

Allerlei S 0,2368 S 0,2368 S 0,2368

Totaal : U 12,7278 U 14,2670 U 16,0426

»

2o in paragraaf 2, eerste lid, wordt het bedrag ″0,5804 euro″ vervangen door het bedrag ″0,5920 euro″ en het bedrag
″1,1027 euro″ door het bedrag ″1,1248 euro″;

3o in paragraaf 2, derde lid, wordt het bedrag ″0,8706 euro″ vervangen door het bedrag ″0,8880 euro″;
4o in paragraaf 5, tweede lid, wordt het bedrag ″0,2369 euro″ vervangen door het bedrag ″0,2416 euro″, het bedrag

″0,6515 euro″ door het bedrag ″0,6645 euro″ en het bedrag ″1,7767 euro″ door het bedrag ″1,8122 euro″;
5o in paragraaf 6 wordt het bedrag ″0,2322 euro″ vervangen door het bedrag ″0,2368 euro″, het bedrag ″0,3483 euro″

door het bedrag ″0,3553 euro″ en het bedrag ″0,5804 euro″ door het bedrag ″0,5920 euro″;
6o in paragraaf 7 wordt het bedrag ″0,2322 euro″ vervangen door het bedrag ″0,2368 euro″.

Art. 2. In artikel 8 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 17 maart 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1o in het eerste lid wordt het bedrag ″2,3215 euro″ vervangen door het bedrag ″2,3679 euro″ en wordt het bedrag
″2,9019 euro″ vervangen door het bedrag ″2,9599 euro″;

2o in het tweede lid wordt het bedrag ″1,7411 euro″ vervangen door het bedrag ″1,7759 euro″ en wordt het bedrag
″1,1608 euro″ vervangen door het bedrag ″1,1840 euro″.

Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 17 maart 2016, wordt het bedrag
″0,8124 euro″ vervangen door het bedrag ″0,8286 euro″.

Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 17 maart 2016, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1o in het eerste lid wordt het bedrag ″0,2322 euro″ vervangen door het bedrag ″0,2368 euro″;

2o in het tweede lid wordt het bedrag ″0,4643 euro″ vervangen door het bedrag ″0,4736 euro″ en wordt het bedrag
″0,9287 euro″ vervangen door het bedrag ″0,9473 euro″.

Art. 5. In artikel 23, vijfde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 12 december 2013 en gewijzigd
bij het besluit van 9 juli 2015 en 17 maart 2016, worden de woorden ″De subsidiëring van de personeelskosten voor het
jaar 2016 wordt berekend op basis van het maximale aantal personeelsuren dat op 31 december 2015 is vastgelegd″
vervangen door de woorden ″De subsidiëring van de personeelskosten voor het jaar 2017 wordt berekend op basis van
het maximale aantal personeelsuren dat op 31 december 2016 is vastgelegd″ en worden de woorden ″voor het jaar 2016″
vervangen door de woorden ″voor het jaar 2017″.

Art. 6. Artikel 23bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 27 februari 1980, wordt vervangen als
volgt :

« Art. 23bis. De Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap kan de voorlopige
dagprijs vermeld in artikel 23 aanpassen als gerechtvaardigde en aangetoonde wijzigingen van de kostenelementen van
de dagprijs van het lopende boekjaar dat vereisen. »

Art. 7. In artikel 27, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van 12 december 2013 en gewijzigd
bij de besluiten van 9 juli 2015 en 17 maart 2016, worden de woorden ″voor het jaar 2016″ vervangen door de woorden
″voor het jaar 2017″.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 9. De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 12 januari 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Minister-President,
O. PAASCH

De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden,
A. A. ANTONIADIS

*
MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[2017/200924]
19. JANUAR 2017 — Erlass der Regierung zur Indexierung des in Artikel 10 Absatz 1 des Dekretes vom

17. November 2008 zur Förderung der Einrichtungen der Erwachsenenbildung vorgesehenen Höchstbetrages

DIE REGIERUNG DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT,

Aufgrund des Dekretes vom 17. November 2008 zur Förderung der Einrichtungen der Erwachsenenbildung,
Artikel 12 Absatz 1;

Auf Vorschlag des für Erwachsenenbildung zuständigen Ministers;
Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Der in Artikel 10 Absatz 1 des Dekretes vom 17. November 2008 zur Förderung der Einrichtungen der
Erwachsenenbildung erwähnte Höchstbetrag beträgt indexiert 73.793,47 EUR.
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Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2017 in Kraft.

Art. 3 - Der für Erwachsenenbildung zuständige Minister ist mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses
beauftragt.

Eupen, den 19. Januar 2017

Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Der Ministerpräsident
O. PAASCH

Der Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung
H. MOLLERS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[2017/200924]
19 JANVIER 2017. — Arrêté du Gouvernement portant indexation du plafond prévu à l’article 10, alinéa 1er,

du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, article 12,
alinéa 1er;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation des adultes;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Indexé, le plafond mentionné à l’article 10, alinéa 1er, du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir
les établissements de formation pour adultes s’élève à 73.793,47 euros.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 3. Le Ministre compétent en matière de Formation des adultes est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 janvier 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président,
O. PAASCH

Le Ministre de l’Éducation et de la Recherche scientifique,
H. MOLLERS

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[2017/200924]

19 JANUARI 2017. — Besluit van de Regering tot indexering van het maximumbedrag vermeld in artikel 10,
eerste lid, van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs,
artikel 12, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Volwassenenvorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het geïndexeerd maximumbedrag vermeld in artikel 10, eerste lid, van het decreet van 17 novem-
ber 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs bedraagt 73.793,47 euro.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3. De minister bevoegd voor Volwassenenvorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 januari 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

De Minister-President,
O. PAASCH

De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,
H. MOLLERS
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