
Art. 8. Dans l’article 28/5 du même arrêté, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014,
l’alinéa 8 est abrogé.

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 10. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/14002]

27 OKTOBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor
Basiseducatie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs, gecoördineerd op 28 oktober 2016, artikel V.47,
§ 2, en artikel V.48;

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie,
artikel 4 en 90, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de functies, de
bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2017;
Gelet op protocol nr. 71 van 7 juli 2017 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in

het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009 tot oprichting
van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwasse-
nenonderwijs;

Gelet op advies 62.164/1 van de Raad van State, gegeven op 18 oktober 2017, 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 Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van de
functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie, worden de woorden “de
functies” vervangen door de woorden “de ambten”.

Art. 2. Artikel 1 en 2 van hetzelfde besluit worden vervangen door wat volgt :

“Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 juli 2017
betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie.”.

“Art. 2. In de centra voor basiseducatie kunnen de personeelsleden worden aangesteld in de volgende ambten :

1° bevorderingsambt van directeur

2° selectieambt van adjunct-directeur

3° wervingsambten

a) stafmedewerker;

b) leraar basiseducatie;

c) beleidsondersteunend administratief medewerker;

d) uitvoerend administratief medewerker;

e) ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.”.

Art. 3. Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013,
wordt vervangen door wat volgt :

“Art. 3. § 1. De personeelsleden, vermeld in artikel 2, moeten houder zijn van een van de volgende
bekwaamheidsbewijzen :

1° voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen :

a) de directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid
(BPB);

b) de adjunct-directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + bewijs van pedagogische
bekwaamheid (BPB);

c) de stafmedewerker : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;
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d) de leraar basiseducatie : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + BPB; e) de beleidsondersteu-
nend administratief medewerker : een bekwaamheidsbewijs van ten minste hoger secundair onderwijs
(HSO);

f) de ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : het certificaat of het getuigschrift van de
opleiding van ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.

2° andere bekwaamheidsbewijzen

a) de directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

b) de adjunct-directeur : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

c) de leraar basiseducatie : een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor.“.

§ 2. Voor de personeelsleden die aangesteld zijn in het ambt van uitvoerend administratief medewerker, is geen
studiebewijs vereist.”.

Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013,
wordt de zinsnede “8 en 16vicies” vervangen door de zinsnede “en 8”.

Art. 5. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

“De personeelsleden vermeld in artikel 2, kunnen enkel een salaris verkrijgen als ze voldoen aan artikel 3.”.

Art. 6. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013,
wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt :

“§ 1. De personeelsleden die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, worden betaald
overeenkomstig de volgende salarisschalen :

1° de directeur :

a) salarisschaal 511 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + BPB;

b) salarisschaal 502 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor.

2° de adjunct-directeur :

a) salarisschaal 502 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor+ BPB;

b) salarisschaal 501 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor

3° de stafmedewerker : salarisschaal 501;

4° de leraar basiseducatie :

a) salarisschaal 346 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor+ BPB;

b) salarisschaal 301 : de houders van een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;

5° de beleidsondersteunend administratief medewerker : salarisschaal 106;

6° de uitvoerend administratief medewerker : salarisschaal 122;

7° de ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting : salarisschaal 122.”.

HOOFDSTUK 2. — Slotbepalingen

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 oktober 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2017/14002]
27 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du

29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres
d’éducation de base

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la codification relative à certaines dispositions de l’enseignement, coordonnées le 28 octobre 2016, notamment
les articles V.47, § 2 et V.48 ;

Vu le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l’éducation de base, notamment les
articles 4 et 90, alinéa 1er ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des
membres du personnel des centres d’éducation de base ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 13 avril 2017 ;
Vu le protocole n° 71 du 7 juillet 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand

de négociation de l’éducation de base visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour
l’éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand
d’Aide à l’Éducation des Adultes) ;
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Vu l’avis 62.164/1 du Conseil d’État, donné le 18 octobre 2017, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Enseignement ;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE 1er. — Dispositions générales

Article 1er. Dans l’intitulé en langue néerlandaise de l’arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les
fonctions, titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d’éducation de base, les mots « de
functies » sont remplacés par les mots « de ambten », la traduction restant inchangée.

Art. 2. Les articles 1er et 2 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

« Article 1er. Le présent arrêté s’applique aux membres du personnel visés à l’article 3 du décret du 7 juillet 2017
relatif au statut des membres du personnel de l’éducation de base. ».

« Art. 2. Dans les centres d’éducation de base, les membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions
suivantes :

1° la fonction de promotion de directeur

2° la fonction de sélection de directeur adjoint

3° les fonctions de recrutement

a) collaborateur cadre ;

b) enseignant de l’éducation de base ;

c) collaborateur administratif chargé de l’aide à la gestion ;

4° collaborateur administratif exécutif ;

5° expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale. ».

Art. 3. L’article 3 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. § 1er. Les membres du personnel, visés à l’article 2, doivent être porteurs d’un des titres suivants :

1° titres jugés suffisants :

a) le directeur : un titre de bachelor au moins + un certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) ;

b) le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins + un certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) ;

c) le collaborateur cadre : un titre de bachelor au moins ;

d) l’enseignant de l’éducation de base : un titre de bachelor au moins + CAP ;

e) le collaborateur administratif chargé de l’aide à la gestion : un titre de l’enseignement secondaire supérieur
au moins (ESS) ;

f) expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : le certificat ou le certificat de fin d’études de la formation
expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale.

2° autres titres

a) le directeur : un titre de bachelor au moins ;

b) le directeur adjoint : un titre de bachelor au moins ;

c) l’enseignant de l’éducation de base : un titre de bachelor au moins. ».

§ 2. Pour les membres du personnel, désignés dans la fonction de collaborateur administratif exécutif, aucun titre
n’est requis. ».

Art. 4. Dans l’article 4 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le
membre de phrase « 8 et 16vicies » est remplacé par le membre de phrase « et 8 ».

Art. 5. L’article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les membres du personnel visés à l’article 2 ne bénéficient d’un traitement que lorsqu’ils satisfont à l’article 3. ».

Art. 6. Dans l’article 7 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, le
paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l’article 3, sont payés conformément aux
échelles de traitement suivantes :

1° le directeur :

a) échelle de traitement 511 : les porteurs d’un titre de bachelor au moins + CAP ;

b) échelle de traitement 502 : les porteurs d’un titre de bachelor au moins.

2° le directeur adjoint :

a) échelle de traitement 502 : les porteurs d’un titre de bachelor au moins + CAP ;

b) échelle de traitement 501 : les porteurs d’un titre de bachelor au moins

3° le collaborateur cadre : échelle de traitement 501 ;

4° l’enseignant de l’éducation de base :

a) échelle de traitement 346 : les porteurs d’un titre de bachelor au moins + CAP ;

b) échelle de traitement 301 : les porteurs d’un titre de bachelor au moins ;

5° le collaborateur administratif chargé de l’aide à la gestion : échelle de traitement 106 ;

6° le collaborateur administratif exécutif : échelle de traitement 122 ;

7° expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale : échelle de traitement 122. ».
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CHAPITRE 2. — Dispositions finales

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 8. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l’Enseignement,
H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[C − 2017/31578]

17 NOVEMBER 2017. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van
22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en

houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de
duurzame exploitatie van de visbestanden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011,
artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud
van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 27 januari 2017, 3 maart 2017, 21 maart 2017,
21 april 2017, 19 juni 2017, 22 augustus 2017, 11 september 2017 en 25 oktober 2017;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van
een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te
beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een
communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet
garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005,
(EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007,
(EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG)
nr. 1966/2006;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de
Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en besluit
2004/585/EG van de Raad;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2250 van de Commissie van 4 oktober 2016 tot vaststelling van
een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2374 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van
een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de zuidwestelijke wateren;

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) nr. 2016/2375 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van
een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de noordwestelijke wateren;

Gelet op de verordening (EU) nr. 2017/127 van de Raad van 20 januari 2017 tot vaststelling voor 2017, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Unie en, voor
vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende het feit dat voor het jaar 2017 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te

spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de Europese Unie
toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat hierbij rekening gehouden wordt met het advies dat de quotacommissie op haar zitting van
9 november 2017 heeft geformuleerd;

Overwegende dat een betere spreiding van de aanvoer van rog in ICES-gebieden II, IV kan bewerkstelligd worden
door vaststelling van maximale vangsten per zeereis, gerekend per vaartdag aanwezigheid in het gebied in kwestie,

Besluit :

Artikel 1. Aan het artikel 27, paragraaf 1, van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke
aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van
11 september 2017 en 25 oktober 2017, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 1, vierde en vijfde lid worden de woorden “31 december 2017” telkens vervangen door de woorden
“24 november 2017”;

2° een zevende en achtste lid worden toegevoegd, die luiden als volgt:

“In de periode van 25 november 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde
Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder verboden bij
de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 300 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen
gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

In de periode van 25 november 2017 tot en met 31 december 2017 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee
en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig met een motorvermogen van meer dan 221 kW verboden bij de
rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 600 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen
gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.”.
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