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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/40252]
25 FEBRUARI 1997. — Decreet basisonderwijs. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 17 april 1997, op blz. 8974, moet Art. 3, punt 51° als volgt gelezen worden:
“51° schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus;” i.p.v. “... de periode van 11 september tot en

met 31 augustus;”.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2018/40252]
25 FEVRIER 1997. — Décret relatif à l’enseignement fondamental. — Erratum

Dans le Moniteur belge du 17 avril 1997, à la page 8974, l’art. 3, point 51°, doit être lu comme suit :
« 51° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus ; » au lieu de « ... la période du 11 septembre au

31 décembre inclus ; ».

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/40177]

1 JUNI 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende
uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat
betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van
3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige
arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een
“Europese blauwe kaart”

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams
Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen
het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen
betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, artikel 18, § 2, artikel 24, § 1, artikel 44,
derde lid;

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 8, § 1 en § 2,
artikel 10, vierde lid, en artikel 19, derde lid;

Gelet op het decreet van 23 maart 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met
betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de
verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse
arbeidskrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en
het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter
verkrijgen van een “Europese blauwe kaart”;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 februari 2018;

Gelet op het advies van de SERV en de Adviescommissie voor Economische Migratie, gegeven op 30 maart 2018;

Gelet op advies nr. 63.348/1 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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