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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/40208]

25 JANUARI 2019. — Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurin-
vesteringsbank, evenals het rapport, gedaan te Beijing op 29 juni 2015 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank,
evenals het rapport, gedaan te Beijing op 29 juni 2015

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank, evenals het rapport, gedaan te
Beijing op 29 juni 2015, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Onder voorbehoud van het derde lid zullen de wijzigingen aan het verdrag die met toepassing van
artikel 53 van het Verdrag aangenomen worden, volkomen gevolg hebben.

De Vlaamse Regering meldt elk voorstel van wijziging als bedoeld in het eerste lid binnen een termijn van drie
maanden aan het Vlaams Parlement.

Binnen een termijn van zes maanden na de mededeling van de Vlaamse Regering, bedoeld in het tweede lid, kan
het Vlaams Parlement zich ertegen verzetten dat een wijziging als bedoeld in het eerste lid, volkomen gevolg zal
hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

G. BOURGEOIS

Nota

(1) Zitting 2018-2019
Documenten: – Ontwerp van decreet : 1706 – Nr. 1.
– Verslag : 1706 – Nr. 2.
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1706 – Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming: Vergadering van 16 januari 2019.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/40208]

25 JANVIER 2019. — Décret portant assentiment au Traité relatif à la Banque asiatique d’investissement dans les
infrastructures, ainsi qu’au rapport établi à Beijing le 29 juin 2015 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment au Traité relatif à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures,
ainsi qu’au rapport établi à Beijing le 29 juin 2015

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2. Le Traité relatif à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, ainsi que le rapport établi
à Beijing le 29 juin 2015, auront plein effet.

Art. 3. Sous réserve de l’alinéa 3, les amendements au Traité, adoptées en application de l’article 53 du Traité,
sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand notifie au Parlement flamand toute proposition d’amendement tel que visé à l’alinéa 1er

dans un délai de trois mois.
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Dans un délai de six mois suivant la notification par le Gouvernement flamand, visée à l’alinéa 2, le Parlement
flamand peut s’opposer à ce qu’un amendement tel que visé à l’alinéa premier, sortisse son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

Note

(1) Session 2018-2019
Documents : – Projet de décret : 1706 – N° 1.
- Rapport : 1706 – N° 2.
- Texte adopté en séance plénière : 1706 – N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 16 janvier 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/32134]

12 OKTOBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal
en standaardtrajecten in het secundair onderwijs

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011,
artikel 357/5, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018, en artikel 357/7, § 2, ingevoegd bij het decreet van
30 maart 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 juli 2018;

Gelet op advies 64.023/1 van de Raad van State, gegeven op 4 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011,
artikel 126/4, ingevoegd bij het decreet van 15 juni 2018, en artikel 126/5, ingevoegd bij het decreet van 15 juni 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het
buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en
structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Met behoud van de toepassing van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van
6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het
voltijds secundair onderwijs worden structuuronderdelen met in de benaming de term “duaal” aan het studieaanbod
van het secundair onderwijs toegevoegd. De lijst van die duale structuuronderdelen is opgenomen in bijlage 1, die bij
dit besluit is gevoegd.

Voor het gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs worden
voor elk structuuronderdeel in kwestie het studiegebied, de graad, de onderwijsvorm en, uitsluitend voor Se-n-Se, de
duurtijd, uitgedrukt in semesters, die eraan gekoppeld zijn, vastgelegd.

Voor opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs is elk structuuronderdeel in kwestie
ondergebracht in de kwalificatiefase en in de integratiefase.

Art. 2. De standaardtrajecten voor structuuronderdelen met in de benaming de term “duaal” van het gewoon
secundair onderwijs, vermeld in artikel 1, zijn opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het
tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 oktober 2018.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS
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