
VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2002/29351]
13 JUNI 2002. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor
het schooljaar 2002-2003 aan het net van het confessioneel gesubsidieerd vrij onderwijs, in toepassing van
artikel 8 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie
te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie
De Regering van de Franse Gemeenschap,Gelet op de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit;Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie tegeven, inzonderheid door de invoering van maatrelegen voor positieve discriminatie, inzonderheid op artikel 8,gewijzigd bij het decreet van 23 december 1999;Gelet op het decreet van 20 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2002;Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1995 betreffende het administratief en budgettair toezicht;Gelet op het algemeen voorstel dat door het Coördinatiecomité van het net van het gesubsidieerd confessioneel vrijonderwijs werd doorgezonden, gegeven op 28 april 2002;Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2002;Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 13 juni 2002;Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in hetverplicht onderwijs behoort;Gelet op de beraadslaging van 13 juni 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap,

Besluit :
Artikel 1. § 1. Een bedrag van twee miljoen achthonderd tweeëntwintig duizend driehonderd één euro en vierentwintig

cent (2.822.301,24 EUR) ten laste van het krediet uitgetrokken op de basisallocatie 01.01 van het activiteitenprogramma 90 van
de organisatie-afdeling 51 wordt bestemd voor een aanvulling van 1770 lestijden onderwijzer (onderwijzeres), 379 lestijden
kleuteronderwijzer (onderwijzeres), 60 lestijden maatschappelijk assistent, 6 lestijden maatschappelijk verpleger en 100 lestij-
den meester lichamelijke opvoeding voor het schooljaar 2002-2003 voor de scholen of vestigingsplaatsen die positieve
discriminatie genieten in het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs.

§ 2. Zes lestijden toegekend op kleuterniveau stemmen overeen met een deeltijdse taak voor een vierde betrekking
kleuteronderwijzer.

Zes lestijden toegekend voor een maatschappelijk assistent stemmen overeen met een deeltijdse taak voor een
vierde betrekking maatschappelijk assistent.

Art. 2. Onverminderd artikel 8, § 2, lid 4, 5° van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen
gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve
discriminatie, kan de Minister tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort, op
verzoek van de inrichtende macht, in geval van tekort aan onderwijzers, de omzetting toelaten van lestijden toegekend
aan het lager onderwijs in lestijden toegkend aan het niveau van het kleuteronderwijs.

Art. 3. De verdeling van die lestijden vindt men als bijlage in dit besluit.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2002.
Art. 5. De Minister tot wiens bevoegdheid de positieve discriminatie in het verplicht onderwijs behoort, is belast

met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 13 juni 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten

toegewezen aan de « O.N.E. »,
J.-M. NOLLET

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2002/27873]
Aménagement du territoire

EUPEN. — Un arrêté ministériel du 19 juillet 2002 décide que le site d’activité économique n° SAE/VE83 dit
″Abattoir d’Eupen″ à Eupen et comprenant les parcelles cadastrées à Eupen, section H, nos 15c, 15h et 15k, est désaffecté
et doit être rénové ou assaini.

Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

ÜBERSETZUNG
MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2002/27873]
Raumordnung

EUPEN — Durch Ministerialerlass vom 19. Juli 2002 wird beschlossen, dass das ″Eupener Schlachthof″ genannte
Gewerbebetriebsgelände Nr. SAE/VE83 in Eupen auf den in Eupen, Gemarkung H; Nr. 15c, 15h und 15k katastrierten
Parzellen stillgelegt wird und zu renovieren bzw. zu sanieren ist.

Der dem Erlass beigefügte Plan kann bei der Direktion der operativen Planung der Generaldirektion der
Raumordnung, des Wohnungswesens und des Erbes eingesehen werden.
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