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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2018/14892]
28 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment
in het kader van de rijopleiding categorie B. — Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2018 werd op blz. 87107 bovenstaand besluit van de Vlaamse Regering
gepubliceerd. Er is een verkeerde versie gepubliceerd van artikel 19 van dit besluit op blz. 87110.
De huidige gepubliceerde versie:
“Art. 19. Het terugkommoment kan slechts georganiseerd worden voor groepen van minstens zes en maximaal
vijftien deelnemers.
Tijdens het onderdeel, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, is er minstens één lesgever per vijf deelnemers.”
moet worden vervangen door:
“Art. 19. Het terugkommoment kan slechts georganiseerd worden voor groepen van minstens zes en maximaal
achttien deelnemers.
Tijdens het onderdeel, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, is er minstens één lesgever per zes deelnemers.”

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2018/14892]
28 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la séance de mise à niveau
dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B. — Erratum
Au Moniteur belge du 14 novembre 2018, l’arrêté du Gouvernement flamand susmentionné a été publié à la
page 87107. Une version erronée de l’article 19 du présent arrêté a été publiée à la page 87110.
La version actuellement publiée :
« Art. 19. La séance de mise à niveau ne peut être organisée que pour des groupes d’au moins six et de maximum
quinze participants.
Pendant la partie, mentionnée à l’article 2, alinéa premier, 2°, il y a au moins un enseignant pour cinq participants. »
doit être remplacée par :
« Art. 19. La séance de mise à niveau ne peut être organisée que pour des groupes d’au moins six et de maximum
dix-huit participants.
Pendant la partie, mentionnée à l’article 2, alinéa premier, 2°, il y a au moins un enseignant pour six participants. »

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2018/14792]
19 OKTOBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het bedrag van en de procedure voor het
opleggen van de bijdrage, vermeld in artikel 15 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de
werkgelegenheidsgraad van de werknemers
De Vlaamse Regering,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, artikel 5, § 1, 1°, b) en § 2;
Gelet op het decreet van 9 februari 2018 tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de
werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan
werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor werknemers van minstens 45
jaar oud niet naleven, artikel 4;
Gelet op de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers,
artikel 15 en 17, vervangen bij het decreet van 9 februari 2018;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van
5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juli 2018;
Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 4 september 2018;

