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Ontwikkelingssamenwerking

29 FEBRUARI 2016. — Wet houdende instemming met het Protocol
van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en
billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het
Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage, gedaan te
Nagoya op 29 oktober 2010, bl. 113385.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

24 FEBRUARI 2016. — Wet houdende instemming met de Overeen-
komst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië,
anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan
te Brussel op 2 december 2010, bl. 113405.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

9 MAART 2017. — Wet houdende instemming met de Overeenkomst
tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het
verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het
diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op
25 augustus 2015, bl. 113436.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/41011]
6 DECEMBER 2017. — Ministerieel besluit houdende goedkeuring

van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de
administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het
bijhouden van de lijst van de psychologen

De Minister van Middenstand,

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel
van psycholoog, artikel 3, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot bepaling van de
voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en
de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels
en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de
werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de
Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot
bescherming van de titel van psycholoog, artikel 37, § 2,

Besluit :

Artikel 1. Het voor het jaar 2018 op 65 EUR vastgesteld bedrag van
de administratiekosten en van de bijdrage voor het bijhouden van de
lijst van psychologen, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen een
termijn van vijfenveertig dagen, vordert de Commissie een vermeerde-
ring van 15 EUR.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 10 december 2017.

Brussel, 6 december 2017.

D. DUCARME

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2017/31832]
27 NOVEMBER 2017. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende toekenning van
een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de militairen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van
de militairen, artikel 11bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van
27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 2010 houdende
toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de
militairen;

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhande-
lingscomité van het militair personeel, gesloten op 21 april 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
31 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtena-
renzaken, d.d. 6 juli 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d.
28 juli 2017;

Gelet op het advies 62.231/4 van de Raad van State, gegeven op
25 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 de voordracht van de Minister van Defensie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 december 2010
houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets
aan de militairen worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt:

″ De militair die voor de verplaatsing van zijn verblijfplaats naar zijn
plaats van het werk, en omgekeerd, gebruik maakt van zijn fiets, heeft,
wanneer hij voor een traject in één richting ten minste één kilometer
aflegt, recht op een fietsvergoeding per afgelegde kilometer. De
vergoeding is gelijk aan het bedrag dat elk jaar voor het gebruik van de
fiets van belasting kan worden vrijgesteld door de belastingadministra-
tie. Onder fiets verstaat men elk voertuig met twee wielen voorzien van
pedalen, aangedreven door de spierkracht van de fietser en eventueel
voorzien, van een bijkomend type van aandrijving met als primaire
doel trapondersteuning te bieden, en waarvan de aandrijfkracht

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2017/41011]
6 DECEMBRE 2017. — Arrêté ministériel portant approbation du

montant des frais administratifs et de la contribution au coût de la
mise à jour de la liste des psychologues fixés par la Commission
des psychologues

Le Ministre des Classes moyennes,

Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue,
l’article 3, § 3;

Vu l’arrêté royal du 8 juillet 2014 déterminant les conditions
d’éligibilité des membres du Conseil disciplinaire et du Conseil
d’appel, les règles de leur élections, les règles de fonctionnement et la
composition du Conseil disciplinaire et du Conseil d’appel, ainsi que
les frais de fonctionnement de la Commission des psychologues, du
Conseil disciplinaire et du Conseil d’appel, en exécution de la loi du
8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, l’article 37, § 2,

Arrête :

Article 1er. Le montant des frais administratifs et de la contribution
au coût de la mise à jour de la liste des psychologues, fixés à 65 EUR
pour l’année 2018, est approuvé.

Art. 2. A défaut du paiement du montant dû dans un délai de
quarante-cinq jours, une majoration de 15 EUR sera perçue par la
Commission.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 10 décembre 2017.

Bruxelles, le 6 décembre 2017.

D. DUCARME

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2017/31832]
27 NOVEMBRE 2017. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

9 décembre 2010 accordant une indemnité pour l’utilisation de la
bicyclette aux militaires

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires,
l’article 11bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu l’arrêté royal du 9 décembre 2010 accordant une indemnité pour
l’utilisation de la bicyclette aux militaires;

Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du
personnel militaire, conclu le 21 avril 2017;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 2017;

Vu l’accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le
6 juillet 2017;

Vu l’accord de la Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2017;

Vu l’avis 62.231/4 du Conseil d’Etat, donné le 25 octobre 2017, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 9 décembre 2010
accordant une indemnité pour l’utilisation de la bicyclette aux militai-
res, les modifications suivantes sont apportées :

a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

″ Le militaire qui utilise sa bicyclette, pour effectuer un déplacement
de sa résidence à son lieu de travail, et vice versa, a droit, lorsqu’il
parcourt au moins un kilomètre pour un trajet dans un sens, à une
indemnité de bicyclette par kilomètre parcouru. L’indemnité est égale
au montant, qui chaque année, pour l’utilisation de la bicyclette, peut
être exonéré d’impôt par l’administration fiscale. Par bicyclette, on
entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par
l’énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but
premier d’aider au pédalage, d’un mode de propulsion auxiliaire dont
l’alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse
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onderbroken wordt als het voertuig een maximale snelheid van 25 km
per uur bereikt. Met een fiets wordt gelijkgesteld, een motorisch of
niet-motorisch aangedreven rolstoel of een ander niet-motorisch aan-
gedreven licht vervoermiddel.″;

b) paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een bepaling onder
3°, luidende:

″3° de technische karakteristieken van de elektrische fiets.″.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 septem-
ber 2017.

Art. 3. De minister bevoegd voor Defensie is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 november 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Defensie,
S. VANDEPUT

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/40958]
17 NOVEMBER 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een aantal personeelsaspecten ter uitvoering

van het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 87, § 3, gewijzigd bij het decreet
van 16 juni 2017;

Gelet op de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016, bekrachtigd bij
het decreet van 23 december 2016, artikel V.48;

Gelet op het decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie,
artikel 17, artikel 20, tweede lid, artikel 32, tweede lid, artikel 39, § 8, artikel 48, tweede lid, artikel 56, artikel 66 en
artikel 90;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof en de afwezigheid voor
verminderde prestaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met het oog op adoptie en pleegvoogdij;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste
benoeming aan het departement Onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1998 tot regeling van de administratieve en geldelijke
toestand van bepaalde vast benoemde personeelsleden van het onderwijs, de psycho-medisch-sociale centra, de
pedagogische begeleidingsdiensten, de inspectie en de dienst voor onderwijsontwikkeling, tijdelijk aangesteld of
tijdelijk belast met een opdracht waarvoor ze niet vast benoemd zijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2003 betreffende het verlof wegens moederschaps-
bescherming voor de personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de toekenning van een politiek verlof
op verzoek van het personeelslid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor
Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de
Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of
vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse
verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de toekenning van een verlof voor het
uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof
wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie
van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties,
gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke
aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding;

maximale de 25 km à l’heure. Est assimilé à la bicyclette, un fauteuil
roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger
non motorisé.″;

b) le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par le 3° rédigé comme suit :

″3° les caractéristiques techniques du vélo électrique.″.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 3. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,
S. VANDEPUT
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