
§ 2. Voor de toepassing van artikel 3, § 2, 3°, van het decreet wordt de toelage uitbetaald op vertoon van het bewijs
dat de uitgaven voor dienstverleningen gerechtvaardigd zijn.

Art. 8. Naast hun algemene boekhouding voeren de verenigingen die de in artikel 3, § 2, 1° en 2°, van het decreet
bedoelde toelagen ontvangen, een aparte boekhouding, met een resultatenrekening en een jaarlijkse balans voor elk
centrum dat een toelage heeft ontvangen.

De verenigingen die voor de in artikel 3, § 2, 3°, van het decreet bedoelde uitgaven in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming van het Gewest, voeren een aparte boekhouding voor deze uitgaven.

Art. 9. De verenigingen die erkend zijn krachtens het koninklijk besluit van 23 januari 1951 betreffende het
verlenen van toelagen tot bevordering van de arbeidersvacantie en het volkstoerisme hoeven geen erkenningsaanvraag
overeenkomstig artikel 3 in te dienen.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11. De Minister tot wiens bevoegdheden Toerisme behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 november 1997.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

c

[C − 97/27652]F. 97 — 2829
24 NOVEMBRE 1997. — Arrêté ministériel modifiant l’annexe de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1995 portant

exécution de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d’octroi
de subventions pour l’achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des
P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

Vu l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d’octroi de
subventions pour l’achat de matériel et de mobilier en vue de favoriser les activités touristiques;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné en date du 4 novembre 1997;
Vu l’avis du Conseil supérieur du Tourisme du 11 juin 1997;
Vu l’urgence d’adapter le matériel de gestion aux évolutions technologiques et de permettre aux opérateurs de

préparer la prochaine saison touristique en disposant d’outils performants,

Arrête :

Article 1er. L’annexe de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1995 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d’octroi de subventions pour l’achat de mobilier et de matériel en vue
de favoriser les activités touristiques est modifiée comme suit :

TYPES QUANTITES (par bénéficiaire) Prix maximum
(H.T.V.A.)

Mobilier d’accueil - 1 comptoir-bureau et 4 chaises
- 1 salon (table et 4 fauteuils)
- 3 présentoirs

- 1 TV pour la diffusion permanente d’informations touristiques et
1 magnétoscope
- 1 montage audiovisuel et accessoires (réalisation et/ou projection)
- 1 stand d’exposition

130.000 FB
80.000 FB
15.000 FB
(par unité)
60.000 FB

300.000 FB
250.000 FB

Mobilier de gestion - 3 bureaux

- 3 sièges de bureaux

- 6 armoires

- 1 rayonnage pour entreposer la documentation touristique
- tables et chaises pour salle de réunion de 12 à 20 personnes
- matériel de décoration des vitrines

25.000 FB
(par unité)
12.000 FB
(par unité)
15.000 FB
(par unité)
15.000 FB
200.000 FB
80.000 FB
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TYPES QUANTITES (par bénéficiaire) Prix maximum
(H.T.V.A.)

Matériel de gestion - 1 matériel informatique dont la configuration hardware minimale
est la suivante :
Pentium 133 Mhz 16 mém. Ram, 1 GMMB disque dur, floppy 3,5 »,
minimum 3 slots full PCI (32 bits) écran SVGA 15 » non entrelacé
de résolution 1024 x 768,256 couleurs, carte vidéo Vesa local Bus
(min. 1 Mb de mém. extensible à 2), souris, clavier azerty belge
étendu, 1 port parallèle, 1 port souris, 1 port série, imprimante laser
12 ppm acceptant le langage PCL5.

110.000 FB

- 1 serveur base de données et le matériel annexe :
Pentium Pro 200 Mhz, Mémoire cache de 256 Kb level-2 par
processeur, bus PCI/EISA, floppy 3 »5, contrôleur Ultra Wide SCSI,
1 lecteur de CD 8 vitesses, contrôleur Raid 4MB cache; Mémoire :
96MB type ECC; Disque de 4 GB de type hot-plug; Ecran couleur
SVGA 15 »; clavier azerty belge; Souris; Carte réseau PCI Combo;
Dat interne DDS2 4/8 GB (y compris 10 bandes de capacité 4 GB
non compressé); licences ORACLE; cartes réseau local pour les PC,
cartes 3 Com Etherlink III Combo; câblage (BNC ou RT 45),
MINI-HUB 8 portes, logiciels bureautiques, routeur sur ISDN (sur
base d’un Cisco 1600 sans carte WAN).

600.000 FB

- 1 lecteur de CD ROM 10.000 FB

- 1 machine à photocopier 150.000 FB

- 1 fax 40.000 FB

- 1 appareil photo 30.000 FB

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 24 novembre 1997.

R. COLLIGNON

VERTALING

[C − 97/27652]N. 97 — 2829
24 NOVEMBER 1997. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van

14 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot
vaststelling van de voorwaarden waarop toelagen worden verleend voor de aankoop van meubilair en
materiaal ter bevordering van toeristische activiteiten

De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’S,
Toerisme en Patrimonium,

Gelet op artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de
voorwaarden waarop toelagen worden verleend voor de aankoop van meubilair en materiaal ter bevordering van
toeristische activiteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 november 1997;
Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Toerisme, gegeven op 11 juni 1997;
Overwegende dat het beheersmateriaal dringend moet worden aangepast aan de nieuwe technologie opdat de

operateurs het komend toeristisch seizoen kunnen ingaan met het allerbeste materiaal,

Besluit :

Artikel 1. De bijlage bij het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit
van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop toelagen worden verleend
voor de aankoop van meubilair en materiaal ter bevordering van toeristische activiteiten wordt gewijzigd als volgt :

TYPE AANTAL (per begunstigde) Maximumprijs
(excl. BTW)

Onthaalmeubilair - 1 toonbank en 4 stoelen
- 1 salon (tafel en 4 leunstoelen)
- 3 displays

130.000 BEF
80.000 BEF
15.000 BEF

(per eenheid)

- 1 televisie voor de permanente uitzending van toeristische
informatie en 1 videorecorder
- 1 audiovisuele montagefilm (realisatie en/of projectie)
- 1 stand

60.000 BEF

300.000 BEF
250.000 BEF
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TYPE AANTAL (per begunstigde) Maximumprijs
(excl. BTW)

Beheersmeubilair - 3 bureaus

- 3 zetels

- 6 kasten

- 1 rek voor de toeristische documentatie
- tafels en stoelen voor een vergaderzaal van 12 tot 20 personen
- versieringsmateriaal voor vitrines

25.000 BEF
(per eenheid)
12.000 BEF

(per eenheid)
15.000 BEF

(per eenheid)
15.000 BEF
200.000 BEF
80.000 BEF

Beheersmateriaal - 1 computer met minstens volgende configuratie :
Pentium 133 Mhz 16 geheugen Ram, 1 GM MB hard disk, floppy
3,5 », minimum 3 slots full PCI (32 bits) scherm SVGA 15 »
resolutie 1024 x 768 non-interlaced, 256 kleuren, videokaart Vesa
local Bus (min. 1 Mb geheugen, uitbreidbaar tot 2), muis, verspreid
Belgisch azerty-toetsenbord, 1 parallelle poort, 1 muis poort,
1 seriële poort, laserprinter 12 ppm die de PCL5-taal aanvaardt.

110.000 BEF

- 1 databank server en bijbehorend materiaal :
Pentium Pro 200 Mhz, voorgeheugen van 256 Kb level-2 per
processor, bus PCI/EISA, floppy 3 »5, controller Ultra Wide SCSI,
1 CD-speler 8 versnellingen, controller Raid 4MB dummy-
instructie; Geheugen : 96MB type ECC; disk van 4 GB type
hot-plug; Kleurenscherm SVGA 15 »; Belgisch azerty-toetsenbord;
Muis; Network baseband PCI Combo; Intern Dat DDS2 4/8 GB
(inclusief 10 capaciteitsbanden 4 GB niet-samengeperst); licenties
ORACLE; network baseband voor computers, kaarten 3 Com
Etherlink III Combo; bedrading (BNC of RT 45), MINI-HUB 8 gates,
programma’s voor kantoorautomatisering, router op ISDN (op
grond van een Cisco 1600 zonder kaart WAN).

600.000 BEF

- 1 CD ROM speler
- 1 kopieertoestel
- 1 fax
- 1 fototoestel

10.000 BEF
150.000 BEF
40.000 BEF
30.000 BEF

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 24 november 1997.

R. COLLIGNON

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 97/31496]N. 97 — 2830
6 NOVEMBER 1997. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende sommige contractuele
personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen van
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laureaat van
een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd door het Vast
Wervingssecretariaat

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende sommige
contractuele personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laureaat van
een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd door het Vast Wer-
vingssecretariaat, inzonderheid artikel 3;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken,

Besluit :

Artikel 1. De ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende sommige
contractuele personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen
van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laureaat van
een vergelijkend wervingsexamen georganiseerd door het Vast Wer-
vingssecretariaat treedt in werking op 1 december 1997 voor alle
niveaus.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 97/31496]F. 97 — 2830
6 NOVEMBRE 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant la date d’entrée en vigueur de l’ordon-
nance du 17 juillet 1997 relative à certains agents contractuels du
Ministère et des organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale, lauréats d’un concours de recrutement organisé
par le Secrétariat permanent de recrutement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à certains agents
contractuels du Ministère et des organismes d’intérêt public de la
Région de Bruxelles-Capitale, lauréats d’un concours de recrutement
organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, notamment
l’article 3;

Sur la proposition du Ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions,

Arrête :

Article 1er. L’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à certains agents
contractuels du Ministère et des organismes d’intérêt public de la
Région de Bruxelles-Capitale, lauréats d’un concours de recrutement
organisé par le Secrétariat permanent de recrutement entre en vigueur
au 1er décembre 1997 pour tous les niveaux.
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