
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het
voordeel van de sociale Maribel uitgebreid wordt tot de erkende rusthuizen,
andere dan die, die opgericht zijn als vereniging zonder winstoogmerk of als
vennootschap met een sociaal oogmerk, waarvan de statuten bepalen dat de
vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, en dat de werkgevers zonder
uitstel op de hoogte dienen gesteld te worden van deze uitbreiding,

Besluit :

Artikel 1. Onder erkende rusthuizen bedoeld in artikel 1, 2°, b, van
het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met
het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector,
wordt verstaan:

— de rusthuizen opgericht onder vorm van handelsvennoot-
schappen, overeenkomstig de wet van 30 november 1935 houdende
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen;

— de rusthuizen uitgebaat door natuurlijke personen;
en die erkend zijn door de bevoegde overheid.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Brussel, 12 juni 1998.
De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Mevr. M. SMET

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 98/35669]N. 98 — 1596
5 MEI 1998. — Besluit van de Vlaamse regering betreffende de Raad voor Cultuur,
de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de
Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende Beroepscommissie inzake
culturele aangelegenheden;

Gelet op de bijlage, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige
maatregelen tot harmonisering van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat onverwijld maatregelen moeten worden genomen op het vlak van de samenstelling en de

werking van de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor de Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding, de commissies en de beoordelingscommissies teneinde een vlotte werking van die raden en
commissies te garanderen en de verplichte advisering over het cultuurbeleid mogelijk te maken;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Een lid van de Raad voor Cultuur, van de Raad voor de Kunsten, van de Raad voor Volksontwikkeling
en Cultuurspreiding, van een commissie of van een beoordelingscommissie, dat door de Vlaamse minister, bevoegd
voor de cultuur, wordt benoemd in de plaats van een overleden lid of van een lid van wie het mandaat voortijdig is
beëindigd, voleindigt het mandaat.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, kan op verzoek van de betrokkene een einde maken aan
een mandaat van :

1° voorzitter, ondervoorzitter of lid van de Raad voor Cultuur;

2° voorzitter of lid van de Raad voor de Kunsten;

3° voorzitter of lid van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding;

4° voorzitter, ondervoorzitter of lid van een commissie;

5° lid-deskundige van een beoordelingscommissie.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, kan :

1° op verzoek van de Raad voor Cultuur een einde maken aan het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter of lid
van de Raad voor Cultuur;

Vu l’urgence motivée par le fait que le bénéfice du Maribel social
vient d’être étendu aux maisons de repos agréées du secteur privé
autres que celles constituées en association sans but lucratif ou en
société à finalité sociale, dont les statuts stipulent que les associés ne
recherchent aucun bénéfice patrimonial, et que les employeurs doivent
être informés sans délai de cette extension,

Arrête :

Article 1er. Par maisons de repos agréées visées à l’article 1er, 2°, b,
de l’arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, on entend:

— les maisons de repos constituées sous forme de société commer-
ciale, conformément aux lois sur les sociétés commerciales, coordon-
nées le 30 novembre 1935;

— les maisons de repos exploitées par des personnes physiques;
et qui sont agréées par l’autorité compétente.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 12 juin 1998.
La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
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2° op verzoek van de Raad voor de Kunsten een einde maken aan het mandaat van voorzitter of lid van de Raad
voor de Kunsten;

3° op verzoek van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding een einde maken aan het mandaat van
voorzitter of lid van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding;

4° op verzoek van een commissie een einde maken aan het mandaat van voorzitter, ondervoorzitter of lid van die
commissie;

5° op verzoek van een beoordelingscommissie een einde maken aan het mandaat van lid-deskundige van die
beoordelingscommissie.

Bovendien kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, na advies van respectievelijk de Raad voor Cultuur,
de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de commissies of beoordelingscom-
missies, in de volgende gevallen ambtshalve een einde stellen aan een mandaat als bedoeld in het eerste lid :

1° als de mandaathouder driemaal na elkaar zonder voorafgaande kennisgeving de vergaderingen van de Raad
voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de commissies of de
beoordelingscommissies niet bijwoont;

2° als de mandaathouder activiteiten verricht of functies vervult die onverenigbaar zijn met het mandaat of die een
strijdigheid van belangen tot gevolg hebben.

Art. 3. Aan de bijlage, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige
maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen, zoals
gewijzigd, wordt in punt 1 de volgende bepaling toegevoegd : « de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de
Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de commissies, de werkgroepen en de beoordelingscommissies,
bedoeld in het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de
Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake
culturele aangelegenheden ».

Art. 4. De Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding
bezorgen vóór 1 april aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, hun jaarverslag betreffende het voorafgaande
jaar, alsook een actieplan voor het volgende werkjaar.

De Raad voor Cultuur legt bovendien om de vier jaar een meerjarenplan voor.

Het jaarverslag maakt een duidelijk onderscheid tussen de werking van de Raad en de werking van de
verschillende werkgroepen en commissies binnen de respectieve Raden. Het bevat een overzicht en een beknopte
samenvatting van de uitgebrachte adviezen.

Art. 5. § 1. De beoordelingscommissies, genoemd in artikel 10 van het decreet van 19 december 1997 houdende
oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor de Volksontwikkeling en
Cultuurspreiding en van een adviserende Beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden, zijn als volgt
samengesteld :

1° de beoordelingscommissie voor de letteren bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de drie leden van de
commissie voor de letteren in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met zes deskundigen op het
deelterrein in kwestie;

2° de beoordelingscommissie voor de muziek bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de drie leden van de
commissie voor de muziek in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met acht deskundigen op het
deelterrein in kwestie;

3° de beoordelingscommissie voor de beeldende kunsten bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de drie
leden van de commissie voor de beeldende kunsten in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met zes
deskundigen op het deelterrein in kwestie;

4° de beoordelingscommissie voor de musea bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de drie leden van de
commissie voor de musea in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met zes deskundigen op het
deelterrein in kwestie;

5° de beoordelingscommissie voor de architectuur en vormgeving bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en
de drie leden van de commissie voor architectuur en vormgeving in de Raad voor de Kunsten, door de minister
aangevuld met vier deskundigen op het deelterrein in kwestie;

6° de beoordelingscommissie voor de Nederlandstalige dramatische kunst bestaat uit de voorzitter, de
ondervoorzitter en de vijf leden van de commissie podiumkunsten in de Raad voor de Kunsten, door de minister
aangevuld met zes deskundigen op het deelterrein in kwestie;

7° de beoordelingscommissie voor het muziektheater bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en twee leden
van de commissie podiumkunsten in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met drie deskundigen op
het deelterrein in kwestie;

8° de beoordelingscommissie voor de dans bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en twee leden van de
commissie podiumkunsten in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met drie deskundigen op het
deelterrein in kwestie;

9° de beoordelingscommissie voor de kunstencentra bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en twee leden van
de commissie podiumkunsten in de Raad voor de Kunsten, door de minister aangevuld met drie deskundigen op het
deelterrein in kwestie.

§ 2. Onder de leden van de beoordelingscommissies, bedoeld in § 1, wordt door de minister een voorzitter en een
ondervoorzitter aangewezen.

Art. 6. De dertien leden van de Raad voor Cultuur, bedoeld in artikel 6, 1° van het decreet van 19 december 1997
houdende de oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor de Volksontwikkeling
en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden, deskundig inzake
culturele aangelegenheden, mogen geen lid zijn van :

1° de Raad voor de Kunsten;

2° de Raad voor de Volksontwikkeling en Cultuurspreiding;

3° een commissie opgericht binnen de Raad voor de Kunsten;

4° een commissie opgericht binnen de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding;
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5° een beoordelingscommissie;

6° de adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden;

7° de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap;

8° de Vlaamse Hoge Raad voor de Sport;

9° de Vlaamse Mediaraad;

10° de Vlaamse adviesraad voor Toerisme.

Art. 7. De twee leden van de Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap, van de Vlaamse Hoge Raad voor de
Sport, van de Vlaamse Mediaraad en van de Vlaamse adviesraad voor Toerisme, bedoeld in artikel 6, 4°, van het decreet
van 19 december 1997 houdende de oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor
de Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenhe-
den, moeten van een verschillend geslacht zijn.

Art. 8. In de commissies en beoordelingscommissies, bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, en artikel 10, § 3, van
het decreet van 19 december 1997 houdende de oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een
Raad voor de Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele
aangelegenheden, mag het aantal leden dat, ofwel rechtstreeks of als personeelslid binnen dezelfde discipline
gesubsidieerd wordt door de administratie, niet meer dan één derde van het in het decreet voorziene aantal leden
bedragen.

Bij coëfficiënt wordt afgerond naar het hoger getal.

De regeling bedoeld in dit artikel geldt niet voor de museumsector.

Art. 9. In de commissies, bedoeld in artikel 8, § 1, tweede lid, en artikel 9, § 1, tweede lid, van het decreet van
19 december 1997 houdende de oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor de
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden,
moet een verscheidenheid aan competenties aanwezig zijn.

Art. 10. Artikel 1 tot en met 14 en artikel 30 van het decreet van 19 december 1997 houdende de oprichting van
een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor de Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van
een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden, hebben uitwerking met ingang van 5 mei 1998.

Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 mei 1998.

Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 mei 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 98/35669]F. 98 — 1596
5 MAI 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Conseil de la Culture,

au Conseil des Arts et au Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 19 décembre 1997 portant création d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un Conseil
de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d’une commission consultative d’appel en matières
culturelles;

Vu l’annexe de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue
d’harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des
4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l’urgence;
Considérant qu’il y a lieu de prendre sans délai des mesures quant à la composition et au fonctionnement du

Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, et du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des
commissions et des commissions d’évaluation afin de garantir le fonctionnement aisé desdits conseils et commissions
et de permettre la consultation obligatoire en matière de politique de la culture;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Un membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts et du Conseil de l’Education populaire et
de la Diffusion de la Culture, d’une commission ou d’une commission d’évaluation qui est nommé par le Ministre
flamand chargé de la culture, en remplacement d’un membre décédé ou dont le mandat a cessé anticipativement,
achève ce mandat.

Art. 2. A la demande de l’intéressé, le Ministre flamand chargé de la culture peut mettre fin au mandat :

1° du président, du vice-président ou d’un membre du Conseil de la Culture;

2° du président ou d’un membre du Conseil des Arts;

3° du président ou d’un membre du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture,

4° du président, du vice-président ou d’un membre d’une commission;
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5° d’un membre-expert d’une commission d’évaluation.

Le Ministre flamand chargé de la culture, peut :

1° à la demande du Conseil de la Culture, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d’un membre
du Conseil de la Culture;

2° à la demande du Conseil des Arts, mettre fin au mandat du président ou d’un membre du Conseil des Arts;

3° à la demande du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture, mettre fin au mandat du
président ou d’un membre du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture;

4° à la demande d’une commission, mettre fin au mandat du président, du vice-président ou d’un membre d’une
commission;

5° à la demande d’une commission d’évaluation, mettre fin au mandat d’un membre-expert de cette commission
d’évaluation.

Le Ministre flamand peut également, après avis respectivement du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts et
du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions ou des commissions
d’évaluation, mettre fin d’office, dans les cas suivants, à un mandat tel que visé à l’alinéa premier :

1° lorsque le mandataire omet n’a pas assisté trois fois d’affilée, sans s’être excusé, aux réunions du Conseil de la
Culture, du Conseil des Arts, et du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions
ou des commissions d’évaluation;

2° lorsque le mandataire exerce des activités ou des fonctions qui sont incompatibles avec le mandat ou génèrent
des conflits d’intérêts.

Art. 3. Il est ajouté à l’annexe de l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines
mesures en vue d’harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel
qu’il a été modifié, la disposition suivante : « le Conseil de la Culture, le Conseil des Arts, le Conseil de l’Education
populaire et de la Diffusion de la Culture, les commissions, les groupes de travail et les commissions d’évaluation, visés
au décret du 19 décembre 1997 portant création d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un Conseil de
l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d’une commission consultative d’appel en matières
culturelles ».

Art. 4. Le Conseil de la Culture, le Conseil des Arts et le Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la
Culture adressent avant le 1er avril au Ministre flamand chargé de la culture, leur rapport annuel au titre de l’année
précédente ainsi qu’un plan d’action pour l’exercice suivant.

Le Conseil de la Culture soumet en outre un plan pluriannuel tous les quatre ans.

Le rapport annuel fait une nette distinction entre le fonctionnement du Conseil et le fonctionnement des différents
groupes de travail et commissions au sein des divers Conseils. Il contient un aperçu et un sommaire des avis émis.

Art. 5. § 1er. Les commissions d’évaluation citées à l’article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création
d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture
et d’une commission consultative d’appel en matières culturelles, sont composées comme suit :

1° la commission d’évaluation des lettres est composée du président, du vice-président et de trois membres de la
commission des lettres du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par le Ministre pour le secteur en
question;

2° la commission d’évaluation de la musique est composée du président, du vice-président et de trois membres de
la commission de la musique du Conseil des Arts, complétés par huit experts désignés par le Ministre pour le secteur
en question;

3° la commission d’évaluation des arts plastiques est composée du président, du vice-président et de trois membres
de la commission des arts plastiques du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par le Ministre pour le
secteur en question;

4° la commission d’évaluation des musées est composée du président, du vice-président et de trois membres de la
commission des musées du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par le Ministre pour le secteur en
question;

5° la commission d’évaluation de l’architecture et de l’esthétique est composée du président, du vice-président et
de trois membres de la commission de l’architecture et de l’esthétique du Conseil des Arts, complétés par quatre experts
désignés par le Ministre pour le secteur en question;

6° la commission d’évaluation de l’art dramatique néerlandophone est composée du président, du vice-président
et de cinq membres de la commission des arts de la scène du Conseil des Arts, complétés par six experts désignés par
le Ministre pour le secteur en question;

7° la commission d’évaluation du théâtre musical est composée du président, du vice-président et de deux
membres de la commission des arts de la scène du Conseil des Arts, complétés par trois experts désignés par le Ministre
pour le secteur en question;

8° la commission d’évaluation de la danse est composée du président, du vice-président et de deux membres de
la commission des arts de la scène du Conseil des Arts, complétés par trois experts désignés par le Ministre pour le
secteur en question;

9° la commission d’évaluation des centres d’arts est composée du président, du vice-président et de deux membres
de la commission des arts de la scène du Conseil des Arts, complétés par trois experts désignés par le Ministre pour
le secteur en question;

§ 2. Le Ministre désigne un président et un vice-président parmi les membres de la commission d’évaluation visée
au § 1er.

Art. 6. Les treize membres du Conseil de la Culture, visés à l’article 6, 1°, du décret du 19 décembre 1997 portant
création d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de
la Culture et d’une commission consultative d’appel en matières culturelles, qui sont compétents en matières
culturelles, ne peuvent siéger dans :

1° le Conseil des Arts;

2° le Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture;
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3° une commission créée au sein du Conseil des Arts;

4° une commission créée au sein du Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture;

5° une commission d’évaluation;

6° la commission consultative d’appel en matières culturelles;

7° le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande;

8° le Conseil supérieur flamand pour le Sport;

9° le Conseil flamand des Médias;

10° le Conseil consultatif flamand pour le Tourisme.

Art. 7. Les deux membres du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, du Conseil supérieur
flamand pour le Sport, du Conseil flamand des Médias et du Conseil consultatif flamand pour le Tourisme, visés à
l’article 6, 4°, du décret du 19 décembre 1997 portant création d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un
Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d’une commission consultative d’appel en matières
culturelles, seront d’un sexe différent.

Art. 8. Au sein des commissions et des commissions d’évaluation visées à l’article 8, § 1er, alinéa deux, et
l’article 10, § 3, du décret du 19 décembre 1997 portant création d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un
Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d’une commission consultative d’appel en matières
culturelles, le nombre des membres subventionnés par l’administration, soit, directement, soit comme membre du
personnel de la même discipline, ne peut être supérieur à un tiers du nombre de membres prévus par le décret.

En cas de coefficient, le chiffre est arrondi au chiffre supérieur.

Le régime prévu par le présent article n’est pas applicable au musées.

Art. 9. Dans les commissions visées à l’article 8, § 1er, alinéa deux, et l’article 9, § 1er, alinéa deux, du décret du
19 décembre 1997 portant création d’un Conseil de la Culture, d’un Conseil des Arts, d’un Conseil de l’Education
populaire et de la Diffusion de la Culture et d’une commission consultative d’appel en matières culturelles doivent
siéger des personnes ayant diverses compétences.

Art. 10. L’article 1 à 14 inclus et l’article 30 du décret du 19 décembre 1997 portant création d’un Conseil de la
Culture, d’un Conseil des Arts, d’un Conseil de l’Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d’une
commission consultative d’appel en matières culturelles, produisent leurs effets le 5 mai 1998.

Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 5 mai 1998.

Art. 12. Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

c

[C − 98/35700]N. 98 — 1597
25 MEI 1998. — Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen
ter uitvoering van artikel 46 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,

gecoördineerd op 22 oktober 1996

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke 0rdening,

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid op
artikel 46;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 1997 houdende delegatie van de bepaling van de vorm
van modelformulieren inzake ruimtelijke ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering,

Besluit :

Artikel 1. Voor de beslissing tot verlening of weigering van de bouwvergunning, ter uitvoering van artikel 46 van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, worden de modellen I en II gebruikt,
die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 2. Voor de beslissing tot verlening of weigering van de verkavelingsvergunning, ter uitvoering van artikel 46
van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, worden de modellen III, IV, V
en VI gebruikt, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 3. De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 juni 1971 tot bepaling van de publiekrechtelijke
personen voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, de
vorm waarin deze zijn beslissingen neemt en de behandeling van de bouw- en verkavelingsaanvragen, alsmede de
erbijhorende bijlagen I tot en met VI, worden opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1998.

Brussel, 25 mei 1998

E. BALDEWIJNS
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