
[S − C − 99/35039]N. 99 — 266
19 DECEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

18 maart 1997 betreffende het opzetten van een experiment inzake het toekennen van een persoonlijk
assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 52, 1°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 1997 betreffende het opzetten van een experiment
inzake het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap, gegeven op 24 november 1998;

Gelet op met akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 december 1998;
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 voor een goede werking van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een

Handicap onverwijld het experiment dient te worden verlengd waarbij aan bepaalde personen met een handicap een
persoonlijke assistentiebudget kan worden toegekend zodat zij zelfstandig hun integratie in het maatschappelijk leven
kunnen realiseren of verbeteren;

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

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 maart 1997 betreffende het opzetten van een
experiment inzake het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap
worden de woorden ″voor maximum 1 jaar en″ geschrapt.

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: de woorden ″voor een
periode van één jaar″ worden geschrapt.

Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden tussen het woord ″gemaakt″ en het woord ″heeft″, de woorden
″en bewezen″ ingevoegd.

Art. 4. In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 1998,
worden de woorden ″31 december 1998″ vervangen door de woorden ″31 december 2000″.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 1998.

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

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

TRADUCTION

[S − C − 99/35039]F. 99 — 266
19 DECEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand

modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997
organisant une expérience en matière d’octroi d’un budget d’assistance à certains handicapés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d’un ″Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap″(Fonds flamand pour l’intégration sociale des personnes handicapées), notamment l’article 52, alinéa 1er;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 organisant une expérience en matière d’octroi d’un budget
d’assistance à certains handicapés;

Vu l’avis du Conseil d’administration du ″Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap″,
rendu le 24 novembre 1998;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 1998;
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’en vue du bon fonctionnement du ″Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een

Handicap″, il y a lieu de prolonger sans tarder l’expérience consistant en l’octroi à certains handicapés d’un budget
d’assistance personnel afin qu’ils puissent réaliser ou améliorer en toute indépendance leur intégration dans la vie
sociale;
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Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 organisant une expérience en
matière d’octroi d’un budget d’assistance à certains handicapés, les mots ″et pour au maximum 1 an″, sont supprimés.

Art. 2. A l’article 3 du même arrêté, sont apportées les modification suivantes : les mots ″pour une période d’un
an″ sont supprimés.

Art. 3. Dans l’article 7 du même arrêté, il est inséré entre les mots ″exposés″ et ″par″, les mots ″et prouvés″

Art. 4. Dans l’article 12 du même arrêté, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les
mots ″31 décembre 1998″ sont remplacés par les mots ″31 décembre 2000″

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l’assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 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

[S − C − 99/35077]N. 99 — 267
19 DECEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de
Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 6, § 1, V, zoals
gewijzigd door de weg van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 20 december 1996 betreffende het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en
Visserijmarketing, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor
de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij, zoals
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 juli 1997, 4 november 1997 en 10 maart 1998;

Gelet op het voorstel van vzw Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing van 23 januari 1998 en
25 september 1998;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 17 december 1998;
Gelet op de wet op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd

bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de inningmodaliteiten van verplichte bijdragen in de promotiefondsen dringend moeten

aangepast worden om deze conform te maken aan de communautaire regelgeving;
Overwegende dat de bijdragen van de boomkwekers dringend moeten aangepast worden om te kunnen

beschikken over ruimere middelen voor promotie in deze sterk concurrentiële sector;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en

Technologie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd
voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij,
wordt een artikel 5bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Bedrijven die met de nodige stavingstukken aantonen dat hun activiteiten uitsluitend gebaseerd zijn op
producten die ingevoerd zijn uit andere lidstaten van de Europese Unie worden vrijgesteld van de betaling van de
desbetreffende verplichte bijdragen. »

Art. 2. Punt 2 B.1° van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : ″Alle in Vlaanderen
gevestigde producenten, met uitzondering van de boomkwekers, en groothandelaars in de sector « Niet-eetbare
tuinbouwprodukten » betalen een vaste bijdrage van 5 000 fr.″

Art. 3. Aan punt 2 van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt een littera D toegevoegd die luidt als volgt :

« 1° Alle in Vlaanderen gevestigde boomkwekers betalen een vaste bijdrage van 7 500 fr.
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