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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2000/35168]N. 2000 — 572
28 JANUARI 2000. — Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten

voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2000

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en
welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van
verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
30 maart 1999 en van 8 juni 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 januari 2000;
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 een zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare middelen moet worden bewerkstelligd,

dat het aanbod aan thuiszorg optimaal aan de burger ter beschikking moet worden gesteld en dat hiertoe onverwijld
de urencontingenten gezinszorg van het jaar 2000 moeten worden vastgelegd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 6, tweede lid van bijlage I, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering
van 18 december 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de
thuiszorg, wordt het totale aantal subsidieerbare uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2000 vastgesteld
op 13.364.589.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 januari 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Mevr. M. VOGELS

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2000/35168]F. 2000 — 572
28 JANVIER 2000. — Arrêté du Gouvernement flamand

fixant les contingents d’heures subventionnables des services d’aide aux familles pour l’an 2000

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d’aide
sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des
associations et des structures d’aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement
flamand des 30 mars 1999 et 8 juin 1999;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 janvier 2000;
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 d’une d’optimisation de l’affectation des moyens disponibles et de la mise à disposition au

citoyen de l’offre en matière de soins à domicile, il y a lieu de fixer sans délai les contingents d’heures de l’aide aux
familles pour l’an 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
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Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 6, alinéa deux de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement flamand du
18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d’aide sociale dans le cadre
des soins à domicile, le nombre total d’heures subventionnables octroyées aux services d’aide aux familles pour l’an
2000, est fixé à 13.364.589.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

La Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
Mme M. VOGELS

c

[C − 2000/35154]N. 2000 — 573
28 JANUARI 2000. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van

24 november 1993, wat betreft de contractuele betrekking van procesbewaker inning gewest- en
gemeenschapsbelastingen

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3,
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het advies van het college van secretarissen-generaal van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
gegeven op 31 juli 1998;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 april 1999;
Gelet op het protocol nr. 131.333 van 21 mei 1999 van het sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams

Gewest;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 29 juni 1999, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad

van State binnen een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°,

van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel XIV 5 van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° aan § 2, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 december 1993, 26 juni 1996, 14 januari 1997,
28 april 1998, 19 december 1998, 16 maart 1999 en 29 juni 1999, wordt een 24° toegevoegd, die luidt als volgt :

« 24° 1 betrekking van procesbewaker inning gewest- en gemeenschapsbelastingen »;

2° in § 3, eerste lid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 14 januari 1997, 28 april 1998 en
19 december 1998, worden de woorden « § 2, 19° tot en met 22° » vervangen door de woorden « § 2, 19° tot en met 22°
en 24° ».

Art. 2. In artikel XIV 12 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
28 april 1998 en 19 december 1998, worden de woorden « artikel XIV 5, § 2, 1° tot en met 14°, 21° en 22° » vervangen
door de woorden « artikel XIV 5, § 2, 1° tot en met 14°, 21°, 22° en 24° ».

Art. 3. In artikel XIV 44 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
23 december 1993, 12 juni 1995, 14 januari 1997, 28 april 1998 en 29 juni 1999, wordt na de betrekking van
hoofdredacteur bij het departement Onderwijs ingevoegd :

« - procesbewaker inning gewest- en gemeenschapsbelastingen A214 ».

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1998.

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

Brussel, 28 januari 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,
J. SAUWENS
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