
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2001/36033]N. 2001 — 2555
10 JULI 2001. — Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning

van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg inzake management

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2001;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat in uitvoering van punt 2.8 van het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit

voor 2000-2005 van 29 maart 2001 de middelen voor de sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg bijgevoegd
dienen te worden bij de enveloppe;

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

Besluit :

Artikel 1. In uitvoering van artikel 24 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg
zal de enveloppe voor de sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 2001 jaarlijks verhogen met een
percentage voor uitbreiding van de managementondersteuning.

Art. 2. De subsidie voor deze uitbreiding van de managementsondersteuning zal gespreid over vier jaar
opgebouwd worden.

De subsidie zal berekend worden op de loonmassa voor de sector, zoals bepaald voor het jaar 2001, volgens de
hierna vermelde percentages :

— 2001 : 0,06 %;

— 2002 : 0,12 %;

— 2003 : 0,17 %;

— 2004 : 0,22 %.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2001.

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 − 2001/36033]F. 2001 — 2555
10 JUILLET 2001. — Arrêté du Gouvernement flamand

octroyant une subvention aux centres de santé mentale relative à la gestion

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;
Vu l’accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’en exécution du point 2.8 de l’accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand

pour 2000-2005 du 29 mars 2001, les moyens pour le secteur « Centres de Santé mentale » doivent être ajoutés à
l’enveloppe;
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Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 24 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, l’enveloppe
pour le secteur « Centres de Santé mentale » augmentera annuellement à partir de 2001 d’un pourcentage pour
l’extension de l’aide à la gestion.

Art. 2. L’augmentation de la subvention pour cette extension de l’aide à la gestion se répartira sur une période de
quatre ans.

La subvention sera calculée sur la masse salariale pour le secteur, telle que fixée pour l’année 2001 selon les
pourcentages mentionnés ci-après :

— 2001 : 0,06 %;

— 2002 : 0,12 %;

— 2003 : 0,17 %;

— 2004 : 0,22 %.

Art. 3. Le present arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

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

c

[C − 2001/36032]N. 2001 — 2556
10 JULI 2001. — Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning

van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg inzake vorming

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg;
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 juli 2001;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat in uitvoering van punt 2.9 – begeleidende maatregelen - van het Vlaams Intersectoraal Akkoord

voor de Social Profit voor 2000-2005 van 29 maart 2001 de middelen voor de sector Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg bijgevoegd dienen te worden bij de enveloppe;

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

Besluit :

Artikel 1. In uitvoering van artikel 24 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg
zal de enveloppe voor de sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in 2002 verhogen met een bedrag van
73 282 euro.

Art. 2. Dit krediet voor permanente vorming moet binnen de sector Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg de
vormingskansen van het logistiek personeel bevorderen en permanent leren stimuleren, dit met het oog op een
kwaliteitsvolle dienstverlening.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002

Art. 4. . De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juli 2001,

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

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

TRADUCTION
[C − 2001/36032]F. 2001 — 2556

10 JUILLET 2001. — Arrêté du Gouvernement flamand
octroyant une subvention aux centres de santé mentale relative à la formation

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;
Vu l’accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
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