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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2002/35701]N. 2002 — 1968

29 MAART 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen
van de voorzitter en van de leden van de bijzondere bijstandscommissie, bedoeld in artikel 31 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen
van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een
handicap

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 52, 1°, en artikel 53;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie
van de toelagen en presentiegelden aan commissarissen, gemachtigden van Financiën, afgevaardigden van de Vlaamse
regering, voorzitters en leden van niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen
en ondernemingen die onder de Vlaamse regering behoren, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van
14 mei 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en
refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met
een handicap, inzonderheid op artikel 31, § 2;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met
een Handicap, gegeven op 18 december 2001;

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

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De toelagen, presentiegelden en vergoedingen voor reis- en verblijfkosten die worden toegekend aan
de voorzitter en de leden van de bijzondere bijstandscommissie, bedoeld in artikel 31 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de
individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, komen overeen met de
maxima voor de instellingen van categorie III zoals bepaald in artikel 6, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse regering
van 27 januari 1988 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de toelagen en presentiegelden aan
commissarissen, gemachtigden van Financiën, afgevaardigden van de Vlaamse regering, voorzitters en leden van
niet-adviserende bijzondere commissies of van raden van bestuur van instellingen en ondernemingen die onder de
Vlaamse regering behoren.

Art. 2. De in artikel 1 genoemde toelagen, presentiegelden en vergoedingen komen voor rekening van het Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

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

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2002.

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

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

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2002/35701]F. 2002 — 1968

29 MARS 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les jetons de présence et les indemnités du président et
des membres de la commission spéciale d’assistance, visés à l’article 31 de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d’assistance
matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d’un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met
een Handicap » (Fonds flamand pour l’Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l’article 52,
1°, et l’article 53;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d’harmoniser les
allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du
Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils
d’administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, modifié par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 14 mai 1996;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de
référence des interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées,
notamment l’article 31, § 2;

Vu l’avis du conseil d’administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap », donné le 18 décembre 2001;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les allocations, les jetons de présence et les indemnités pour frais de parcours et de séjour qui sont
alloués au président et aux membres de la commission spéciale d’assistance, visés à l’article 31 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des
interventions d’assistance matérielle individuelle à l’intégration sociale des personnes handicapées, correspondent
aux maximums prévus pour les institutions de la catégorie III aux articles 6, 9 et 11 de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d’harmoniser les allocations et les jetons de présence
accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents
et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d’administration des organismes ou
entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand.

Art. 2. Les allocations, jetons de présence et indemnités cités à l’article 1er sont à la charge du « Vlaams Fonds
voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l’Intégration sociale des Personnes
handicapées).

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

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