
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2002/36015]N. 2002 — 2875

5 JULI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering houdende de overheveling van de in het Vlaams Intersectoraal
Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005 voorziene budgetten naar de functionele basisallocaties voor de
uitvoering van de maatregelen DAC-regularisatie binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd & Sport en
Brusselse Aangelegenheden

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid
op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, inzonderheid op artikel 50, § 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 1 juli 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme en van de Vlaamse minister van Sport en Brusselse
Aangelegenheden;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Om de benodigde middelen voor de uitvoering van de maatregelen inzake de DAC-regularisatie uit het
Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005 ter beschikking te kunnen stellen van de betrokken
sectoren, worden krachtens artikel 50, § 3, van het decreet van 21 december 2001 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002, de volgende begrotingsherverdelingen
uitgevoerd :

Overheveling van :

Programma 52.4 b.a. 41.50 : 1.734.363 euro

Naar :

Programma 11.1 b.a. 45.01 (Dotatie aan de VGC in Brussel voor de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal
Akkoord Social Profit) : 498.637 euro

Programma 45.5 b.a. 33.16 (Allerhande subsidies in het kader van het VIA) : 1.235.726 euro.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Cultuur en de Jeugd, de Vlaamse minister, bevoegd voor de
Werkgelegenheid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de Brusselse Aangelegenheden, zijn belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 5 juli 2002.

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

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN

De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,
R. LANDUYT

De Vlaamse minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden,
G. VANHENGEL
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 2002/36015]F. 2002 — 2875
5 JUILLET 2002. — Arrêté du Gouvernement flamand portant transfert des budgets prévus par l’Accord

intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, aux allocations de base fonctionnelles en vue
de l’exécution des mesures de régularisation TCT au sein des domaines politiques Culture, Jeunesse et Sports
et Affaires bruxelloises

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 4, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993;

Vu les lois sur la Comptabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment les
articles 55 à 58;

Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses de la Communauté flamande pour
l’année budgétaire 2002, notamment l’article 50, § 3;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2002;
Vu l’accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 1er juillet 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction

publique, du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand des Sports et des Affaires
bruxelloises;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Pour que les secteurs intéressés puissent disposer des moyens nécessaires en vue de l’exécution des
mesures de régularisation TCT prévues par l’Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005,
les réaffectations budgétaires suivantes sont opérées pour l’année budgétaire 2002 en vertu de l’article 50, § 3, du décret
du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande :

Transfert du :

Programme 52.4, allocation de base 41.50 : 1.734.363 euros

Au :

Programme 11.1, allocation de base 45.01 (Dotation à la Commission communautaire flamande à Bruxelles pour
l’exécution de l’Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) : 498.637 euros.

Programme 45.5, allocation de base 33.16 (Subventions diverses dans le cadre de l’Accord intersectoriel flamand) :
1.235.726 euros.

Art. 2. Le présent arrête produit ses effets le 1er juillet 2002.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a la Culture et la Jeunesse dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l’emploi
dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Affaires bruxelloises dans ses attributions, sont chargés de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT

Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,
G. VANHENGEL

c

[C − 2002/36011]N. 2002 — 2876
19 JULI 2002. — Ministerieel besluit houdende bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere

bepalingen omtrent het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen
voor 2002

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
hoofdstuk IV, afdeling 5, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van
dierlijk afval, inzonderheid op de artikelen 1, 12° en 13°, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van
19 juli 2002 en op artikel 5, § 1 en § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Overwegende dat de commissie Dierlijk Afval op 20 februari 2002 advies uitbracht,

Besluit :

Artikel 1. De overeenkomst aangaande de financiering van de ophaling van dierlijk afval in de zin van artikel 5,
§ 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van
dierlijk afval, krijgt voor de houder van een middelgroot en/of groot veebedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1, 13°, van
hetzelfde besluit, gestalte in de vorm van een abonnement. De ondergrenzen die voor de onderstaande abonnements-
prijzen per diersoort worden gehanteerd, worden beschouwd als de ondergrenzen van middelgrote bedrijven.
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