
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole
gegeven op 10 januari 2002;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging gegeven op 14 januari 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
28 mei 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
17 juni 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit
dat de jaarlijkse budgettaire doelstelling voor de sector van de
thuisverpleging, voor het jaar 2002, wordt vastgesteld rekening hou-
dend met besparingen die te realiseren zijn via het afschaffen van de
toiletten in dagopvang en de toiletten driemaal per week;

Gelet op het advies 33.687/1 van de Raad van State, gegeven op
25 juni 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioe-
nen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van
14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt de verstrekking
″426311″ geschrapt :

— in § 1, 4°; I.B;

— in § 2, 1ste lid;

— in § 4, 4°;

— in § 6, het opschrift, 2°, 3° en 6°.

Art. 2. In artikel 8, § 6, 4° van voormelde bijlage worden de woorden
″maximum 3 toiletten per week″ vervangen door de woorden ″maxi-
mum 2 toiletten per week″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede
maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2002/00446]N. 2002 — 2997
2 AUGUSTUS 2002. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de

datum van inwerkingtreding van het artikel 2, 2°, van de wet van
17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de
luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de voormalige rijks-
wacht, voor wat de luchtvaartpolitie betreft

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid
op artikel 11, § 4, ingevoegd bij de wet van 17 november 1998;

Gelet op de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de
zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de
rijkswacht, inzonderheid op het artikel 22;

Gelet op de arresten van de Raad van State nr. 94.456 van
30 maart 2001; nr. 94.458 van 30 maart 2001; nr. 94.459 van 30 maart 2001;
nr. 94.457 van 30 maart 2001; nr. 94.455 van 30 maart 2001; nr. 99.230 van
27 juni 2001; nr. 97.062 van 27 juni 2001;

Vu l’avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le
10 janvier 2002;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé donné le
14 janvier 2002;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2002;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juin 2002;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’objectif budgétaire annuel pour
le secteur des soins infirmiers à domicile, pour l’année 2002, est fixé en
tenant compte de la réalisation des mesures d’économies supprimant la
possibilité de recevoir un remboursement pour trois toilettes par
semaine et la suppression des toilettes en centre de jour pour personnes
âgées;

Vu l’avis 33.687/1 du Conseil d’Etat, donné le 25 juin 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 8 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 sep-
tembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la
prestation ″426311″ est supprimée :

— au § 1er, 4°, I.B;

— au § 2, 1er alinéa;

— au § 4, 4°;

— au § 6, dans l’intitulé et au 2°, 3° et 6°.

Art. 2. Dans l’article 8, § 6, 4° de l’annexe susmentionnée les mots
″maximum 3 toilettes par semaine″ sont remplacés par les mots
″maximum 2 toilettes par semaine″.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2002/00446]F. 2002 — 2997
2 AOUT 2002. — Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur de

l’article 2, 2°, de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de
la police maritime, de la police aéronautique et de la police des
chemins de fer dans l’ex gendarmerie, en ce qui concerne la police
aéronautique

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment
l’article 11, §4, inséré par la loi du 17 novembre 1998;

Vu la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police
maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer
dans la gendarmerie, notamment l’article 22;

Vu les arrêts du Conseil d’Etat n° 94.456 du 30 mars 2001; n° 94.458
du 30 mars 2001; n° 94.459 du 30 mars 2001; n° 94.457 du 30 mars 2001;
n° 94.455 du 30 mars 2001; n° 99.230 du 27 juin 2001; n° 97.062 du
27 juin 2001;
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Overwegende dat de voorvermelde arresten van de Raad van State
het ministerieel besluit van 20 oktober 2000 tot benoeming in een
gelijkwaardige graad van de naar de categorie bijzonder politieperso-
neel van het operationeel korps van de rijkswacht overgeplaatste
personeelsleden hebben vernietigd in de mate dat het de betrokken
personeelsleden benoemde in een gelijkwaardige graad van de voor-
malige rijkswacht; dat in zijn verslag, de Franstalige auditeur een niet
door de verzoekers ingeroepen middel ambtshalve heeft opgeworpen,
namelijk dat artikel 2, 2°, van de wet van 17 november 1998 houdende
integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorweg-
politie in de rijkswacht nooit in werking trad door een in Ministerraad
overlegd koninklijk besluit; dat die toestand nu geregulariseerd kan
worden via een nieuw ministerieel besluit tot benoeming gebaseerd
evenwel op de inwerkingtreding van artikel 2, 2°, van de voormelde
wet van 17 november 1998, voorwerp van dit besluit;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderende Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, 2°, van de wet van 17 november 1998 houdende
integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorweg-
politie in de rijkswacht, heeft uitwerking met ingang van 1 maart 1999.

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Punat, 2 augustus 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2002/36080]N. 2002 — 2998
31 MEI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering

tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding inzonderheid op artikel 2,
9°, 2, 14°, 2, 15°, 9, 2°, 15, 3°, 18, 23, § 2, 26, 39 en 56, 3°;

Gelet op het advies van de Vlaamse Sportraad, gegeven op 23 november 2001;
Gelet op het begrotingsakkoord gegeven ter zitting van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat door het feit dat (bij het

decreet van 13 juli 2001) het vorige decreet van 13 april 1999 opgeheven werd en het decreet van 13 juli 2001 in voege
is getreden vanaf 1 januari 2002. De uitvoeringsbesluiten dienen dus zo snel mogelijk gefinaliseerd te worden teneinde
de continuering in het erkennings- en subsidiëringsbeleid ten aanzien van de begunstigden te verzekeren;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 11 april 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelings-
samenwerking;

Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse
sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;

2° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de sport;

Considérant que les arrêts susmentionnés du Conseil d’Etat ont
annulé l’arrêté ministériel du 20 octobre 2000 de nomination dans un
grade équivalent des membres du personnel transférés vers la catégorie
de personnel à compétence de police spéciale de la gendarmerie en ce
qu’il nommait les membres du personnel concernés par ces arrêts dans
un grade équivalent de l’ex gendarmerie; que dans son rapport,
l’auditeur francophone du conseil d’Etat a soulevé d’office un moyen
non invoqué par les requérants, à savoir que l’article 2, 2°, de la loi du
17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police
aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, n’a
jamais été mis en vigueur par arrêté royal, délibéré en Conseil des
Ministres, en ce qui concerne précisément la police aéronautique; que
cette situation peut être régularisée via un nouvel arrêté ministériel de
nomination, lequel devra cependant se fonder sur la mise en vigueur de
l’article 2, 2° de la loi du 17 novembre 1998 précitée, objet du présent
arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2, 2°, de la loi du 17 novembre 1998 portant
intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la
police des chemins de fer dans la gendarmerie produit ses effets le
1er mars 1999.

Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

38459BELGISCH STAATSBLAD — 29.08.2002 — Ed. 2 — MONITEUR BELGE


