
Art. 15. § 1. Voor wat betreft de beroepen in de eerste kamer inzake de tuchtstraf beraadslaagt de raad van beroep
binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift.

§ 2. Voor wat betreft de beroepen in de tweede kamer brengt de raad van beroep binnen de 30 kalenderdagen nadat
de zaak aanhangig werd gemaakt een met redenen omkleed advies uit.

§ 3. Voor wat betreft de beroepen in de derde kamer dient de raad van beroep bij de behandeling van de zaak
advies uit te brengen.

Art. 16 § 1. Het met redenen omkleed gemotiveerd advies wordt onverwijld aan de voor de beslissing bevoegde
overheid bezorgd.

§ 2. Terzelfdertijd wordt het advies aan de verzoeker bij aangetekend schrijven verstuurd.
§ 3. In afwijking van § 1 wordt het met redenen omkleed gemotiveerd advies binnen de vijftien kalenderdagen aan

de voor de beslissing bevoegde overheid bezorgd voor wat betreft de beroepen in de eerste kamer inzake de tuchtstraf
en in de tweede kamer inzake het beroep tegen de evaluatie onvoldoende, tegen een vormgebrek tijdens de
evaluatieprocedure en de beslissing tot loopbaanvertraging.

Art. 17. Er worden geen notulen van de vergaderingen opgemaakt.
Art. 18. De secretaris is belast met het bijhouden van de stukken, het register en het archief van de raad. Afschriften

en uittreksels worden door de secretaris verstrekt en voor eensluidend verklaard.
Dit reglement werd in toepassing van artikel II 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002

houdende organisatie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het
personeel, vastgesteld op 25 oktober 2002.

Brussel, 25 oktober 2002.

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

De voorzitters van de raad van beroep :
C. Van De Putte. L. Meyer.

De secretarissen van de raad van beroep :
L. De Buel. T. Somers. M.-P. De Leye.

*
Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2002/36579]
22 NOVEMBER 2002. — Omzendbrief VA-2002/16 betreffende het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de

regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds : krachtlijnen en overgangs-
bepalingen

Aan de provinciegouverneurs.
Ter kennisgeving aan :
- de colleges van burgemeester en schepenen;
- de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn.

INLEIDING
Op 5 juli 2002 bekrachtigde de Vlaamse regering het nieuwe decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie

en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds (Belgisch Staatsblad, 31 augustus 2002).
Het nieuwe Gemeentefonds, dat in werking treedt op 1 januari 2003, is een samenbundeling van middelen van het

huidige Gemeentefonds, het Investeringsfonds en het waarborggedeelte van het Sociaal Impulsfonds en is van cruciale
betekenis voor de financiën van de gemeenten en de O.C.M.W.’s. Door de integratie van het Investeringsfonds in het
nieuwe Gemeentefonds worden ook de provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie bij de vernieu-
wingsoperatie betrokken.

Meer middelen en een sterkere herverdeling van die middelen vormen de kern van het nieuw Vlaams
Gemeentefonds. Tegelijkertijd beoogt de Vlaamse regering met deze hervorming ook andere doelstellingen : een
vereenvoudiging van de regelgeving en de procedures en een responsabilisering van de gemeenten op basis van het
principe van de subsidiariteit.

Vanzelfsprekend betekent de invoering van een nieuwe verdelingsregeling geen nuloperatie voor elk van de
gemeenten afzonderlijk. Een herziening van criteria leidt onvermijdelijk tot verschuivingen tussen de gemeenten
onderling.

Met het nieuw Vlaams Gemeentefonds realiseert de Vlaamse regering evenwel de beleidsdoelstellingen, zoals die
werden afgesproken in het regeerakkoord :

— een nieuwe evolutie van de middelen, rekening houdend met de toegenomen rol van de gemeenten in het
maatschappelijke gebeuren,

— meer aandacht voor het eigen belastingvermogen van de gemeenten en dus voor de fiscale solidariteit tussen
de gemeenten,

— de valorisering van de centrumfuncties,
— de versterking van de bestuurskracht van de kleinere gemeenten,
— de zorg voor de open ruimten en de landelijkheid,
— het betrekken van de andere fondsen - Investeringsfonds en Sociaal Impulsfonds – in de regeling.
Deze omzendbrief strekt ertoe de krachtlijnen en overgangsbepalingen van het decreet van 5 juli 2002 voor alle

betrokken besturen toe te lichten.
De belangrijkste vernieuwingen werden aan de gemeenten en O.C.M.W.’s al meegedeeld in de instructies voor het

opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2003 (omzendbrief BA-2002/11 van 26 juli 2002) en
in verschillende brieven waarin aan de besturen de nieuwe ramingen betreffende het Gemeentefonds werden
meegedeeld.

De provinciebesturen werden, bij brief van 9 juli 2002, eveneens in kennis gesteld van de overgangsregeling inzake
het Investeringsfonds, die ook voor hen van toepassing is.
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1. De dotatie van het Gemeentefonds : meer middelen en een gewaarborgde groei
De startdotatie voor 2003 is in artikel 3, § 3, van het decreet van 5 juli 2002 uitdrukkelijk opgenomen :

1.542.979.000 euro. De startdotatie is gebaseerd op de som van het Gemeentefonds 2002, het Investeringsfonds 2002
en het waarborggedeelte van het Sociaal Impulsfonds. Die som wordt verhoogd met 4,5 %.

Met die extra middelen wenst de Vlaamse regering een inhaaloperatie door te voeren.
De Vlaamse regering wil er ook voor zorgen dat het Gemeentefonds het ritme van de evolutie van de welvaart

volgt. In het decreet zelf is daarom bepaald dat de dotatie, ingeschreven in de Vlaamse begroting, jaarlijks wordt
aangepast op basis van de inflatie, verhoogd met de geraamde reële groei van het bruto nationaal inkomen van het
betrokken begrotingsjaar. Dat groeipad loopt parallel met de evolutie van de middelen voor de Vlaamse overheid,
opgenomen in het definitief stelsel van de financieringswet.

2. Meer autonome beleidsruimte
Voor de gemeenten betekent de bundeling van de fondsen een afbouw van procedures. Via het Gemeentefonds

ontvangen zij hun aandeel automatisch, zonder dat zij gelijk welke aanvraag moeten indienen. Zij kunnen de middelen
ook autonoom gebruiken, zowel voor hun lopende begroting als voor investeringen, zonder daarvoor enige
verantwoording te moeten afleggen.

Vooral de integratie van het Sociaal Impulsfonds is een fundamentele vereenvoudiging. De omvang van de
procedures voor het bekomen van de middelen was groot, althans in verhouding tot het waarborggedeelte. Maar ook
voor het Investeringsfonds was de toekenning en uitkering van de trekkingsrechten onderworpen aan een
welomschreven procedure.

Door het samenbrengen van de verschillende fondsen in één financieringsfonds ontstaat voor de gemeenten veel
meer autonome beleidsruimte om een beleid te voeren waarvoor zij de volle verantwoordelijkheid kunnen nemen.

3. De verdelingsregeling
3.1. De verdelingscriteria
Bij het uittekenen van de verdelingsregeling geeft de Vlaamse regering uitvoering aan de principes zoals

uitdrukkelijk opgenomen in het regeerakkoord.
Het Gemeentefonds wordt op grond van de volgende maatstaven onder de gemeenten verdeeld :
1˚ 40,8 % voor de bijzondere financiering van de grote steden, de centrumsteden en de provinciale steden en de

kustgemeenten, op basis van het aantal inwoners;
2˚ 8 % voor de centrumfunctie van alle gemeenten, waarvan 4 % op basis van de actieve bevolking tewerkgesteld

in de gemeente en 4 % volgens het aantal leerlingen en studenten dat onderwijs volgt op het grondgebied van de
gemeente;

3˚ 30,2 % voor de fiscale armoede, waarvan 19 % op basis van de omgekeerde evenredigheid van de totale
opbrengst van de personenbelasting van de inwoners in de gemeente, exclusief de aanvullende belasting op de
personenbelasting, en 11,2 % op de omgekeerde evenredigheid van het totale belastbare kadastrale inkomen op het
grondgebeid van de gemeente;

4˚ 6 % voor open ruimten, op basis van de oppervlakte bos, tuinen en parken, woeste gronden, gekadastreerde
wateren, akkerland, grasland, recreatiegebieden en boomgaarden;

5˚ 15 % voor sociale maatstaven, overgenomen op basis van relevante criteria uit het Sociaal Impulsfonds :
1 % volgens het aantal personen met een WIGW-statuut, met uitzondering van de bestaansminimumtrekkers,
4 % volgens het aantal werklozen met een lage scholingsgraad,
3 % volgens het aantal geboorten in kansarme gezinnen,
3 % volgens het aantal bewoners van sociale huurappartementen,
4 % volgens het aantal bestaansminimumtrekkers.
Voor elke maatstaf worden de recentste waarden waarover de Vlaamse regering beschikt, in aanmerking genomen.

De gegevens van elke maatstaf moeten voor alle gemeenten op hetzelfde tijdstip of op dezelfde periode betrekking
hebben. Ze worden uitsluitend ingewonnen bij overheidsdiensten en -instellingen.

Door de bijzondere financiering van de grote steden, de centrum- en provinciale steden en de kustgemeenten wil
de Vlaamse regering op een bepalende wijze hun centrumfunctie waarderen. Die gemeenten hebben, juist omwille van
hun centrumfunctie, belangrijke specifieke opdrachten die tot aanzienlijke bijkomende uitgaven leiden. Het schrappen
van die bijzondere ondersteuning zou overigens hun financiële situatie grondig ontwrichten.

Daarnaast is het fiscaal vermogen of onvermogen één van de hoofdcriteria bij de verdeling van het Vlaams
Gemeentefonds. De eigen fiscale draagkracht van de gemeenten verschilt namelijk sterk. Bij de heffing van gelijke
aanslagvoeten inzake de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing verschillen
de opbrengsten per inwoner aanzienlijk. Dat is het gevolg van factoren die voor een belangrijk deel vreemd zijn aan
het eigen beleid : het inkomensniveau van de inwoners, de waarden van de kadastrale inkomens, de aanwezigheid van
industriële vestigingen, de centrumfunctie, de stedelijke of landelijke context… Die externe factoren bepalen ook in
belangrijke mate het uitgavenpatroon van de gemeenten. Er bestaat bijgevolg een duidelijke ongelijkheid van kansen.

Gemeenten die ten gevolge van een beperkter fiscaal vermogen in verhouding tot andere gemeenten over minder
mogelijkheden beschikken om via eigen belastingen zelf voldoende middelen te verwerven, ontvangen een groter
aandeel uit het nieuw Vlaams Gemeentefonds.

3.2. De waarborgregeling
De invoering van het nieuwe decreet is bijzonder belangrijk voor de lokale financiën. Nieuwe verdelingsregels

leiden vanzelfsprekend tot verschuivingen in de aandelen van de verschillende gemeenten. In het decreet is daarom
een voldoende overgangsregeling ingebouwd.

Elke gemeente ontvangt in de nieuwe regeling een gewaarborgd bedrag dat gelijk is aan de som van :
— haar aandeel in het Gemeentefonds voor 2002;
— haar trekkingsrecht uit het Investeringsfonds voor 2002;
— haar voor 2002 gewaarborgde aandeel uit het Sociaal Impulsfonds.
Voor de zogenaamde Sifplusgemeenten die niet opgenomen zijn in het Stedenfonds (1), wordt ook het

Sifplusgedeelte in het Gemeentefonds gewaarborgd. Voor de steden opgenomen in het Stedenfonds wordt het
Sifplusaandeel niet in het Gemeentefonds maar in het Stedenfonds zelf gewaarborgd.

Die waarborg blijft ook de volgende jaren behouden maar evolueert niet mee met de dotatie, m.a.w. de groeivoet
die op de dotatie wordt toegepast, geldt niet voor het gewaarborgde bedrag.

De doorgroei in het nieuwe stelsel gebeurt dus geleidelijk.
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3.3. De fiscale penalisatie
De gemeenten zullen slechts hun volledig berekend aandeel uit het Gemeentefonds verkrijgen op voorwaarde dat

zij zelf een minimale fiscale inspanning leveren op het vlak van de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
Het Gemeentefonds is namelijk in de eerste plaats een instrument tot herverdeling van middelen, terwijl de

financiering van de gemeenten in de eerste plaats moet komen van de eigen belastingen.
De Vlaamse regering is van oordeel dat iedere burger op een evenwichtige wijze en in een redelijke mate moet

bijdragen tot de financiering van het lokale beleid en dat de gemeenten een minimale fiscale inspanning aan hun
burgers moeten vragen.

In het decreet worden daarom de drempelwaarden bepaald van 5 % aanvullende personenbelasting en
700 opcentiemen op de onroerende voorheffing, in het jaar dat aan de berekening voorafgaat.

Het berekende gemeentelijke aandeel, na de toepassing van de waarborgregeling, wordt verminderd met 0,5 %
voor elk tiende van een procent aanvullende personenbelasting en vijfentwintig zevenhonderdste procent voor elke
opcentiem onder de drempelwaarde.

Die maatregel wordt slechts gradueel ingevoerd, vanaf het jaar 2004. Voor 2004 wordt slechts één derde van de
berekende vermindering afgehouden van het gemeentelijke aandeel. Voor 2005 is dat twee derde, voor 2006 en de
volgende jaren 100 %.

4. De vereffening van de aandelen
4.1. Rechtstreekse financiering van de O.C.M.W.’s
Ook voor de O.C.M.W.’s heeft het nieuwe decreet inzake het Vlaams Gemeentefonds gevolgen. Ze verkrijgen een

basisfinanciering van acht procent van het gemeentelijke aandeel, tenzij de gemeenteraad en O.C.M.W.-raad samen
over een andere verdeelsleutel beslissen en die aan de administratie Binnenlandse Aangelegenheden meedelen uiterlijk
op 30 juni van het jaar dat aan de verdeling voorafgaat.

Het O.C.M.W.-aandeel wordt uitgedrukt in hele procenten van het totale aandeel of in een bedrag, afgerond op
duizend euro.

Voor de verdeling van het Gemeentefonds voor 2003 wordt de uiterste indieningsdatum van de bovenvermelde
beslissing uitzonderlijk vastgesteld op 1 december 2002.

Een meegedeeld percentage of bedrag wordt voor de verdeling van het Gemeentefonds van 2004 behouden,
tenzij de beslissing vóór 30 juni 2003 door de gemeenteraad en de O.C.M.W.-raad wordt gewijzigd.

De uit het Gemeentefonds aan het O.C.M.W. toe te kennen middelen worden rechtstreeks gestort op de rekening
van het O.C.M.W. en worden dus in de gemeentelijke begroting en boekhouding niet ingeschreven.

De bedragen die de administratie Binnenlandse Aangelegenheden bij brieven van 5 juli en 12 juli aan de gemeenten
heeft meegedeeld en die de periode 2003-2007 betreffen, vertegenwoordigen het totale gemeentelijke aandeel
(d.w.z. inclusief het O.C.M.W.-aandeel).

4.2. Vereffening van de aandelen uit het Gemeentefonds
De aandelen worden aan de gemeenten en O.C.M.W.’s uitgekeerd in vier kwartaalvoorschotten en een definitieve

afrekening na afloop van het jaar.
De voorschotten worden aan elk van beide besturen uitbetaald op het einde van de eerste maand van elk kwartaal.

De betaling van het eindsaldo gebeurt gelijktijdig met de betaling van het eerste kwartaalvoorschot van het volgende
jaar. Zo worden ambtshalve afnames bij de besturen, ten gevolge van de uitkering van te grote voorschotten, vermeden.

Voor de Vlaamse begroting is de groei van het Gemeentefonds aanzienlijk. De bijkomende inspanning vindt haar
vertaling in veel hogere vastleggingskredieten in vergelijking met het verleden. De Vlaamse regering honoreert die
verhoging van de middelen voor de gemeenten volledig.

De integratie van het Investeringsfonds in het Gemeentefonds plaatst de Vlaamse regering echter ook voor een
bijkomende last op de begroting inzake de betalingskredieten (ordonnanceringskredieten). De betalingskredieten voor
2003 bevatten namelijk zowel het krediet voor de nieuwe machtigingen tot het opnemen van trekkingsrechten uit het
Investeringsfonds, vanaf 2003 opgenomen in het Gemeentefonds, als de bedragen die nodig zijn voor de uitbetaling
van de tot en met 2002 toegekende en nog beschikbare trekkingsrechten uit het Investeringsfonds.

In het vroegere stelsel van het Investeringsfonds bezwaarden die machtigingen de betalingskredieten van de
Vlaamse begroting van het jaar zelf niet. De effectieve betalingen aan de gemeenten werden namelijk vanzelfsprekend
uitgesteld naar volgende jaren, in functie van de werkelijke uitvoering van de lokale investeringen en de
verantwoording van de gedane uitgaven.

In die omstandigheden dringt een zekere spreiding van de betalingskredieten zich op, waarbij de Vlaamse regering
heeft geopteerd voor de volgende methode :

Het vastleggingskrediet voor 2003 blijft vanzelfsprekend behouden op 1.542.979.000 euro, zoals bepaald in het
decreet op het Gemeentefonds. Dat bedrag wordt volledig verdeeld over de gemeenten volgens de vastgestelde criteria.
De gemeenten kunnen in hun begrotingen voor 2003 hun volledige aandeel inschrijven, zoals hun dat bij afzonderlijk
schrijven werd meegedeeld en uiteraard rekening houdende met het voor het O.C.M.W. overeengekomen deel.

Het ordonnanceringskrediet voor het Gemeentefonds wordt voor 2003 vastgesteld op 1.411.979.000 euro; dat is
131.000.000 euro lager dan het krediet voor de vastleggingen. Het verschil tussen vastleggings- en ordonnancerings-
krediet wordt aan de gemeenten uitbetaald in januari 2004, samen met het eerste kwartaalvoorschot op het
Gemeentefonds 2004.

Dat gedeeltelijk uitstel van de thesaurie tot januari van het daaropvolgende jaar zal in afgezwakte vorm ook gelden
voor de volgende jaren : wanneer het uitstel met 131.000.000 euro in 2003 gelijk staat met 100 %, dan geldt het uitstel
in 2004 voor 80 %, in 2005 voor 60 %, in 2006 voor 40 % en in 2007 voor 20 %. Vanaf het begrotingsjaar 2008 zal het
volledige vastleggingskrediet ook in hetzelfde jaar geordonnanceerd worden.

Deze werkwijze beperkt het totale bedrag van de ordonnanceringskredieten op de Vlaamse begroting, terwijl het
de gemeentebegrotingen niet beı̈nvloedt.

De gemeenten zullen de eerste drie kwartaalvoorschotten ontvangen, berekend op het volledige bedrag van het
vastleggingskrediet. Het vierde kwartaalvoorschot, gestort eind oktober, wordt beperkt tot het bedrag van het
ordonnanceringskrediet. De verminderingen op dat vierde voorschot worden uitbetaald bij de definitieve afrekening
in januari van het volgende jaar en samen met het eerste kwartaalvoorschot voor dat jaar.

Voor de gemeenten is het beperkte uitstel op het vlak van hun thesaurie nog steeds voordeliger dan de
doorstorting van middelen tot en met 2002. Zoals reeds gesteld gebeurden de doorstortingen uit het Investeringsfonds
op basis van afrekeningstaten en verantwoordingsstukken, die pas veel later werden ontvangen, naargelang de
werkelijke uitvoering van de lokale projecten.
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5. Opheffings- en overgangsbepalingen
5.1. Het Investeringsfonds
Het decreet op het Investeringsfonds wordt op 1 januari 2003 door het decreet van 5 juli betreffende het nieuw

Gemeentefonds opgeheven. De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om de middelen uit het Investeringsfonds,
inclusief de middelen die daarin toekwamen aan de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, integraal toe
te wijzen aan het Gemeentefonds. Die keuze sluit aan bij haar principiële beleidsoptie tot versterking van de
gemeentelijke bestuurskracht.

Het decreet vermeldt wel dat het trekkingsrecht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt geregeld
via het Stedenfonds.

Nochtans is er een belangrijke reeks overgangsbepalingen die moeten waarborgen dat een normale werking van
het Investeringsfonds nog drie jaar verzekerd blijft voor alle trekkingsrechten die aan de gemeenten, provincies en de
VGC tot en met het jaar 2002 werden toegewezen. Ook de uitbetaling van de trekkingsrechten waarvoor de gouverneur
toestemming verleende of nog zal verlenen, wordt – mits inachtneming van bepaalde termijnen – gewaarborgd.

5.1.1. Normale werking tot einde 2005
Het college van burgemeester en schepenen kan nog drie jaar de in het verleden toegewezen trekkingsrechten

omzetten in investeringsmiddelen door de machtiging tot gebruik van trekkingsrechten aan te vragen bij de
provinciegouverneur via de gewone procedure.

Alle regels van het (oud) Investeringsfonds blijven van toepassing. Trekkingsrechten waarvoor op 1 januari 2006
geen machtiging door de gouverneur werd verleend, vervallen definitief.

5.1.2. Uitbetaling tot uiterlijk einde 2007
De uitbetaling van de trekkingsrechten waarvoor de gouverneur machtiging tot gebruik verleende, kan gebeuren

tot 31 december 2007. Vanaf 1 januari 2008 zal er geen begrotingskrediet meer beschikbaar zijn en kan er bijgevolg geen
enkele uitbetaling meer gebeuren.

Gemeenten moeten bij de planning van hun investeringen en de keuze van de financiering hiermee rekening
houden. Bij langdurige investeringsprojecten waarvoor trekkingsrechten laattijdig worden aangevraagd, bestaat het
risico dat de trekkingsrechten, wegens het verstrijken van de datumgrens van 31 december 2007, slechts gedeeltelijk
kunnen uitbetaald worden. De gouverneur moet hiermee bij het onderzoek van de dossiers rekening houden.

5.1.3. Verantwoordingsstukken en eindafrekening
De verantwoordingsstukken op basis waarvan de geldvoorschotten en de eindsaldi worden uitbetaald, moeten ten

laatste op 31 oktober 2007 bij de provinciegouverneur toekomen, teneinde de administratie in de mogelijkheid te stellen
de dossiers af te werken en de betalingen uit te voeren tegen uiterlijk 31 december 2007.

Voor elk investeringsproject dat gefinancierd wordt met gelden uit het Investeringsfonds moet een eindafrekening
ingediend worden ten laatste op 31 december 2008, zelfs al kunnen er wegens laattijdigheid geen trekkingsrechten
meer uitbetaald worden. Bij gebrek aan een eindafrekening moet het gedeelte van de reeds uitbetaalde voorschotten
dat niet werd verantwoord, integraal teruggestort worden. Het betreft hier de toepassing van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.

Bij eindafrekeningen ingediend na 31 december 2007, waarvan het factuurbedrag meer dan 2.500 euro lager ligt
dan de machtiging, moet het verschil integraal terugbetaald worden. Saldi van 2.500 euro of minder mogen door de
gemeente als verworven beschouwd worden.

5.1.4. Samenvatting
— 2003-2005 : het Investeringsfonds blijft normaal verder werken, maar zonder toekenning van nieuwe

trekkingsrechten;
— tot 31 oktober 2007 : indienen van de verantwoordingsstukken voor uitbetalingen;
— tot eind 2007 : uitbetalingen mogelijk;
— 31 december 2008 : uiterste datum voor het indienen van de eindafrekening;
5.2. Het Sociaal Impulsfonds
Het nieuwe decreet inzake het Vlaams Gemeentefonds bepaalt dat voor de gemeenten die niet zijn opgenomen in

het Vlaams Stedenfonds, het gedeelte van de trekkingsrechten met betrekking tot het convenant 2000-2002 dat op
31 december 2002 niet werd vastgelegd in de Vlaamse begroting, aan het Gemeentefonds van 2003 wordt toegevoegd
en wordt verdeeld onder alle gemeenten overeenkomstig de bepalingen van dat decreet.

De SIF-middelen die vóór eind 2002 op lokaal niveau werden vastgelegd, kunnen lokaal nog omgezet worden in
reële betalingen tot uiterlijk 31 december 2003 en voor de investeringsuitgaven tot uiterlijk 31 december 2004.

Wat de steden betreft die zijn opgenomen in het Vlaamse Stedenfonds, wordt het gedeelte van het conve-
nant 2000-2002 dat niet op Vlaams niveau werd vastgelegd vóór 31 december 2002, overgedragen naar het Stedenfonds
en opgenomen in de beleidsovereenkomst van de desbetreffende stad.

De SIF-middelen voor de steden, die vóór eind 2002 op lokaal niveau werden vastgelegd, kunnen nog omgezet
worden in reële betalingen tot uiterlijk 30 juni 2003 en voor de investeringen tot uiterlijk 31 december 2004.

5.3. Het « Vlaams Noodfonds »
Aanvragen in het kader van de toekenning van uitzonderlijke aanvullende aandelen uit het Vlaams Gemeente-

fonds en van uitzonderlijke aanvullende trekkingsrechten uit het Vlaams Investeringsfonds, die uiterlijk op
31 december 2002 werden ingediend, worden behandeld volgens de op dat ogenblik van kracht zijnde regels.

De toekenning van de uitzonderlijke aanvullende aandelen en de uitzonderlijke aanvullende trekkingsrechten
kunnen gebeuren tot uiterlijk 31 december 2004.

De gemeentebesturen moeten de nodige verantwoordingsdocumenten ten laatste op 30 juni 2004 bij de Vlaamse
administratie voor Binnenlandse Aangelegenheden indienen.

De uitzonderlijke aanvullende aandelen worden voorafgenomen van de totale dotatie.
6. Specifieke bemerkingen
Omdat Dexia op dit ogenblik nog steeds fungeert als kassier van de Vlaamse Gemeenschap, verlopen in principe

alle financiële verrichtingen inzake het Gemeentefonds via deze bankinstelling.
Ik verzoek de besturen daarom de administratie Binnenlandse Aangelegenheden onmiddellijk op de hoogte te

brengen van eventueel te gebruiken rekeningnummers bij een andere financiële instelling dan Dexia.
Mijn administratie voor Binnenlandse Aangelegenheden staat steeds ter beschikking voor verdere toelichtingen

bij het decreet van 5 juli 2002 betreffende het nieuw Gemeentefonds en deze omzendbrief.
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U kan daarvoor het best met de volgende personen contact opnemen :
— algemene vragen over het hervormde Gemeentefonds en uitloopregeling Vlaams Noodfonds :
de heer Tom Doesselaere : tel. 02-553 40 12, e-mail : tom.doesselaere@ewbl.vlaanderen.be
Mevr. Ann De Saedeleer : tel 02-553 39 78, e-mail : ann.desaedeleer@ewbl.vlaanderen.be
— berekening van de aandelen en ramingen :
de heer Stefaan Swaels : tel. 02-553 39 84, e-mail : stefaan.swaels@ewbl.vlaanderen.be
— uitloopregeling Investeringsfonds :
de heer Tom Doesselaere (tel. en e-mail : zie boven)
- uitloopregeling Sociaal Impulsfonds :
Mevr. Monique De Ceuster : tel. 02-553 40 29, e-mail : monique.deceuster@ewbl.vlaanderen.be
Ik verzoek u, Mevrouw de gouverneur, heren gouverneurs, deze omzendbrief zo snel mogelijk te publiceren in het

bestuursmemoriaal, zodat de gemeentebesturen en de O.C.M.W.’s er kennis van kunnen nemen.
Volledigheidshalve zend ik aan alle besturen rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief.
Het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams

Gemeentefonds, de memorie van toelichting en deze omzendbrief kunt u ook raadplegen op het volgende
internetadres : http://www.binnenland.vlaanderen.be

(1) Het Stedenfonds richt zich enkel op de grootsteden Antwerpen en Gent en de centrumsteden Aalst, Brugge,
Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselere, Sint-Niklaas en Turnhout.

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

Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.
Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME
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