
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, verantwoord door de
noodzaak om een nieuw lastenboek op te stellen voor het toevertrou-
wen van het beheer van het centrale register aan een dienstverlenend
bureau, waarbij het noodzakelijk is om rekening te houden met de
ervaringen uit het verleden en met de laatste technologische
ontwikkelingen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 8, § 1, 3e streepje van het ministerieel besluit van
5 februari 1998 betreffende de identificatie en de registratie van honden,
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 augustus 1998, worden de
woorden « binnen de 15 dagen » vervangen door de woorden « binnen
de 5 werkdagen ».

Art. 2. Artikel 8, § 4 van datzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 3. Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 november 2002.

J. TAVERNIER

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING
EN SOCIALE ECONOMIE

[C − 2003/22014]N. 2003 — 199

13 JANUARI 2003. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende
medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het
Rijk verblijven

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

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 57, § 2,
tweede lid, vervangen bij de wet van 15 juli 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de
dringende medische hulp aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk
verblijven, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
5 december 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
7 januari 2003;

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 het dringend noodzakelijk blijkt onderhavig
besluit onverwijld uit te vaardigen om te vermijden dat bepaalde
besmettelijke ziekten een gevaar voor de patiënt en voor de volksge-
zondheid in het algemeen vormen;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 december 1996
betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan de vreemdelingen
die onwettig in het Rijk verblijven wordt aangevuld met het volgende
lid :

« In geval van besmettelijke ziekten die door de bevoegde overheden
als zodanig erkend zijn en onderworpen zijn aan profylactische
maatregelen, moet de dringende medische hulp die aan de patiënt
verstrekt wordt de nazorg inhouden die noodzakelijk is voor de
algemene volksgezondheid. »

Vu la nécessité de rédiger d’urgence, un nouveau cahier des charges
destiné à confier la gestion du registre central à un bureau prestataire de
service et vu la nécessité d’y intégrer l’expérience acquise et les derniers
développements technologiques,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 8, § 1er, 3e tiret de l’arrêté ministériel du
5 février 1998 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens,
modifié par l’arrêté ministériel du 20 août 1998, les mots « dans les
15 jours » sont remplacés par les mots « dans les 5 jours ouvrables ».

Art. 2. L’article 8, § 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L’annexe II du même arrêté est abrogée.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 novembre 2002.

J. TAVERNIER

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION
SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE
SOCIALE

[C − 2003/22014]F. 2003 — 199

13 JANVIER 2003. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les
centres publics d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illéga-
lement dans le Royaume

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

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale,
notamment l’article 57, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente
octroyée par les centres publics d’aide sociale aux étrangers qui
séjournent illégalement dans le Royaume, notamment l’article 1er;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 7 janvier 2003;

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;

Considérent qu’il s’avère urgent d’adopter le présent arrêté sans délai
en vue d’éviter que certaines maladies contagieuses ne constituent un
danger pour le patient et pour la santé publique en général;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intégration sociale;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif
à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics d’aide sociale
aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume est
complété par l’alinéa suivant :

« En cas de maladies contagieuses reconnues comme telles par les
autorités compétentes et soumises à des mesures de prophylaxie, l’aide
médicale urgente octroyée au patient doit permettre d’assurer la
continuité des soins s’ils sont indispensables pour la santé publique en
général. »
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Art. 2. Onze Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie,
J. VANDE LANOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN PRO-
GRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAAT-
SCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN
SOCIALE ECONOMIE

[C − 2003/22012]N. 2003 — 200

13 JANUARI 2003. — Koninklijk besluit houdende vaststelling van
de criteria voor het evalueren van het ontbreken van voldoende
opvangmaatregelen genomen door het O.C.M.W. ten aanzien van
vreemdelingen die zich vluchteling hebben verklaard of die
aangevraagd hebben om als vluchteling te worden erkend en van
de aanvaardbare bewijsmogelijkheden om dit ontbreken van
voldoende maatregelen te weerleggen

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

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van
de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid op artikel 5, § 2bis, gewijzigd bij de programma-
wet van 24 december 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
6 november 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 6 november 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat artikel 381 van de programmawet van 24 decem-
ber 2002 eerstdaags in werking treedt en dat de O.C.M.W.’s dringend in
kennis moeten worden gesteld van de maatregelen die zij moeten
nemen om te voorzien in voldoende opvang voor kandidaat vluchte-
lingen teneinde hun Staatstoelage te behouden;

Gelet op het advies 34.557/3 van de Raad van State, gegeven op
17 december 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integra-
tie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Er ontbreken voldoende maatregelen genomen door het
O.C.M.W. om de opvang te bevorderen van de vreemdelingen die zich
vluchteling hebben verklaard of die aangevraagd hebben om als
vluchteling te worden erkend, wanneer :

1) meer dan 95 % van deze vreemdelingen aan wie het maatschap-
pelijke dienstverlening toekent en die aan zijn gemeente werden
toegewezen bij toepassing van artikel 54, § 1, van de wet van
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op het
grondgebied van een andere gemeente wonen;

en 2) het O.C.M.W. niet behoort tot een gemeente waarin de
bevoegde Minister of zijn vertegenwoordiger geen bijkomende kandi-
daat vluchtelingen in het wachtregister mag inschrijven krachtens de
criteria inzake harmonieuze spreiding bedoeld in artikel 54, § 1, derde
lid, 2°, van de voormelde wet van 15 december 1980;

en 3) het O.C.M.W. geen structuur als lokaal opvanginitiatief heeft
ingericht op grond van een overeenkomst gesloten tussen het Federaal
Agentschap voor de opvang van asielzoekers, ter uitvoering van
artikel 57ter, tweede lid, van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 2. Notre Ministre qui a l’Intégration sociale dans ses attribu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION
SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE
SOCIALE

[C − 2003/22012]F. 2003 — 200

13 JANVIER 2003. — Arrêté royal déterminant les critères permettant
d’évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d’accueil
prises par le C.P.A.S. à l’égard des étrangers qui se sont déclarés
réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels et les
modes de preuves admissibles pour réfuter cette absence de
mesures suffisantes

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

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours
accordés par les centres publics d’aide sociale, notamment l’article 5,
§ 2bis, modifié par la loi programme du 24 décembre 2002;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002;

Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 381 de la loi programme
du 24 décembre 2002 entrera prochainement en vigueur et que les
C.P.A.S. doivent savoir ce qu’ils doivent entreprendre pour prévoir des
mesures d’accueil suffisantes à l’égard des demandeurs d’asile, afin de
conserver la subvention de l’Etat;

Vu l’avis 34.557/3 du Conseil d’Etat, donné le 17 décembre 2002;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Il y a absence de mesures suffisantes prises par le
C.P.A.S. en vue de favoriser l’accueil des étrangers qui se sont déclarés
réfugies ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque :

1) plus de 95 % de ces étrangers à qui il octroie l’aide sociale et qui ont
été attribués à sa commune en application de l’article 54, § 1er, de la loi
du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers, résident sur le territoire d’une autre
commune;

et 2) le C.P.A.S. n’appartient pas à une commune dans laquelle le
Ministre compétent ou son représentant ne peut pas inscrire de
candidats réfugiés supplémentaires dans le registre d’attente, en vertu
des critères de répartition harmonieuse visés à l’article 54, § 1er, alinéa 3,
2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980;

et 3) le C.P.A.S. n’a pas organisé une structure en une initiative
d’accueil locale sur la base d’une convention conclue entre l’Agence
fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile en exécution de
l’article 57ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d’aide sociale.
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