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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2003/35279]N. 2003 — 943
21 FEBRUARI 2003. — Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

wat betreft de onroerende voorheffing (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de onroerende
voorheffing.

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 260 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de decreten van 9 juni 1998
en 6 juli 2001, wordt 3° vervangen door wat volgt :

« 3° het kadastraal inkomen van zijn gezamenlijke, in het Vlaamse Gewest gelegen onroerende goederen niet meer
bedraagt dan 992 euro. »

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 februari 2003.

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

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

Nota

(1) Zitting 2001-2002.
Stukken. — Voorstel van decreet : 1310, nr. 1.
Zitting 2002-2003.
Stuk. — Verslag : 1310, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1310, nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : middagvergadering van 12 februari 2003.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2003/35279]F. 2003 — 943
21 FEVRIER 2003. — Décret modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992,

pour ce qui concerne le précompte immobilier (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 pour ce qui concerne le précomte immobilier.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans l’article 260 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les décrets des 9 juin 1998 et
6 juillet 2001, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

« 3° le revenu cadastral de l’ensemble de ses biens immobiliers situés en Région flamande ne dépasse pas
992 euros. »

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l’Innovation, des Médias
et de l’Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

Note

(1) Session 2001-2002.
Documents. — Proposition de décret : 1310, n° 1.
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Session 2002-2003.
Documents. — Rapport : 1310, n° 2. — Texte adopté en séance plénière : 1310, n° 3.
Annales. — Discussion et adoption : séance du midi du 12 février 2003.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/35274]N. 2003 — 944

31 JANUARI 2003. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van
28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling
van de rechtspositie van het personeel inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2001-2002 en andere
bepalingen

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3,
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en organisatie van de Vlaamse
wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het advies van de directieraad van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, gegeven op 18 januari 2002;

Gelet op het feit dat het advies van de directieraden van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, het
Instituut voor Natuurbehoud, het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën en het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten te Antwerpen, geacht wordt gegeven te zijn met toepassing van artikel I6, derde lid, van het voornoemd
besluit van 28 januari 1997;

Gelet op het akkoord van de Federale Minister, bevoegd voor de Pensioenen, gegeven op 22 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 mei 2002;

Gelet op het protocol nr. 181.549 van 31 juli 2002 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap - Vlaams
Gewest;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 15 juli 2002 betreffende de aanvraag tot advies bij de Raad
van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 34.083/3, gegeven op 12 november 2002, met toepassing van
artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel I 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 1997 houdende statuut en
organisatie van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de regeling van de rechtspositie van het personeel,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 30 maart 2001, 1 juni 2001 en 8 maart 2002, wordt een 31°
toegevoegd, die luidt als volgt :

« 31° volledige prestaties : prestaties die gemiddeld 38 uren per week bedragen. »

Art. 2. In artikel I 3 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2001, worden
de volgende wijzigingen doorgevoerd :

- in 1° a) worden de woorden « voor verhoging in graad » geschrapt;

- in 1°bis worden de woorden « voor de bevordering van de geslaagden voor de vergelijkende overgangsexamens
en » geschrapt.

Art. 3. In artikel V 4, § 2, 1°, van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
30 maart 2001 en 1 juni 2001 worden de woorden « en de Vlaamse openbare instellingen met een vergelijkbaar
personeelsstatuut » geschrapt.

Art. 4. Aan artikel VI 5 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 23 juli 1998,
30 maart 2001 en 5 oktober 2001 en 8 maart 2002, wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. Bij schaarste op de arbeidsmarkt kan worden afgeweken van de vereisten inzake diploma of
studiegetuigschrift, na advies van het Selectiebureau van de Federale Overheid. »

Art. 5. Artikel VIII 1 van hetzelfde statuut, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 decem-
ber 2001 wordt vervangen door wat volgt :

« Art. VIII 1. Zolang een entiteit niet over een personeelsplan, zoals omschreven in artikel VIII 2 beschikt, gebeuren
de aanwervingen binnen de personeelsformatie of binnen een personeelsplan ″huidige situatie″, dat per entiteit
opgesteld wordt en gelijk is aan de bezetting en de vacatures op 1 december 2001. De Vlaamse minister, bevoegd voor
de Ambtenarenzaken, kan echter, bij geargumenteerde beslissing, afwijken.

Dit artikel houdt op uitwerking te hebben op 1 januari 2004. »
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