
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[2003/00393]
Detachering

Bij Ministerieel besluit van 7 april 2003 werden, met ingang van
1 april 2003, Mevr. Anke Renard, de heer Bart Verstraete en de
heer Manoël Olivier gedetacheerd bij de Algemene Directie van de
Dienst Vreemdelingenzaken om de taken van Immigratieambtenaren te
verzekeren.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/35714]

Department Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

18 JUNI 2003. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2002 houdende de
voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van
kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, gewijzigd bij de
decreten van 3 mei 1989, 23 februari 1994, 24 juni 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998 en 9 maart 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002 en 28 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 maart 2002 houdende de voorwaarden voor de berekening van de
financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor
opvanggezinnen;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 28 mei 2003;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 juni 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 een besluitwijziging onverwijld moet worden genomen om de aangepaste ouderbijdrage-

regeling voor kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen per 1 juli 2003 te kunnen toepassen,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 28 maart 2002 houdende de voorwaarden voor de
berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de opvang van kinderen in kinderdag-
verblijven en diensten voor opvanggezinnen wordt 3° opgeheven.

Art. 2. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit worden een § 3 en een § 4 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 3. Voor bijzondere categorieën zoals ambtenaren van de Europese Gemeenschap, ambassadepersoneel,
personen verbonden aan wetenschappelijke instellingen en buitenlandse studenten, van wie de vergoeding niet
vermeld wordt op het aanslagbiljet, geldt dat hun vergoeding wordt beschouwd als een inkomen zoals bepaald in
artikel 1, 3°, op voorwaarde dat zij in het betreffende inkomstenjaar geen andere inkomsten genoten hebben dan deze
vergoeding.

§ 4. Voor een gezin waarvan al een kind wordt opgevangen en waarvan het inkomen al werd bepaald, geldt
ditzelfde inkomen bij de start van de opvang van het volgende kind als referentie-inkomen. »

Art. 3. In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° tussen de woorden « aantonen dat het » en het woord « gezinsinkomen » wordt het woord « huidige »
ingevoegd;

2° de woorden « met minstens 25 % » worden vervangen door de woorden « met minstens 20 % ».

Art. 4. In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden « van minstens 25 % » vervangen door de
woorden « van minstens 20 % ».

Art. 5. In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit wordt het woord « buitenschoolse » geschrapt.

Art. 6. In artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit wordt het woord « gebruik » vervangen door het woord
« verbruik ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[2003/00393]
Détachement

Par arrêté ministériel du 7 avril 2003, Mme Anke Renard, M. Bart
Verstraete et M. Manoël Olivier ont été détachés à dater du 1re avril 2003
auprès de la Direction générale de l’Office des Etrangers pour assurer
les tâches de Fonctionnaires de l’Immigration.
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Art. 7. In artikel 13, § 5, van hetzelfde besluit worden tussen de woorden « gevraagd worden » en de woorden
« moeten vermeld worden » de woorden « en de manier waarop ze geïnd worden » ingevoegd.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2003.

Brussel, 18 juni 2003.

A. BYTTEBIER

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2003/35727]

Erkenningen als instelling voor schuldbemiddeling

O.C.M.W. GAVERE. — Bij besluit van 18 juni 2003 van de directeur-generaal van de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Gavere, Burchtweg 7, 9890 Gavere, erkend als instelling voor
schuldbemiddeling voor een periode van drie jaar, met ingang van 18 juni 2003.

O.C.M.W. HOEGAARDEN. — Bij besluit van 18 juni 2003 van de directeur-generaal van de administratie Gezin
en Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Hoegaarden, Kloosterstraat 29/3, 3320 Hoegaarden, erkend als
instelling voor schuldbemiddeling voor een periode van drie jaar, met ingang van 18 juni 2003.

O.C.M.W. KONTICH. — Bij besluit van 18 juni 2003 van de directeur-generaal van de administratie Gezin en
Maatschappelijk Welzijn werd het O.C.M.W. van Kontich, Antwerpsesteenweg 62, 2550 Kontich, erkend als instelling
voor schuldbemiddeling voor een periode van drie jaar, met ingang van 18 juni 2003.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2003/27537]

12 JUIN 2003. — Arrêté ministériel relatif à l’établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des
ouvrages de prise d’eau souterraine dénommés Pêchet 1 et Pêchet 2, sis sur le territoire de la commune
d’ Hamoir

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel
que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l’arrêt de la Cour d’arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par
le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’impôts,
taxes et redevances, de logement, de recherche, d’environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l’eau et instituant une
Société publique de Gestion de l’Eau et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution
du décret du 18 juillet 2001 relatif à l’introduction de l’euro dans la réglementation et dans les programmes
informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l’eau et relevant du Ministre de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d’eau souterraine, aux zones de prise
d’eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d’eau souterraine, tel que modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, notamment les articles 10 à 14, 16,
18 à 23 et 27;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines
résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la
procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, notamment
l’article 8, § 2;

Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de
l’Eau;

Vu le contrat de service de protection de l’eau potabilisable entre la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux
(CILE) et la S.P.G.E. signé le 24 octobre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 4 novembre 2002 de l’Inspecteur général de la Division de l’Eau de la
Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant
réception à la CILE, de l’ensemble des documents mentionnés à l’article 4, 18°, de l’arrêté précité du Gouvernement
wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
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