
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36280]N. 2004 — 3052
4 JUNI 2004. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot

bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels
voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de
gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, inzonderheid op het hoofdstuk VI en op de artikelen 52, 2° en 53;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en
van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het
onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen inzonderheid op
tabel II van de bijlage II, gewijzigd bij ministerieel besluit 20 april 1977 en bij de besluiten van de Vlaamse regering van
20 juli 1994 en 8 december 1998;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een
Handicap, gegeven op 2 maart 2004;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 inzake de begrotingscontrole;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat onverwijld bijkomend personeel, inzonderheid een licentiaats-functie, in de tehuizen

werkenden dient te worden toegekend.
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In de bijlage II Tabel II - Personeelsnormen van de tehuizen voor volwassen gehandicapten - van de
bijlage bij het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van
het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het
onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, gewijzigd bij
ministerieel besluit 20 april 1977 en bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 en 8 december 1998, wordt
in de kolom « Tehuizen voor werkende volwassen gehandicapten. Type inrichting : 30 bedden. tegenover de rubriek
« Licentiaat in de psychologie in de pedagogie of in de kinesitherapie en assistent-psycholoog » de woorden « 3/8 »
ingevoegd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2004.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juni 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
A. BYTTEBIER

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/36280]F. 2004 — 3052
4 JUIN 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce

qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les
subventions journalières allouées pour l’entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs
publics

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d’un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap » (Fonds flamand pour l’Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre VI et les
articles 52, 2° et 53;

Vu l’arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la
Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l’entretien et le traitement
des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, notamment le tableau II de l’annexe II, modifié par l’arrêté
ministériel du 20 avril 1977 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998;
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Vu l’avis du conseil d’administration du « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap », donné le 2 mars 2004;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au contrôle budgétaire;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des

4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il importe d’affecter sans délai du personnel supplémentaire aux homes pour travailleurs,

notamment une fonction de licencié;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’annexe II, Tableau II – Normes de personnel des homes pour handicapés adultes – de l’annexe
de l’arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille,
les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l’entretien et le traitement des
handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l’arrêté ministériel du 20 avril 1977 et les arrêtés du
Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 8 décembre 1998, les mots « 3/8 » sont insérés dans la colonne « Homes
pour handicapés adultes travailleurs » Institut type : 30 lits en regard de la rubrique « Licencié en psychologie, en
pédagogie ou en kinésithérapie et assistant en psychologie ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3. La Ministre flamande qui a l’assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Aide sociale, de la Santé et de l’Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36281]N. 2004 — 3053

14 JULI 2004. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van
7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997,
11 mei 1999, 18 mei 1999, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2004 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 27 februari 1992,
28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, bij het decreet
van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 en bij de besluiten van de Vlaamse regering van 29 september 2000,
20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002, 19 september 2003, 28 november 2003,
5 december 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004 en 6 februari 2004;

Gelet op het advies van de minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 juni 2004;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 4 juni 2004 over het verzoek aan de Raad van State om advies

te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies 37.349 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2004, met toepassing van artikel 84, eerste
lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van
28 oktober 1992 en 12 januari 1999 worden in § 2 de volgende woorden geschrapt : « alsmede in geval van een
stilzwijgende vergunning ».

Art. 2. In artikel 50 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 1999, wordt
het punt 5° « Stilzwijgende vergunning » geschrapt.

Art. 3. In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 januari 1999, wordt
het punt 5° « Stilzwijgende vergunning » wordt geschrapt.

Art. 4. Artikel 53 van hetzelfde besluit wordt vervangen door volgende bepalingen :

« Wanneer het beroep betrekking heeft op een vergunningsaanvraag die heeft geleid tot een vergunning op proef,
en indien binnen de gestelde of in voorkomend geval binnen de verlengde termijn geen uitspraak is gedaan over dit
beroep tegen een in eerste aanleg verleende vergunning op proef, dan geldt bij het verstrijken van de termijn van de
vergunning op proef :

— de beslissing in eerste aanleg over de vergunningsaanvraag na de proefvergunning overeenkomstig de
bepalingen van artikel 40, § 4;

— de stilzwijgende weigering wanneer voor het verstrijken van de termijn van de vergunning op proef geen
uitspraak in eerste aanleg werd gedaan. »
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