
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/35603]N. 2005 — 1338
8 APRIL 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanvulling van het besluit van de Vlaamse Regering

van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde
initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in
een gewezen DAC-statuut

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4,
gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en
met 58;

Gelet op het decreet van 24 december 2004 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 houdende de toekenning van een niet-
gereglementeerde subsidie als voorschot voor de loonkosten aan bepaalde initiatieven binnen Polders en Wateringen
en milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning
van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die
personeelsleden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse
Regering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 8 april 2005;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Bijlage III (sector Polders en Wateringen) bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004
houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders,
Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeel te werk stellen in een gewezen DAC-statuut wordt als volgt
aangevuld :

— projectnummer 1268 - Watering der Barebeek, Mezenoord 6, te 1820 Perk, voor 4 VTE.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 april 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2005/35603]F. 2005 — 1338
8 AVRIL 2005. — Arrêté du Gouvernement flamand complétant l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004

portant régularisation définitive et octroi d’une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des
Wateringues, des associations de défense de l’environnement et de la nature qui emploient des membres du
personnel dans un ancien statut TCT

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 4, modifié par la loi du
16 juillet 1993;

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;
Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour

l’année budgétaire 2005;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2004 portant octroi d’une subvention non réglementée comme

avance pour les frais salariaux à certaines initiatives au sein des Polders, des Wateringues, des associations de défense
de l’environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et octroi d’une subvention
à certaines initiatives au sein des Polders, des Wateringues, des associations de défense de l’environnement et de la
nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;
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Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 avril 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’annexe III à l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant régularisation définitive et
octroi d’une subvention à certaines initiatives au sein des Polders, des Wateringues, des associations de défense de
l’environnement et de la nature qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, est complétée
comme suit :

— numéro de projet 1268 – Wateringue de la Barebeek, Mezenoord 6, à 1820 Perk, pour 4 UTP.

Art. 2. Le Ministre flamand qui a l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 8 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
K. PEETERS

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/35600]N. 2005 — 1339
29 APRIL 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen,
andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuive-
ringsinstallaties

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
inzonderheid op artikel 32duodecies, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van
8 juli 1996, 19 december 1998, 21 december 2001 en 24 december 2004, en op artikel 32terdecies, ingevoegd bij het decreet
van 22 december 1995 en gewijzigd bij decreet van 21 december 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg
door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten
van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 2005;
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 voornoemd subsidiebesluit van 1 februari 2002 dringend moet worden aangepast teneinde

het in overeenstemming te brengen met de hervormingen die met ingang van 1 januari 2005 in de waterzuiverings-
sector plaatsvinden in uitvoering van het desbetreffende hoofdstuk uit het decreet van 24 december 2004 tot
begeleiding van de begroting aangezien intergemeentelijke samenwerkingsverbanden actief geworden zijn op het
domein van het beheer en de aanleg van rioleringen, en dit teneinde de ingediende subsidiedossiers van de
intergemeentelijke actoren niet te blokkeren waardoor de verdere uitbouw van het rioleringsnet in het gedrang zou
komen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de
subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de
bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt vervangen door wat volgt :

« besluit van Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de
gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare
rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommu-
nales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties ».

Art. 2. In artikel 1, 5° en 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de
subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de
bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, worden de woorden « het geheel van de
kosten inclusief BTW » vervangen door de woorden « het geheel van de kosten inclusief BTW, voorzover de aanvrager
niet- BTW-plichtig is ».

Art. 3. Artikel 2, § 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : « De verhouding waarin het Vlaamse
Gewest binnen de daartoe in de begroting van het Vlaamse Gewest vooziene kredieten kan bijdragen in de kosten
verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeen-
telijke samenwerkingsverbanden, van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de herwaardering van
grachtenstelsels, wordt vastgesteld op 50 % van deze kosten.»

Art. 4. In de artikelen 3, 5, § 1, en 6 van hetzelfde besluit wordt het woord « gemeenten » vervangen door de
woorden « gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ».

Art. 5. In de artikelen 8, 11, § 1, 14, § 2, 15, 17, 20, 21, 22, §§ 1 en 2, 23, §§ 2 en 5, en 24, § 1, 2°, van het hetzelfde
besluit wordt het woord « gemeente » vervangen door de woorden « gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of
intergemeentelijk samenwerkingsverband ».
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