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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[C − 2006/36118]

Arrest van de Raad van State

Bij arrest van de Raad van State van 15 juni 2006 werd het besluit van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport van 1 oktober 1999 houdende niet-goedkeuring van het besluit van
28 juni 1999 van de burgemeester van Maasmechelen waarbij aan A.S. de tuchtstraf van de schorsing voor een maand
werd opgelegd, vernietigd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[C − 2006/36126]

Besluiten betreffende de provincies, steden, gemeenten en O.C.M.W.’s

STAD ANTWERPEN. — Bij besluit van 30 juni 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering worden de begrotingswijzigingen nrs. 1 (buitengewone dienst) en 2 (gewone
dienst) voor het jaar 2006 van de stad Antwerpen, zoals aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2006,
goedgekeurd met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van respectievelijk 138.569.061,17 euro in de gewone
dienst en 61.640,51 euro in de buitengewone dienst.

HERENT. — Bij besluit van 30 juni 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering is het besluit van 13 december 2006 van de gemeenteraad van Herent houdende heffing van een
belasting op de economische activiteiten van rechtspersonen en van niet in de bevolkingsregister ingeschreven
natuurlijke personen vernietigd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Financiën en Begroting

[C − 2006/36127]
30 JUNI 2006. — Ministerieel besluit houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën

en begroting aan de leidende ambtenaren van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;
Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004 en

15 juli 2005, inzonderheid op artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 1991 houdende de voorwaarden betreffende leningen

met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van middelgrote woningen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 1995 houdende de voorwaarden betreffende sociale

leningen met gewestwaarborg voor het bouwen, kopen of verbouwen van woningen, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 17 juni 1997, 29 november 2002, 13 december 2002 en 2 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid,
inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, inzonderheid op
artikelen 17 en 18, 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 1993 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
financiën en begroting aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 9 december 1994, 16 april 1998, 17 december 2001, 28 mei 2004, 18 februari 2005 en 3 augustus 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 2000 houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met de
vestiging en de invordering van de onroerende voorheffing;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 september 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de
uitvoerbaarverklaring, met de inning en met de invordering van de heffing als bedoeld in het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
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Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de
uitvoerbaarverklaring, met de inning en met de invordering van de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen en met de beslissing over de beroepschriften;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 2006 houdende bepalingen inzake bevoegdheden en delegaties
inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op advies 40.552/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° entiteit : het departement Financiën en Begroting, het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoon-
lijkheid Centrale Accounting of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaamse
Belastingdienst;

2° leidend ambtenaar : de ambtenaar die belast is met de leiding van een in 1° bedoelde entiteit;

3° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begrotingen, de Vlaamse minister, bevoegd
voor de Fiscaliteit en Vlaamse minister, bevoegd voor de Gewestelijke Aspecten van het Kredietbeleid;

4° operationeel comité : het orgaan dat belast is met het nemen van autonome beslissingen over beleggingen,
ontleningen en het gebruik van afgeleide financiële producten binnen de krijtlijnen, bepaald door de Vlaamse minister
bevoegd voor de financiën en de begrotingen;

5° zichtrekening : elke financiële rekening waarop een tegoed op eenvoudig verzoek onmiddellijk en zonder
beperking beschikbaar is;

6° CFO : cashpooling van financiële rekeningen en beleggingen bij een kredietinstelling, zoals bepaald in artikel 24
van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

7° belegging : elke vorm van financiële transactie waarbij een kapitaal tegen een bepaald rendement geplaatst
wordt bij een financiële instelling met een looptijd van minstens één dag, en met uitsluiting van het beschikbaar houden
van gelden op een zichtrekening. Deze transactie kan zowel betrekking hebben op gelden van de Vlaamse
Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zelf als op gelden, beheerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het
centraal thesauriebeheer voor het CFO, zoals vermeld in artikelen 10 en 24 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van
18 juli 2003, zowel op lange als op korte termijn;

8° ontleningen : elke vorm van financiële transactie waarbij een kapitaal tegen een bepaalde intrest geleend wordt
bij een financiële instelling met een looptijd van minstens één dag, en met uitsluiting van debetstanden op een
zichtrekening. Deze transactie kan zowel betrekking hebben op gelden van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse
Gewest zelf als op gelden, beheerd door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het centraal thesauriebeheer voor
het CFO, zoals vermeld in artikelen 10, 24 en 25 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003. Voor de gelden
van de Vlaamse Gemeenschap zelf mag de transactie aangegaan worden, zowel op lange als op korte termijn, terwijl
voor de gelden die beheerd worden voor het centraal financieringsorgaan de transactie enkel op korte termijn
aangegaan kan worden;

9° transactie : elke vorm van financiële verrichting, waarvan de bedragen per looptijd gecumuleerd moeten
worden om de grensbedragen te bepalen;

10° afgeleid financieel product : elk financieel instrument waarbij het risico van een onderliggende belegging of
ontlening wordt ingedekt;

11° interne auditor : de persoon of de dienst, vermeld in artikel 16 van het decreet van 7 mei 2004, houdende
bepalingen inzake het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan het personeelslid dat met de
waarneming van het ambt van leidend ambtenaar is belast of dat hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of
verhindering. In dat laatste geval plaatst het betrokken personeelslid, boven de vermelding van zijn graad en zijn
handtekening, de formule : « Voor de (graad van de titularis), afwezig ».

Art. 4. De leidend ambtenaar kan de bevoegdheden die hem bij dit ministerieel besluit worden gedelegeerd,
subdelegeren aan personeelsleden van zijn entiteit. Elke subdelegatie wordt meegedeeld aan de minister.

HOOFDSTUK II. — Specifieke delegaties

Afdeling I. — Het Departement Financiën en Begroting

Art. 5. De leidend ambtenaar van het Departement Financiën en Begroting is gemachtigd om :

1° de gewestwaarborg te verlenen voor de aflossing van de hoofdsom, de intresten en de aanvullende kosten van
de hypothecaire leningen die voor het bouwen, kopen of verbouwen van middelgrote woningen worden toegestaan;

2° de aanvullende voorwaarden voor de verlening van die gewestwaarborg en de tekst van de akte van
waarborgverlening vast te stellen;

3° die gewestwaarborg in te trekken als de bepalingen van de akte van waarborgverlening niet worden nageleefd
door de kredietverlener;

4° het typedossier voor het onderzoek van de leningsaanvraag dat voor de kredietverleners wordt aangelegd, goed
te keuren;

5° in voorkomend geval deze gewestwaarborg te betalen en de bankinstelling te gelasten om het hiervoor
noodzakelijke bedrag af te nemen van de bij haar geopende rekening waarop de bijdrage op de ontleende bedragen ten
laste van de ontleners is gestort;

6° de sommen die werden opgenomen van de rekening, vermeld in 5°, of die door het Vlaamse Gewest, in
uitvoering van zijn gewestwaarborg, werden betaald, in te vorderen;

36491BELGISCH STAATSBLAD — 25.07.2006 — MONITEUR BELGE



7° beslissingen te nemen over de aankoop van de onroerende goederen die als waarborg dienen voor de kredieten
met waarborg van het Vlaamse Gewest, alsook beslissingen die verband houden met daden van beheer met betrekking
tot die onroerende goederen.

Art. 6. De leidend ambtenaar van het Departement Financiën en Begroting is gemachtigd om :

1° de gewestwaarborg te verlenen voor de aflossing van de hoofdsom, de intresten en de extrakosten van de
leningen die voor het bouwen of kopen van sociale woningen of voor het uitvoeren van sanerings-, verbeterings- of
aanpassingswerkzaamheden aan sociale woningen worden toegestaan;

2° in voorkomend geval de gewestwaarborg te betalen en de bankinstelling te gelasten om het hiervoor
noodzakelijke bedrag af te nemen van de bij haar geopende rekening waarop de bijdrage op de ontleende bedragen ten
laste van de ontleners is gestort;

3° de sommen die werden opgenomen van de rekening, vermeld in 2°, of die door het Vlaamse Gewest, in
uitvoering van zijn gewestwaarborg, werden betaald, in te vorderen;

4° beslissingen te nemen over de aankoop van de onroerende goederen die als waarborg dienen voor de kredieten
met waarborg van het Vlaamse Gewest, alsook beslissingen die verband houden met daden van beheer met betrekking
tot die onroerende goederen.

Art. 7. § 1. De leidend ambtenaar van het Departement Financiën en Begroting is gemachtigd om :

1° een personeelslid aan te wijzen dat het Vlaamse Gewest als aandeelhouder vertegenwoordigt op de gewone
algemene vergaderingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen;

2° binnen de grenzen van de begroting, betalingen te verrichten ter volstorting van de door het Vlaamse Gewest
verworven aandelen in de sociale huisvestingsmaatschappijen;

3° een vertegenwoordiger aan te wijzen die het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap als aandeelhouder
vertegenwoordigt op de gewone algemene vergaderingen van de Vlaamse openbare instellingen die een vennootschap
vormen.

Art. 8. § 1. De leidend ambtenaar van het Departement Financiën en Begroting wordt ertoe gemachtigd :

1° het Operationeel Comité samen te stellen. De interne auditor en een vertegenwoordiger van de Vlaamse
minister, bevoegd voor de Financiën en de Begrotingen, moeten tot de vergaderingen van het Operationeel Comité
toegelaten worden;

2° de werking van het Operationeel Comité te regelen, binnen de hierna opgesomde beperkingen en binnen de
krijtlijnen voor het kasbeheer die eventueel nog door de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën, vastgesteld
kunnen worden :

a) voor transfers tussen zichtrekeningen van de Vlaamse Gemeenschap en zichtrekeningen, beheerd door de
Vlaamse Gemeenschap voor het CFO, alsook voor onderlinge transfers tussen die zichtrekeningen, geldt een
grensbedrag van één miljard euro per transactie;

b) voor beleggingen met een looptijd van zeven dagen of minder geldt een grensbedrag van 600 miljoen euro per
transactie. De totaliteit van de openstaande transacties mag per kalenderweek niet meer bedragen dan 600 miljoen
euro.

c) voor beleggingen met een looptijd vanaf acht dagen tot en met een jaar geldt een grensbedrag van 1.500 miljoen
euro per transactie. De totaliteit van de openstaande transacties mag per kalendertrimester niet meer bedragen dan
1.500 miljoen euro;

d) voor ontleningen met een looptijd van zeven dagen of minder geldt een grensbedrag van 600 miljoen euro per
transactie. De totaliteit van de openstaande transacties mag per kalenderweek niet meer bedragen dan 600 miljoen
euro;

e) voor ontleningen met een looptijd vanaf acht dagen tot en met een jaar geldt een grensbedrag van 200 miljoen
euro per transactie. De totaliteit van de openstaande transacties mag per kalendertrimester niet meer bedragen dan
200 miljoen euro;

f) voor ontleningen met een looptijd langer dan een jaar geldt een grensbedrag van 100 miljoen euro per transactie.
De totaliteit van de openstaande transacties mag per kalendertrimester niet meer bedragen dan 100 miljoen euro;

g) voor het gebruik van afgeleide financiële producten geldt een grensbedrag van 100 miljoen euro per transactie.
De totaliteit van de openstaande transacties mag per kalendertrimester niet meer bedragen dan 100 miljoen euro. Het
gebruik van het afgeleide financieel product in kwestie moet bovendien vooraf principieel goedgekeurd zijn door de
Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen.

Afdeling II. — Het agentschap Centrale Accounting

Art. 9. De leidend ambtenaar van het agentschap « Centrale Accounting » wordt ertoe gemachtigd om de lijst met
de specimenhandtekeningen van alle ambtenaren die ertoe gemachtigd zijn ordonnanties te ondertekenen van
uitgaven ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, neer te leggen bij het Rekenhof.

Afdeling III. — Het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Art. 10. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst is gemachtigd om personeelsleden van zijn entiteit
aan te wijzen als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest om het proces-verbaal van
verdeling van de opbrengst van de verkoop of van rangregeling in te zien, het te aanvaarden en de gelden te innen of,
als daartoe grond bestaat, het proces-verbaal tegen te spreken.

Art. 11. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst is gemachtigd om personeelsleden van zijn entiteit
aan te wijzen die, met toepassing van artikel 706 van het Gerechtelijk Wetboek, in naam van het Vlaamse Gewest of de
Vlaamse Gemeenschap, in persoon voor de hoven en rechtbanken kunnen verschijnen inzake geschillen en op de
opname van een schuldvordering kunnen vorderen.

Art. 12. De leidend ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst is gemachtigd om met toepassing van artikel 9 van
het organiek besluyt van 18 maart 1831 van het bestuer van ’s lands middelen, genadeverzoeken af te handelen en
ambtshalve genade te verlenen voor zover die betrekking heeft op de administratieve geldboeten ten bedrage van
200 % van de heffing, opgelegd met toepassing van artikel 27 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen
ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, zoals van kracht voor de
geldboeten ingevolge de niet-tijdige betaling van de heffingen die betrekking hebben op de kalenderjaren 1998, 1999
en 2000.
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HOOFDSTUK III. — Opheffingsbepalingen en inwerkingtreding

Art. 13. De volgende regelingen worden opgeheven :

1° het ministerieel besluit van 13 december 1993 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake financiën
en begroting aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de ministeriële besluiten
van 9 december 1994, 16 april 1998, 17 december 2001, 28 mei 2004 en 3 augustus 2005;

2° het ministerieel besluit van 1 december 2000 houdende aanwijzing van de ambtenaren belast met de vestiging
en de invordering van de onroerende voorheffing;

3° het ministerieel besluit van 1 september 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de
uitvoerbaarverklaring, met de inning en met de invordering van de heffing als bedoeld in het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

4° het ministerieel besluit van 7 april 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de
uitvoerbaarverklaring, met de inning en met de invordering van de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen en met de beslissing over de beroepsschriften;

5° het ministerieel besluit van 7 april 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de invordering van
niet-fiscale schuldvorderingen;

6° het ministerieel besluit van 24 januari 2006 houdende bepalingen inzake bevoegdheden en delegaties inzake
kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Brussel, 30 juni 2006.

D. VAN MECHELEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2006/36125]

21 JUNI 2006. — Ministerieel besluit tot vastelling van de voorwaarden van toekenning
van een persoonlijke-assistentiebudget

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden
en modaliteiten van toekenning van een persoonlijke–assistentiebudget, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd bij besluit
van de Vlaamse Regering van 30 november 2001, 19 juli 2002, 18 juli 2003 en 14 oktober 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juni 2005 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven 12 juni 2006;

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 onverwijld de overgangsregeling voor toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget voor
het jaar 2006 dient vastgesteld opdat de gerechtigden binnen een redelijke termijn en nog tijdens het jaar 2006 van het
persoonlijke-assistentiebudget kunnen genieten,

Besluit :

Artikel 1. § 1. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kent in 2006 bij voorrang een PAB toe
aan :

1° de personen met een handicap, die een aanvraag om toekenning van een PAB hebben ingediend vóór
1 januari 2006 en die :

a) ofwel krachtens artikel 47 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of
krachtens artikel 20, § 2, of § 2bis, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag
ten voordele van zelfstandigen recht geven op bijkomende kinderbijslag en bij de evaluatie van de zelfredzaamheid
overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van artikelen 47,
56septies en 63, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van
de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen minstens 7 punten krijgen of als eindresultaat van de
vaststelling van de gevolgen van de aandoening overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het koninklijk besluit
van 28 maart 2003 tot uitvoering van artikelen 47, 56septies en 63, van de samengeordende wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de progammawet (I) van 24 december 2002 minimum 21 punten
behalen;

b) ofwel voor wat betreft de toekenning van een integratietegemoetkoming behoren tot categorie 5, als vermeld in
artikel 6, § 2, 5°, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap;

c) ofwel voor wat betreft de toekenning van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden behoren tot categorie 5
als vermeld in artikel 6, § 3, 5°, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap.
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