
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006.

Erembodegem, 6 december 2006.

D. WAEGEMAN,
algemeen directeur

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[C − 2007/35001]

Binnenlands Bestuur. — Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven

Bij besluit van 23 november 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering, wordt het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, afgekort I.C.W.,
Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas, gemachtigd tot het verwerven, bij wege van onteigening tot nut van het algemeen,
van gronden in Beveren, groot 33.134 m2 er kadastraal bekend zoals vermeld in genoemd besluit, met het oog op de
realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Aven Ackers.

Hetzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de
wet van 26 juli 1962, op dezelfde onteigening mag worden toegepast.

Bij besluit van 21 december 2006 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering, wordt het O.C.M.W. van Turnhout gemachtigd om de VZW Sint-Elisabeth, een vereniging overeenkom-
stig hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976, op te richten.

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2006/37094]
21 DECEMBER 2006. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling

van de vergoeding van de controlelaboratoria

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij de decreten
van 20 december 1996 en 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van
27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening;

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, 23 december 2005,
19 mei 2006 en 30 juni 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2004 houdende de vaststelling van de vergoeding van de
controlelaboratoria, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 januari 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 december 2006,

Besluit :

Artikel 1. De erkende controlelaboratoria die door de Vlaamse minister, bevoegd voor de medisch verantwoorde
sportbeoefening, worden aangewezen voor de analyse van monsters, ontvangen ten laste van de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap een vergoeding voor de uitvoering van deze analyses.

De vergoeding, afhankelijk van het soort analyse, bedraagt :

1° voor de analyse van monsters van een controle binnen wedstrijdverband : 163,57 euro;

2° voor de analyse van monsters van een controle buiten wedstrijdverband : 130 euro;

3° voor de analyse van monsters op erythropoëtine : 123,44 euro;

4° voor de analyse op bloeddoping : 120 euro;

5° voor een follow-up analyse : 100 euro;

6° voor de analyse van monsters van een preventieve gezondheidscontrole : 400 euro opstartkosten en 10 euro per
staal.

Art. 2. De vergoedingen, vermeld in artikel 1, worden jaarlijks aangepast volgens de volgende formule :

{ (75 % max. subsidie jaar x-1)
gezondheidsindex jaar x (op 1 jan.)

gezondheidsindex jaar x-1 (op 1 jan.)} + 25 % van de max. sub jaar x-1

Art. 3. Het ministerieel besluit van 23 april 2004 houdende de vaststelling van de vergoeding van de
controlelaboratoria, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 januari 2006, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Brussel, 21 december 2006.

B. ANCIAUX
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