
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36996]N. 2007 — 4482
5 OKTOBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het Rubiconfonds

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begro-
ting 2003, meer bepaald artikel 31;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, meer bepaald artikel 7, derde lid;
Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaams minister van Begroting d.d. 17 juli 2007;
Gelet op advies 43.442/1/V van de Raad van State, gegeven op 10 september 2007, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° het Rubiconfonds : Vlaamse openbare instelling opgericht bij decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003;

2° de Vlaamse minister : het lid van de Vlaamse Regering bevoegd voor Ruimtelijke Ordening;

3° de administrateur- generaal : het hoofd van het agentschap RO – Vlaanderen.

HOOFDSTUK II. — Organisatie en structuur

Art. 2. De administrateur-generaal wordt belast om namens de Vlaamse Regering de boekhouding van het
Rubiconfonds te voeren en alle desbetreffende documenten en briefwisseling te ondertekenen. Hij wordt daarbij
gemachtigd deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk over te dragen aan onder zijn gezag geplaatste ambtenaren van
niveau A.

Art. 3. Driemaandelijks brengt de administrateur -generaal aan de Vlaamse minister verslag uit over de
aanwending van de krachtens dit besluit verleende machtigingen gedane boekhoudkundige en budgettaire
verrichtingen.

Art. 4. De Vlaamse minister beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking worden
gesteld van het Rubiconfonds.

HOOFDSTUK II. — Slotbepaling

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 oktober 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/36996]F. 2007 — 4482
5 OCTOBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du Fonds Rubicon

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2003,
notamment l’article 31;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l’article 7, alinéa trois;
Vu l’accord budgétaire du Ministre flamand chargé du Budget du 17 juillet 2007;
Vu l’avis 43.442/1/V du Conseil d’Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er,

1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé de l’Aménagement du Territoire;
Après délibération,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° le Fonds Rubicon : Institution publique flamande créée en vertu du décret du 27 juin 2003 contenant diverses
mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2003;

2° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand chargé de l’aménagement du territoire;

3° l’administrateur général : le chef de l’agence ″RO – Vlaanderen″ (Aménagement du Territoire – Flandre).
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CHAPITRE II. — Organisation et structure

Art. 2. L’administrateur général est chargé de tenir la comptabilité du Fonds Rubicon et de signer tous les
documents et toute correspondance concernés au nom du Gouvernement flamand. A cet effet, il est autorisé à transférer
entièrement ou partiellement cette compétence à des fonctionnaires du niveau A soumis à son autorité.

Art. 3. Trimestriellement, l’administrateur général transmet un rapport au Ministre flamand sur l’utilisation des
opérations comptables et budgétaires faites en vertu des autorisations accordées par le présent arrêté.

Art. 4. Le fonctionnaire dirigeant décide quels membres du personnel, équipement et installations seront mis à la
disposition du Fonds Rubicon.

CHAPITRE II. — Disposition finale

Art. 5. Le Ministre flamand ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances
et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,

D. VAN MECHELEN

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36984]N. 2007 — 4483

19 OKTOBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en
dorpsgezichten en tot vaststelling van een overgangsbepaling

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten,
inzonderheid op artikel 11, § 9, vervangen bij het decreet van 21 november 2003;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een onderhoudspremie voor
beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van
23 juni 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 10 juli 2007;

Gelet op advies 43.409/1/V van de Raad van State, gegeven op 2 augustus 2007, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7, § 1, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een
onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 23 juni 2006, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« Voor de monumenten, vermeld in artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001
houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, geldt een
percentage van 80 % van de voor betoelaging aanvaarde kostenraming, die laatste met een minimumbedrag van
1.000 euro en een maximumbedrag van 30.000 euro, exclusief BTW. »

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 7bis. § 1. Voor iedere aanvraag voor de toekenning van een onderhoudspremie voor een molen als vermeld
in artikel 16, 1°, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het
premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, ingediend tussen de datum van de
inwerkingtreding van dit besluit en de datum van de inwerkingtreding van dit artikel, en waarvan het agentschap aan
de premienemer heeft meegedeeld dat de aanvraag voor goedkeuring in aanmerking komt, bedraagt de onderhouds-
premie 80 % van de voor betoelaging aanvaarde kostenraming.

Dit percentage wordt berekend op een raming van minimaal 1.000 euro en maximaal 30.000 euro, exclusief BTW.

§ 2. Een premienemer kan voor onderhoudswerken aan een molen als vermeld in artikel 16, 1°, van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaam-
heden aan beschermde monumenten, waarvoor tussen 1 januari 2006 en de datum van de inwerkingtreding van dit
artikel, een onderhoudspremie ten bedrage van 40 % van de voor betoelaging aanvaarde kostenraming werd
toegekend, door middel van een aangetekende brief een verzoek tot herziening van zijn premiedossier indienen bij de
administrateur-generaal van het agentschap RO-Vlaanderen.
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