
3° le point 3° est adapté comme suit :

« 3° le droit proportionnel perçu du chef d’une convention dont un jugement ou un arrêt passé en force de chose
jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation, à condition qu’il résulte de la décision que l’instance a été
introduite au plus tard un an après la convention, même devant un juge incompétent; ».

Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 novembre 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

Note

(1) Session 2007-2008.
Document. — Projet de décret : 1344 - N° 1. — Amendement : 1344 - N° 2. — Rapport : 1344 - N° 3. — Texte adopté

en séance plénière : 1344 - N° 4.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 7 novembre 2007.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/37270]N. 2008 — 9
7 DECEMBER 2007. — Decreet houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het

Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Decreet houdende instemming met de avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van

30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Instemming wordt betuigd met de avenant van 28 december 2006 aan het Samenwerkingsakkoord van
30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofstedelijk Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 december 2007.

De minister president van de Vlaamse Regering
K. PEETERS

Voor de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, afwezig,

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

Nota

(1) Zitting 2006-2007.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 1303 - Nr. 1
Zitting 2007-2008.
Stukken. — Verslag, 1303 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1303 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 28 november 2007.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/37270]F. 2008 — 9
7 DECEMBRE 2007. — Décret portant assentiment à l’avenant du 28 décembre 2006 à l’Accord de coopération du

30 mai 2005 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la
Communauté germanophone concernant l’économie plurielle (1)

Le Parlement flamand a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret portant assentiment à l’avenant du 28 décembre 2006 à l’Accord de coopération du 30 mai 2005 entre l’Etat

fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone
concernant l’économie plurielle

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Il est porté assentiment à l’avenant du 28 décembre 2006 à l’Accord de coopération du 30 mai 2005 entre
l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté
germanophone concernant l’économie plurielle.
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Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Pour la Ministre flamande de la Mobilité, de l’Economie sociale et de l’Egalité des Chances, absente,

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

Note

(1) Session 2006-2007
Documents. — Projet de décret, 1303 - N° 1.
Session 2007-2008.
Documents. — Rapport, 1303 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 1303 – N° 3.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 28 novembre 2007.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/37269]N. 2008 — 10

7 DECEMBER 2007. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende verscheidene maatregelen
tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen voor personen met een handicap

De Vlaamse Regering,

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 8, 2°;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende vaststelling van de erkenningsvoor-
waarden, de werkings- en subsidiëringsvoorwaarden voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte
personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een
Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, het laatst gewijzigd bij het Besluit van de
Vlaamse Regering van 15 december 2006;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de
voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, het laatst gewijzigd bij het Besluit
van de Vlaamse Regering van 15 december 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 20 november 2007;

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 de programmatie van de voorzieningen dringend moet worden aangepast omdat het verlenen
van vergunningen en erkenningen aan de voorzieningen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, afhankelijk is van het bestaan van een programmatie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende vaststelling van de
erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsvoorwaarden voor diensten voor zelfstandig wonen van
gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, § 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot
instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten, vervangen bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 november 2005
en 15 december 2006, wordt het getal « 373 » vervangen door het getal « 384 ».

Art. 2. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie
voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, vervangen bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 november 2005
en 15 december 2006, wordt het getal « 23.903 » vervangen door het getal « 24.243 ».

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2007.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 december 2007.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE
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