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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/200905]N. 2008 — 922
22 FEBRUARI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van
het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op arti-
kel 103, § 1, vervangen bij het decreet van 26 april 2000 en gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of
wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester, gewijzigd bij het
decreet van 7 juli 2006 en bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001, 14 mei 2004 en 23 juni 2006;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 13 december 2007;
Gelet op advies 43.998/1 van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1o, 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 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken,

handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 en 7 juli 2006, worden de volgende wijzigingen
doorgevoerd :

1o punt 1o wordt vervangen door wat volgt : « 1o de openbare wegen, met inbegrip van de bijbehorende
infrastructuur, zoals tunnels, viaducten, bruggen, duikers, langsgrachten, tolinfrastructuur en parkings; »;

2o in punt 3o worden tussen het woord « overstromingsgebieden » en het woord « , met » de woorden « en de
uitvoering van andere waterbeheersingswerken » ingevoegd;

3o punt 5o wordt vervangen door wat volgt : « 5 o de openbare leidingen voor het vervoer van specifieke vloeibare
stoffen en gassen, zoals zuurstof, waterstof, aardgas, olie, nafta, water en afvalwater met inbegrip van de bijbehorende
infrastructuur, zoals waterzuiveringsstations, controlepunten, pomp- en overslagstations, dienstgebouwen en ande-
re; »;

4o punt 7o wordt vervangen door wat volgt : « de gebouwen en constructies opgericht voor het gebruik of de
uitbating door de overheid of in opdracht ervan. De PPS-projecten, zoals bedoeld in het decreet van 18 juli 2003
betreffende publiek-private samenwerking; »;

5o er wordt een punt 11o, 12o en 13o toegevoegd, die luiden als volgt :
« 11o de uitrustingswerken, gebouwen en constructies, in een gebied dat overeenkomstig het besluit van de

Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, beschouwd wordt als wetenschaps-
park;

12o de bebossing, natuur- en landinrichtingswerken door of in opdracht van de overheid. De uitvoering van
ruilverkavelingen door of in opdracht van de overheid;

13o de bos- en natuurcompensatieprojecten, nodig voor de uitvoering van de werken, handelingen en wijzigingen,
vermeld in punt 1o tot en met 12o. »

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 22 februari 2008.

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

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/200905]F. 2008 — 922
22 FEVRIER 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000

portant désignation des travaux, opérations ou modifications d’intérêt public et réglant la concertation préalable
avec l’architecte du Gouvernement flamand

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l’organisation de l’aménagement du territoire, notamment l’article 103, § 1er,
remplacé par le décret du 26 avril 2000 et modifié par le décret du 10 mars 2006;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux, opérations ou modifications
d’intérêt public et réglant la concertation préalable avec l’architecte du Gouvernement flamand, modifié par le décret
du 7 juillet 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 2001, 14 mai 2004 et 23 juin 2006;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre 2007;
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Vu l’avis 43.998/1 du Conseil d’Etat, donné le 24 janvier 2008, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,
1o, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des travaux,

opérations ou modifications d’intérêt public et réglant la concertation préalable avec l’architecte du Gouvernement
flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2006 et 14 mai 2004, les modifications suivantes
sont apportées :

1o le point 1o est remplacé par les dispositions suivantes : ″1o aux voies publiques, y compris l’infrastructure y
afférente, tels que les tunnels, viaducs, ponts, siphons, fossés longitudinaux, infrastructures de péage et parking;″;

2o au point 3o, les mots ″et l’exécution d’autres travaux de gestion des eaux″ sont insérés entre les mots ″zones
inondables″ et les mots ″y compris″;

3o le point 5o est remplacé par les dispositions suivantes : ″5o aux canalisations publiques pour le transport de
liquides et de gaz spécifiques, notamment l’oxygène, l’hydrogène, le gaz naturel, le pétrole, le naphte, l’eau et les eaux
usées y compris l’infrastructure y appartenant, tels que les stations d’épuration d’eau, les points de contr« le, les
stations de pompage et de transbordement, les immeubles de service et autres;″;

4o le point 7o est remplacé par les dispositions suivantes : ″aux immeubles et constructions érigés en vue de
l’utilisation ou de l’exploitation par les pouvoirs publics ou pour leur compte. Les projets PPS, tels que visés au décret
du 18 juillet 2003 relatif à la coopération publique-privée;″;

5o il est ajouté un point 11o,12o et 13o, rédigés comme suit :
″11o les travaux d’équipement, les bâtiments et les constructions, dans une zone qui est considérée comme étant

un parc scientifique, conformément à l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subventionnement de
terrains d’activités économiques;

12o les travaux de boisement, de rénovation naturelle et rurale, par ou sur ordre des autorités. l’exécution de
remembrements par ou sur ordre des autorités;

13o les projets de compensations forestières et naturelles, nécessaires en vue de l’exécution des travaux, actes et
modifications, visés aux points 1o à 12o inclus. »

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Vice-Ministre-Président et Ministre flamand des Finances et du Budget et de l’Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[2008/200835]N. 2008 — 923

29 FEBRUARI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en
diensten voor onthaalouders

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 22 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning
en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002, 28 maart 2003, 21 november 2003,
26 maart 2004, 20 mei 2005, 27 mei 2005, 30 juni 2006, 29 september 2006 en 30 maart 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 30 januari 2008;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, gegeven op 4 juli 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 er dringend maatregelen genomen moeten worden opdat specifieke tewerkstellingsmaatregelen
in de kinderopvang effect zouden hebben;

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

Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake

erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 10 juli 2001, 14 december 2001, 1 februari 2002, 13 december 2002, 28 maart 2003,
21 november 2003, 26 maart 2004, 20 mei 2005, 27 mei 2005, 30 juni 2006, 29 september 2006 en 30 maart 2007, wordt
een artikel 25ter ingevoegd, dat luidt als volgt :

″Art. 25ter. Als een kinderdagverblijf in het kader van een tewerkstellingsprogramma dat specifiek gericht is op
werken in de kinderopvang, voor het minimaal vereiste personeel, vermeld in artikel 7, 1o, 2o en 6o, een premie krijgt
voor gesubsidieerde contractuelen, dan wordt de door Kind en Gezin verschuldigde subsidie, vermeld in artikel 12,
verminderd met het bedrag van die premie. De minister bepaalt over welke tewerkstellingsprogramma’s het gaat.″
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