
4) Bevoegde instantie :
De onmiddellijke onteigening zal plaatsvinden door het Vlaamse Gewest in het kader van de opdracht aan de

NV Aquafin bij wie woonstkeuze gemaakt wordt.
5) Plannen ter inzage bij :
- (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
- NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
6) Wettelijke basis :
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw

van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978;
Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
Gelet op het decreet van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Regering

kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden.
7) Datum + bevoegde minister :
12 juli 2011
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Joke SCHAUVLIEGE
8) Verjaring :
Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State

een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van zestig dagen na kennisneming.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte

afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2011/204918]

3 FEBRUARI 2009. — Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder de kosten voor het invullen
van de functie van een conciërge in aanmerking genomen worden voor de berekening van de gewestelijke
sociale correctie (GSC)

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale
huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten,
artikel 18, 10o;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd bij het besluit van 6 januari 2009,

Besluit :

Artikel 1. De kosten voor het invullen van de functie van een conciërge, vermeld in artikel 18, 10o, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen
voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten, worden als uitgaven van de
SHM in aanmerking genomen voor de berekening van de GSC op voorwaarde dat de conciërge wordt aangeworven
in het kader van een erkenning voor lokale diensteneconomie als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van
4 juli 2008 betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale
diensteneconomie.

De kosten die overeenkomstig het eerste lid als uitgaven in aanmerking genomen worden voor de berekening van
de GSC, zijn gelijk aan het totale bedrag van de bewezen loon- en omkaderingskosten voor het invullen van de functie
van een conciërge, in voorkomend geval verminderd met de volgende premies of betoelagingen :

1o de loonpremie en de omkaderingspremie, toegekend in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van
5 oktober 2007 betreffende de lokale diensteneconomie;

2o de doelgroepvermindering, toegekend in het kader van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van
het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en
vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen;

3o de lokale en bovenlokale cofinanciering in het kader van de erkenning voor lokale diensteneconomie;

4o andere tegemoetkomingen in de loon- en omkaderingskosten.

Met behoud van de toepassing van het tweede lid worden de kosten die overeenkomstig het eerste lid als uitgaven
in aanmerking genomen worden voor de berekening van de GSC, beperkt tot maximaal 40.000 euro per voltijds
personeelsequivalent dat de functie van een conciërge uitoefent.
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Art. 2. Het bedrag, vermeld in artikel 1, derde lid, wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de
gezondheidsindex, naar het gezondheidsindexcijfer van 102,15 van 2005. Het resultaat wordt afgerond naar het
eerstvolgende veelvoud van 100 euro.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 3 februari 2009.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,

M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2011/35816]

14 DECEMBER 2009. — Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de afrekeningen
van de gewestelijke sociale correctie (GSC) voor het referentiejaar 2008

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale
huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten,
hoofdstuk V;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van 24 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 2008 tot bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van
het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor de berekening van de definitieve gewestelijke sociale
correctie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 december 2009,

Besluit :

Artikel 1. Met toepassing van artikel 4, § 3, vierde lid, van het ministerieel besluit van 9 december 2008 tot
bepaling van de voorwaarden voor de vaststelling van het voorschot op de gewestelijke sociale correctie (GSC) en voor
de berekening van de definitieve gewestelijke sociale correctie wordt de afrekening van de gewestelijke sociale correctie
voor het referentiejaar 2008, zoals deze voor elke sociale huisvestingsmaatschappij afzonderlijk is opgenomen in de
bijlage bij dit besluit, goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Brussel, 14 december 2009.

Voor de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie :

De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen,
Media en Armoedebestrijding,

I. LIETEN
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