
Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministe-
riële besluiten van 22 maart 2002, van 26 maart 2004 en 21 juni 2011,

Besluit :

Artikel 1. 1° In 2012 wordt een lening genaamd ″Lineaire obliga-
ties 4 % - 28 maart 2032″ uitgegeven;

2° De uitgiftedatum is 14 maart 2012;

3° De uitgifteprijs is vastgesteld op 99.133 % van de nominale
waarde;

4° De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste
overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;

5° De betaal- en leveringsdatum is 21 maart 2012.

Art. 2. Het uitgegeven kapitaal rent tegen 4 % per jaar vanaf
21 maart 2012.

De intrest is betaalbaar op 28 maart van de jaren 2013 tot 2032.

Art. 3. De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op
28 maart 2032.

Art. 4. De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op
iedere intrestbetaling van de ″Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2032″
als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd
worden.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2012.

Brussel, 19 maart 2012.

S. VANACKERE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35387]N. 2012 — 1011

9 MAART 2012. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.

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

Brussel, 9 maart 2012.

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

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS

Nota

(1) Zitting 2011-2012
Stukken. - Ontwerp van decreet : 1144 — Nr. 1.
Verslag : 1144 — Nr. 2.
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1144 — Nr. 3.
Handelingen : Bespreking en aanneming : Vergadering van 29 februari 2012.

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles
générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés
ministériels des 22 mars 2002, 26 mars 2004 et 21 juin 2011,

Arrête :

Article 1er. 1° Il est émis, en 2012, un emprunt dénommé ″Obliga-
tions linéaires 4 % - 28 mars 2032″;

2° La date d’émission est le 14 mars 2012;

3° Le prix d’émission est fixé à 99.133 % de la valeur nominale;

4° La première émission de l’emprunt a lieu par voie de syndication
avec prise ferme, conformément aux usages du marché;

5° La date du paiement et de la livraison est le 21 mars 2012.

Art. 2. Le capital émis porte intérêt au taux de 4 % l’an à partir du
21 mars 2012.

Les intérêts sont payables le 28 mars des années 2013 à 2032.

Art. 3. L’emprunt est entièrement remboursable au pair le
28 mars 2032.

Art. 4. La négociation du droit au capital et du droit à chacun des
paiements d’intérêts des ″Obligations linéaires 4 % - 28 mars 2032″ en
tant que titres dématérialisés autonomes pourra être autorisée ultérieu-
rement.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2012.

Bruxelles, le 19 mars 2012.

S. VANACKERE
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2012/35387]F. 2012 — 1011
9 MARS 2012. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté

flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire
commune sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique
du sport dans le respect des impératifs de santé

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

Art. 2. Il est porté assentiment à l’accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la
Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique
du sport dans le respect des impératifs de santé.

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

Bruxelles, le 9 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2011-2012
Documents - Projet de décret : 1144 – N° 1.
Rapport : 1144 – N° 2.
Texte adopté en séance plénière : 1144 – N° 3.
Annales : Discussion et adoption : Séance du 29 février 2012.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/35392]N. 2012 — 1012

16 MAART 2012. — Decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen
toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen
toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Artikel 15 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde
personeelsleden van de Nederlandse Radio- en Televisie uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse
Gemeenschap, en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden,
wordt vervangen door wat volgt:

« Art. 15. Alle voor de berekening van de pensioenen verstrekte diensten worden in aanmerking genomen volgens
hun werkelijke duur wanneer het gaat om diensten met volledige opdracht en, wanneer het gaat om diensten met
onvolledige opdracht, tot beloop van het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in verhouding tot dezelfde diensten met
volledige opdracht.

De perioden van al dan niet voltijdse afwezigheid, die voldoen aan de in de andere artikelen van dit decreet
gestelde voorwaarden voor in aanmerkingneming voor pensioenberekening, worden voor de uiteindelijke berekening
van het pensioen slechts in aanmerking genomen tot beloop van een bepaald percentage van het totaal van de werkelijk
gepresteerde diensten. Dit percentage is gelijk aan het percentage dat voor hetzelfde type van afwezigheden en onder
dezelfde omstandigheden geldig is voor de berekening van de sta- tutaire pensioenen van de personeelsleden van de
federale overheidsdiensten.

De perioden van verlof voorafgaand aan pensionering en van dienstvrijstelling voorafgaand aan pensionering
waarin uiterlijk ingestapt is op 1 juli 2011 vallen niet onder de toepassing van het tweede lid. ».

Art. 3. In hetzelfde decreet wordt een artikel 25bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 25bis. Voor de berekening van de pensioenen wordt geen rekening gehouden met de diensttijd en de
gelijkgestelde perioden waarvan het in aanmerking nemen nadelig zou zijn voor de betrokkene. ».

Art. 4. In artikel 37 van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen door wat volgt : « Met ingang van
1 januari 2009 wordt op de rust- en overlevingspensioenen de perequatie toegepast overeenkomstig de bepalingen
voorzien in hoofdstuk IV van de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector. Het
toegekende perequatiepercentage is daarbij gelijk aan datgene wat geldt voor de perequatiekorf van de Vlaamse
ministeries, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de extern verzelfstandigde agent-
schappen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij wijziging van deze
bepalingen in de toekomst, wordt voor de rust- en overlevingspensioenen het perequatiemechanisme toegepast zoals
het zal gelden voor het pensioen van de personeelsleden van de Vlaamse ministeries. ».
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