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Vu pour être joint à l’arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 modifiant diverses dispositions de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l’agrément et au subventionnement des services
d’aide à domicile pour handicapés.

Bruxelles, le 22 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[2013/201562]

1 MAART 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap ″Agentschap voor Facilitair Management″,
wat betreft de mogelijkheid voor de overheden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie om toe te treden tot
raamovereenkomsten die gesloten zijn door het agentschap

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Agentschap voor Facilitair Management″;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 november 2012;

Gelet op advies 52.758/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de wetten op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Agentschap voor Facilitair Management″, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2010, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Art. 4/1. Het agentschap kan als opdrachtencentrale raamovereenkomsten met betrekking tot werken,
leveringen of diensten sluiten waarvan ook de overheden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie op eigen verantwoordelijkheid
kunnen afnemen. »

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening en het
vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 maart 2013.

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

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

G. BOURGEOIS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2013/201562]
1er MARS 2013. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004

portant création de l’agence autonomisée interne ″Agentschap voor Facilitair Management″, en ce qui concerne
la possibilité pour les autorités, visées à l’article 4 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de
l’administration, et pour la Commission communautaire flamande d’adhérer aux conventions-cadre conclues
par l’agence

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 87, § 1er, modifié par la loi
spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l’article 6, § 2;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l’agence autonomisée interne

″Agentschap voor Facilitair Management″;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre 2012;
Vu l’avis 52.758/3 du Conseil d’Etat, donné le 8 février 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier, 1o,

des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l’Administration intérieure, de l’Inté-

gration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l’agence autonomisée
interne ″Agentschap voor Facilitair Management″, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 décem-
bre 2010, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

« Art. 4/1. En tant que centrale de marchés, l’agence peut conclure des conventions-cadre de travaux, de
fournitures ou de services dont les autorités, visées à l’article 4 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de
l’administration, et la Commission communautaire flamande peuvent également acheter à leur propre responsabilité. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de services facilitaires et de gestion
immobilière au sein de l’administration flamande est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures,
de l’Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35279]

22 FEBRUARI 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering
houdende vaststelling van het aantal te verkiezen Vlaamse volksvertegenwoordigers per kieskring

De Vlaamse Regering,

Gelet op de grondwet, artikel 63, § 3;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 24, § 1, eerste lid, 1°,
ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; artikel 26, § 3, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en
gewijzigd bij de bijzondere wet van 19 juli 2012, en § 4, ingevoegd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en gewijzigd
bij de bijzondere wet van 27 maart 2006;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, inzonderheid zijn bijlage;

Gelet op de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, artikel 33;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 2012 tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking
genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de
kieskringen uit te voeren, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 november 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004 houdende vaststelling van het aantal te verkiezen
Vlaamse Volksvertegenwoordigers per kieskring;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 6 februari 2013;

Overwegende dat er, aangezien de tienjarige periode na de publicatie van de bevolkingscijfers van de tienjaarlijkse
volkstelling op 28 mei 2002 afliep op 27 mei 2012, rekening moet worden gehouden met de bevolkingscijfers van
28 mei 2012 in het Rijksregister van de natuurlijke personen om een nieuwe verdeling van de zetels tussen de
kieskringen uit te voeren met name voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers; dat daarvoor die cijfers gepubliceerd
zijn in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2012; dat ook rekening moet worden gehouden met die cijfers voor de
verdeling van de leden van het Vlaams Parlement;
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