
REGIE DER GEBOUWEN

[C − 2017/12312]
5 APRIL 2017. — Koninklijk besluit tot vaststelling

van de taalkaders van de Regie der Gebouwen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, gewijzigd bij
de wetten van 19 oktober 1998, 27 december 2004, 20 juli 2005 en
4 april 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot vaststelling van
het aantal management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met
het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de
betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar
nut, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het personeelsplan, goedgekeurd door de Voogdijminister
van de Regie der Gebouwen op 10 februari 2017;

Gelet op het advies nr. 49.024 van 17 februari 2017 van de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De taalkaders van de Regie der Gebouwen worden
vastgesteld overeenkomstig de in bijlage 1 van dit besluit gevoegde
tabel.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling
van de taalkaders van de Regie der Gebouwen wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017 en houdt op van
kracht te zijn op 31 maart 2020.

Art. 4. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid
en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen,

J. JAMBON

ANNEXE — BIJLAGE

CADRES LINGUISTIQUES DE LA REGIE DES BATIMENTS
—

TAALKADERS VAN DE REGIE DER GEBOUWEN

Trappen van de
hiërarchie

–
Degrés de la hiérarchie

Frans kader
–

Cadre français

Nederlands kader –
Cadre néerlandais Tweetalig kader – Cadre bilingue

Percentage betrekkingen
–

Pourcentage d’emplois

Percentage betrekkingen
–

Pourcentage d’emplois

Percentage
betrekkingen voor
de ambtenaren van

de Franse taalrol
-

Pourcentage
d’emplois réservés
aux fonctionnaires

du rôle linguistique
français

Percentage
betrekkingen voor
de ambtenaren van

de Nederlandse
taalrol

-
Pourcentage

d’emplois réservés
aux fonctionnaires

du rôle linguistique
néerlandais

1 50 % 50 %

2 38,25 % 38,25 % 11,75 % 11,75%

3 48,10 % 51,90 %

4 48,10 % 51,90 %

5 48,10 % 51,90 %

REGIE DES BATIMENTS

[C − 2017/12312]
5 AVRIL 2017. — Arrêté royal fixant

les cadres linguistiques de la Régie des Bâtiments

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l’emploi des langues en matière administrative,
coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l’article 43, modifié par les
lois des 19 octobre 1998, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005 et 4 avril 2006;

Vu l’arrêté royal du 3 octobre 2006 déterminant le nombre de
fonctions de management et d’encadrement à la Régie des Bâtiments;

Vu l’arrêté royal du 13 mars 2007 déterminant, en vue de l’applica-
tion de l’article 43 des lois sur l’emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents de
certains organismes d’intérêt public qui constituent un même degré de
la hiérarchie;

Vu le plan de personnel approuvé par le Ministre de tutelle de la
Régie des Bâtiments le 10 février 2017 ;

Vu l’avis n° 49.024 du 17 février 2017 de la Commission permanente
de Contrôle linguistique;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la
Sécurité et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les cadres linguistiques de la Régie des Bâtiments sont
fixés conformément au tableau en annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2. L’arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant les cadres linguis-
tiques de la Régie des Bâtiments est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017 et cessera
de produire ses effets le 31 mars 2020.

Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur, est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité
et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments,

J. JAMBON
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 30 maart 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid
en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen,

J. JAMBON

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2017/12309]
5 MEI 2017. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in

artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging,
artikel 32duodecies, ingevoegd bij het decreet van 22 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001,
24 december 2004, 23 december 2010, 20 april 2012 en 1 maart 2013, en artikel 32terdecies, ingevoegd bij het decreet van
22 december 1995 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001 en 20 april 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg
van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven,
intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 maart 2017;
Gelet op advies 61.154/1 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° ambtelijke commissie: de commissie, vermeld in artikel 6 van dit besluit;

2° bronmaatregelen voor hemelwater: het geheel van maatregelen voor de behandeling van hemelwater, zoals
beschreven in deel 3 van de code van goede praktijk, inclusief hemelwaterafvoer na uitputting van de beschreven
maatregelen;

3° code van goede praktijk: de code van goede praktijk, opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van
20 augustus 2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen;

4° gescheiden stelsel: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels, waarvan het ene stelsel bestemd is om
afvalwater op te vangen en te transporteren, en het andere stelsel bestemd is om hemelwater vast te houden, te laten
infiltreren, te bufferen en af te voeren;

5° huisaansluiting: de afvoerleiding voor afvalwater of voor niet-verontreinigd hemelwater vanaf de hoofdriool tot
aan de rooilijn, of, in voorkomend geval, vanaf de vastgestelde opvang van afvalwater of niet-verontreinigd
hemelwater tot aan de rooilijn;

6° individuele waterzuiveringsinstallatie: een kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van
maximaal 20 IE. Dat is een waterdichte installatie die huishoudelijk afvalwater behandelt tot de kwaliteit, vermeld in
artikel 6.2.2.4.1 van titel II van VLAREM. Dat kan een geprefabriceerde afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn, een
afvalwaterzuiveringsinstallatie die bestaat uit prefabelementen of om het even welke afvalwaterzuiveringsinstallatie
die aan die eis voldoet;

7° kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een maximale capaciteit
van 2000 inwonersequivalenten;

8° kosten, verbonden aan de aanleg en de verbetering van riolering: het geheel van de kosten, inclusief btw, als de
aanvrager niet btw-plichtig is, voor:

a) de aanleg van nieuwe rioleringen, inspectieputten inbegrepen;

b) de verbetering van bestaande rioleringen door de heraanleg van rioleringen, inspectieputten inbegrepen, of door
de afkoppeling van hemelwater, drainagewater of oppervlaktewater van het rioleringsnet;

c) als het hemelwater niet ter plaatse opgehouden kan worden, de bronmaatregelen die ingezet worden voor de
behandeling van het hemelwater dat inherent is aan de werken, vermeld in punt a) of b);

d) de installatie van de bijbehorende overstorten en pompgemalen;

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité
et de l’Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments,

J. JAMBON
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