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[C − 2019/40253]

1 FEBRUARI 2019. — Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk
België en de regering van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering
van de Staat Qatar betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Staat Qatar
betreffende luchtvervoer, opgesteld te Brussel op 6 maart 2018, zal volkomen gevolg hebben.

Art. 3. Onder voorbehoud van het derde lid, zal elke wijziging aan de routetabel in de bijlage die wordt
aangenomen overeenkomstig artikel 20, lid 4, van de overeenkomst volkomen gevolg hebben.

De Vlaamse Regering meldt elk ontwerp van akkoord van nieuwe routetabel aan het Vlaams Parlement.

Binnen een termijn van drie maanden na de mededeling van de Vlaamse Regering, vermeld in het tweede lid, kan
het Vlaams Parlement zich ertegen verzetten dat een wijziging van de routetabel als vermeld in het eerste lid, volkomen
gevolg zal hebben.

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

Brussel, 1 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

Nota

(1) Zitting 2018-2019
Documenten: – Ontwerp van decreet : 1755 – Nr. 1
– Verslag : 1755 – Nr. 2
– Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1755 – Nr. 3
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 23 januari 2019.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/40253]

1er FEVRIER 2019. — Décret portant assentiment à l’accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique
et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 mars 2018 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l’État
du Qatar relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 mars 2018

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

Art. 2. L’accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de l’État du Qatar relatif
au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 mars 2018, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Sous réserve de l’alinéa trois, toute modification du tableau des routes figurant dans l’annexe adoptée
conformément à l’article 20, alinéa 4, de l’accord sortira son plein et entier effet.

Le Gouvernement flamand notifie chaque projet d’accord concernant un nouveau tableau des routes au Parlement
flamand.
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Dans un délai de trois mois suivant la notification par le Gouvernement flamand visée à l’alinéa deux, le Parlement
flamand peut s’opposer à ce qu’une modification du tableau des routes telle que visée à l’alinéa premier sortisse son
plein et entier effet.

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

Bruxelles, le 1er février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère
et du Patrimoine immobilier,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme
et du Bien-Être des Animaux,

B. WEYTS

Note

(1) Session 2018-2019
Documents : – Projet de décret : 1755 – N° 1
- Rapport : 1755 – N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 1755 – N° 3
Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 janvier 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/40252]
9 NOVEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering

van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, § 1,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het Kunstendecreet van 13 december 2013, gewijzigd bij de decreten van 8 mei 2015, 4 december 2015,
22 december 2017 en 29 juni 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de uitvoering van het decreet van
13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 20 oktober 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 juni 2018;
Gelet op het advies van de sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media,

gegeven op 12 september 2018;
Gelet op advies 64.316/3 van de Raad van State, gegeven op 24 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;
Na beraadslaging,

Besluit :
TITEL 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° administratie: de dienst die binnen de Vlaamse administratie bevoegd is voor de professionele kunsten;

2° adviescommissie: de Adviescommissie Kunsten, vermeld in artikel 39 van het decreet van 13 december 2013
houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;

3° deontologische code: het afsprakenkader dat beoordelaars, voorzitters en leden van de Adviescommissie
Kunsten moeten volgen, waarin de onverenigbaarheden van het mandaat en de discretieregels bepaald
worden;

4° functionele verantwoording: een verantwoording waarbij wordt aangetoond dat, en eventueel in welke mate,
de activiteit waarvoor de subsidie is toegekend, gerealiseerd is;

5° financiële verantwoording: een verantwoording waarbij wordt aangetoond welke kosten zijn gemaakt voor de
realisatie van de activiteit waarvoor de subsidie is toegekend, en welke opbrengsten de subsidieontvanger in
het kader van die activiteit heeft verworven, hetzij uit de activiteit zelf, hetzij uit andere bronnen;

6° huishoudelijk reglement: het reglement waarin de dagelijkse, interne en externe aangelegenheden van een
commissie gereguleerd zijn;

7° Kunstendecreet: het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten;

8° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden.

9° werkdagen: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zon- en feestdagen.

TITEL 2. — Subsidies aan kunstenaars en organisaties

Art. 2. De volgende disciplines komen in aanmerking voor subsidiëring:

1° architectuur en vormgeving;

2° beeldende en audiovisuele kunsten;

3° muziek;

4° podiumkunsten.
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