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29 JUNI 2007. — Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
DECREET houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007

Nota

(1) Zitting 2006-2007.
Stukken. — Ontwerp van decreet + Addendum : 1218, nr. 1. — Amendementen : 1218, nr. 2. — Verslag van het

Rekenhof : 1218, nr. 3. — Amendementen : 1218, nrs. 4 tot 7. — Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid,
Financiën en Begroting : 1218, nr. 8. — Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media : 1218, nr.
9. — Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie : 1218, nr. 10. — Verslag namens de
Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid : 1218, nr. 11. — Verslag namens de Commissie voor
Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed : 1218,
nr. 12. — Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie : 1218, nr. 13. — Verslag
namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie : 1218, nr. 14. — Verslag namens de Commissie
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin : 1218, nr. 15. — Verslag namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid,
Inburgering en Gelijke Kansen : 1218, nr. 16. — Tekst aangenomen door de commissies : 1218, nr. 17. —
Amendementen : 1218, nr. 18. — Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1218, nr. 19.

Handelingen. — Bespreking en aanneming : Middagvergadering van 27 juni 2007.
HOOFDSTUK I. — Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK II. — Onderwijs

Afdeling I. — Hogescholen

Art. 2. In artikel 178, § 1, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap
wordt het jaartal ″2006″ vervangen door het jaartal ″2007″ en wordt het bedrag ″582.460.832,02″ vervangen door het
bedrag ″584.283.476,81″.

Art. 3. In artikel 209, § 3, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap,
toegevoegd bij het decreet van 22 december 2006, wordt het getal ″207,77″ vervangen door het getal ″208,31″.

Art. 4. In artikel 340sexies van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2003, wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. De Vlaamse Regering kan in de vorm van een jaarlijkse toelage bijdragen in de financiering van de hogere
instituten voor schone kunsten en van instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren.

Het totale bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 3.202.000 euro vanaf 1 januari 2007.

Dit bedrag wordt vanaf het begrotingsjaar 2008 jaarlijks op de volgende wijze aangepast :

0,8 x (Ln/07) + (Cn/C07) waarbij :

— Ln/L07 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het
betrokken begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van het begrotingsjaar 2007;

— Cn/C07 gelijk is aan de verhouding tussen de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het
betrokken begrotingsjaar en de index van de consumptieprijzen op het einde van het begrotingsjaar 2007. »

Afdeling II. — Universiteiten

Art. 5. Artikel 140ter van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap
wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 140ter

§ 1. Het bedrag van de sociale toelage van de universiteiten wordt vanaf 2007 vastgesteld als volgt (in duizend
euro) :

1. Katholieke Universiteit Leuven : 4.955

2. Vrije Universiteit Brussel : 2.021

3. Universiteit Antwerpen : 2.181

4. Katholieke Universiteit Brussel : 185

5. Universiteit Gent : 5.302

6. Universiteit Hasselt : 596
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§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2008 worden de in § 1 vermelde bedragen geïndexeerd aan de hand van de volgende
indexformule :

I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x(C1/C0). I : de indexformule.
L1/L0 : de verhouding tussen de geraamde index van de eenheidsloonkosten op het einde van het desbetreffende

begrotingsjaar en de index van de eenheidsloonkosten op het einde van begrotingsjaar 2007.
C1/C0 : de verhouding tussen de geraamde index van de consumptieprijzen op het einde van het desbetreffende

begrotingsjaar en de index van de consumptieprijzen op het einde van begrotingsjaar 2007. »
Afdeling III. — Instituut voor Tropische Geneeskunde

Art. 6. In artikel 15, § 2, van het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor
post-initieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, gewijzigd bij het decreet
van 22 december 2006, worden de woorden ″vanaf het begrotingsjaar 2007 vastgesteld op 9.726.000 euro″ vervangen
door de woorden ″vanaf het begrotingsjaar 2007 vastgesteld op 9.776.000 euro″.

Afdeling IV. — Inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Art. 7. Artikel 37 van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur wordt
vervangen door wat volgt :

« Artikel 37

De Vlaamse Regering is gemachtigd om een gemeenschapswaarborg te hechten aan de leningen aangegaan door
de DBFM-vennootschap voor de realisatie van het DBFM-programma.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen, met betrekking tot de voorwaarden of modaliteiten voor het
stellen van deze waarborg. »

HOOFDSTUK III. — Wetenschap en Innovatie

Afdeling I. — Bijkomende academiseringsmiddelen

Art. 8. In artikel VI.9ter, § 1, tweede lid, van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van
de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor
sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
ingevoegd bij het decreet van 22 december 2006, wordt de tweede zin vervangen door wat volgt :

« De Vlaamse Regering bepaalt, binnen de beschikbare begrotingskredieten, het bedrag dat in het begrotings-
jaar 2007 ten behoeve van deze ondersteuningsmaatregel wordt vastgelegd, met dien verstande dat dit bedrag ten
minste gelijk is aan 2 miljoen euro, geïndexeerd overeenkomstig artikel 184, § 1, van het decreet van 13 juli 1994
betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap. »

Art. 9. In artikel VI.9ter, § 2, eerste lid, van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van
de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor
sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
ingevoegd bij het decreet van 22 december 2006, worden tussen de woorden ″het aantal financierbare studenten″ en de
woorden ″in de academisch gerichte hogeschoolopleidingen″ de woorden ″, ingeschreven op 1 februari 2005″inge-
voegd.

Afdeling II. — Herculesstichting

Art. 10. In artikel VI. 10, vierde lid, van het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de
student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor
sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
toegevoegd bij het decreet van 22 december 2006, worden de woorden ″en houden op uitwerking te hebben op
31 december 2008″ geschrapt.

HOOFDSTUK IV. — Rentetoelagen wegens hinder door openbare werken

Art. 11. In artikel 5, § 1, van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor
ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken wordt
tussen de woorden ″rentekosten en″ en de woorden ″4 % van het geleende bedrag″ het woord ″jaarlijks″ ingevoegd.

HOOFDSTUK V. — Bekrachtigingen

Art. 12. Bekrachtigd worden met ingang van de dag van hun respectieve inwerkingtreding :

1° het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende de toewijzing van goederen, rechten en
verplichtingen van de afdeling Water van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het
departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de cel Hydrologisch
Onderzoek van het Instituut voor Natuurbehoud aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid
de Vlaamse Milieumaatschappij;

2° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van
de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij;

3° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende toewijzing van de goederen, de rechten
en de verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Fonds Jongerenwelzijn.

HOOFDSTUK VI. — Werk en Sociale Economie

Afdeling I. — T-Groep en Werkholding

Art. 13. In artikel 11, § 1, tweede lid, van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de oprichting van de
vennootschappen T-Groep en Werkholding, wordt het cijfer ″5″ vervangen door het cijfer ″8″.

Afdeling II. — VZW ESF-Agentschap

Art. 14. In artikel 2, § 2, van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de VZW
ESF-Agentschap worden de woorden ″Vlaamse Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen″ vervangen door de
woorden ″Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen″.
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Art. 15. In artikel 3, § 3, van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door wat volgt :

« De Vlaamse Regering, de verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid van het beleidsdomein
waartoe de VZW ESF-Agentschap behoort, en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, worden gemachtigd om
personeelsleden ter beschikking te stellen van de VZW ESF-Agentschap. Gedurende de terbeschikkingstelling blijft op
het betrokken personeel het Vlaams personeelsstatuut of het personeelsstatuut van de instelling die personeelsleden ter
beschikking stelt, van toepassing. De nadere regeling betreffende de terbeschikkingstelling van het personeel wordt,
ieder wat hem betreft, vastgesteld in een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de
instelling, de betrokken personeelsleden, en de VZW ESF-Agentschap. »

HOOFDSTUK VII. — Vlaamse Wooncode

Afdeling I. — Lokaal Woonbeleid

Art. 16. Aan artikel 28, § 2, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd,
worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt :

« De Vlaamse Regering kan, binnen de perken van de kredieten die daartoe op de begroting van het Vlaamse
Gewest worden ingeschreven en onder de voorwaarden die ze heeft bepaald, de gemeentelijke en intergemeentelijke
werking met het oog op het realiseren van de opdrachten vermeld in §§ 1 en 2 en het verbeteren van de dienstverlening
aan woonbe-hoeftige gezinnen en alleenstaanden, subsidiëren.

De Vlaamse Regering stelt de bijzondere regels vast voor de toekenning en de verdeling van de subsidies. » .

Afdeling II. — Serviceflats

Art. 17. In artikel 64, § 3, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd,
worden de woorden ″infrastructuurwerken als vermeld in § 1, 2°″ vervangen door de woorden ″verrichtingen als
vermeld in § 1, 1°, 2° en 3°″.

HOOFDSTUK VIII. — DAB Herstelfonds

Art. 18. De ontvangsten die voortvloeien uit herstelvorderingen, dwangsommen, administratieve geldboetes,
recuperatie van de kosten van een ambtshalve uitvoering en alle ontvangsten die voortvloeien uit de toepassing van
andere handhavingsmaatregelen op grond van :

a) het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten;

b) het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium;

c) het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg;

worden toegewezen aan de DAB Herstelfonds, bedoeld in artikel 159bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Onverminderd de toepassing van het derde lid van artikel 159bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening kunnen de ontvangsten van de DAB Herstelfonds tevens aangewend worden
voor het verrichten van uitgaven die betrekking hebben op de handhaving van de in het eerste lid vermelde decreten.

Art. 19. De ontvangsten die voortvloeien uit herstelvorderingen, dwangsommen, de recuperatie van de kosten
van een ambtshalve uitvoering en alle ontvangsten die voortvloeien uit de toepassing van andere hand-
havingsmaatregelen op grond van :

a) het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers- en studenten-
kamers, inzonderheid artikelen 17bis en 17ter;

b) het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid de artikelen 20bis en 20ter;

worden toegewezen aan de DAB Herstelfonds, bedoeld in artikel 159bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Onverminderd de toepassing van het derde lid van artikel 159bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening kunnen de ontvangsten van de DAB Herstelfonds tevens aangewend worden
voor het verrichten van uitgaven die betrekking hebben op het toezicht op en de handhaving van de in het eerste lid
vermelde decreten.

Art. 20. In artikel 102bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij het
decreet van 15 december 2006, worden de woorden ″het Solidariteitsfonds″ vervangen door de woorden ″DAB
Herstelfonds, bedoeld in artikel 159bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening″.

HOOFDSTUK IX. — Fonds stationsomgevingen

Art. 21. § 1. Bij het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt een intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid opgericht als bedoeld in artikel 10 van het kaderdecreet. Dit agentschap draagt als naam
″Fonds Stationsomgevingen″ en wordt hierna het Fonds genoemd.

§ 2. Het Fonds heeft als opdracht de infrastructurele kosten van de herinrichting van stationsomgevingen te
dragen. Onder de infrastructurele kosten worden zowel de studiekosten, eventuele onteigeningskosten en de effectieve
uitvoering verstaan.

Art. 22. De Vlaamse Regering regelt de werking van het Fonds.

Art. 23. De middelen van het Fonds zijn :

a) een dotatie lastens de begroting van het Vlaamse Gewest;

b) een dotatie lastens de begroting van de VVM;

c) het gebeurlijke saldo op het einde van het voor gaande begrotingsjaar op het Fonds;

d) de ontvangsten voortvloeiend uit terugvorderingen;

e) opbrengsten van renten en intresten.

Art. 24. Behoudens andersluidende bepalingen, worden de begroting en de rekening opgemaakt en goedgekeurd
en de controle door het Rekenhof uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle op de instellingen van openbaar nut van categorie A.
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Art. 25. De middelen van het Fonds kunnen aangewend voor :

1° infrastructurele kosten voor de herinrichting van stationsomgevingen;

2° de werkingskosten eigen aan het Fonds.

HOOFDSTUK X. — Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten

Art. 26. Artikel 24 van het decreet van 22 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede
aanpassing van de begroting 2004, gewijzigd door het decreet van 22 december 2006, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 24

Een ″Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten″ wordt opgericht, hierna Fonds te noemen. Het
Fonds is een begrotingsfonds zoals bedoeld in artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Het Fonds wordt gespijsd met de middelen die in uitvoering van punt 6 van het protocol nr. 2 van 1 januari 2003
en punt 3 (12 RVT-equivalenten palliatieve dagopvang Vlaamse Gemeenschap) van hoofdstuk 3 van het protocol nr. 3
van 13 juni 2005 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van
de grondwet over het te voeren ouderenzorgbeleid door de federale overheid aan de Vlaamse Gemeenschap worden
toegekend.

Ten laste van dit Fonds worden alle uitgaven van het agentschap Zorg en Gezondheid aangerekend, voor zover
deze verband houden met de uitvoering van punt 6 van het protocol nr. 2 van 1 januari 2003 en punt 3
(12 RVT-equivalenten palliatieve dagopvang Vlaamse Gemeenschap) van hoofdstuk 3 van het protocol nr. 3 van
13 juni 2005 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de
grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid en meer specifiek de zorgvernieuwingsprojecten en de palliatieve
dagopvang.

De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan heeft, beschikt rechtstreeks over de kredieten van het Fonds.

Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006. »

HOOFDSTUK XI. — Decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van
23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

Art. 27. In artikel 14 van het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot
wijziging van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden
worden de woorden ″van de financiële instellingen″ geschrapt.

HOOFDSTUK XII. — Oprichting VZW Kazerne Dossin - Memoriaal,
Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten

Art. 28. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om toe te treden als stichtend lid tot de vereniging zonder
winstoogmerk ″Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten″,
met ingang van de datum van oprichting van de VZW.

Art. 29. De vereniging heeft tot doel, op basis van de studie en documentatie over de vervolging van joden en
zigeuners in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, om in Mechelen op de historische site rond de Kazerne Dossin,
een memoriaal, museum en documentatiecentrum uit te bouwen over holocaust en mensenrechten.

Art. 30. De Vlaamse Gemeenschap zal voor de realisatie van deze vereniging samenwerken met de stad
Mechelen, de provincie Antwerpen en met de VZW Joods Museum van Deportatie en Verzet.

Art. 31. De Vlaamse Gemeenschap kan aan de VZW ″Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en Documentatie-
centrum over Holocaust en Mensenrechten″ infrastructuur ter beschikking stellen voor de realisatie van de in arti-
kel 28 geformuleerde doelstelling. Het voorwerp en de voorwaarden van die terbeschikkingstelling worden geregeld
in een overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VZW ″Kazerne Dossin - Memoriaal, Museum en
Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten″.

HOOFDSTUK XIII. — Landbouw en Visserij

Afdeling I. — Overdracht personeelsleden beleidsdomein Landbouw en Visserij

Art. 32. § 1. De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit welke personeelsleden, die tewerkgesteld zijn bij het
departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij, en de goederen die verbonden zijn
met hun werking, worden overgedragen naar het Agentschap voor Facilitair Management.

§ 2. De bevoegdheid die in de eerste paragraaf van dit artikel aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt
op de datum van de toewijzing van het personeel en de goederen die verbonden zijn met hun werking.

Art. 33. § 1. De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit welke personeelsleden, die tewerkgesteld zijn bij het depar-

tement Landbouw en Visserij, en de goederen die verbonden zijn met hun werking, worden overgedragen naar het
Agentschap voor Landbouw en Visserij, alsook welke personeelsleden, die tewerkgesteld zijn bij het Agentschap voor
Landbouw en Visserij, en de goederen die verbonden zijn met hun werking, worden overgedragen naar het
departement Landbouw en Visserij.

§ 2. De bevoegdheid die in de eerste paragraaf van dit artikel aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt
op de datum van de toewijzing van het personeel en de goederen die verbonden zijn met hun werking.

Afdeling II. — Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Art. 34. § 1. Er wordt een ″Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid″ opgericht, hierna het Fonds te noemen.
Het Fonds is een begrotingsfonds als bedoeld in artikel 45 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

§ 2. Aan het Fonds worden toegewezen :

1° het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden bij inbreuken op de randvoorwaarden;

2° het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden bij andere vastgestelde onregelmatigheden;

3° het gedeelte van de verschuldigde superheffing in de zuivelsector dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden;

4° bij debiteuren superheffing geïnde intresten;
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5° bij debiteuren geïnde nalatigheidsintresten die betrekking hebben op het Vlaams aandeel van de teruggevor-
derde schuld;

6° bij debiteuren gerecupereerde gerechtskosten;

7° toevallige ontvangsten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

§ 3. De middelen van het Fonds kunnen worden aangewend voor :

1° betalingen die niet voor communautaire financiering in aanmerking komen door overschrijding van
betalingstermijnen of plafonds;

2° betalingen waarvoor communautaire financiering wordt geweigerd in het kader van de conformi-
teitsgoedkeuring;

3° het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan moet dragen van niet binnen een bepaalde periode plaatsgevonden
invorderingen;

4° financiering van door de Europese Commissie toegestane maatregelen waarvoor de door het Vlaams
Betaalorgaan ingehouden superheffing mag worden aangewend;

5° gerechtskosten en nalatigheidsintresten bij juridische geschillen aan de tegenpartij te betalen;

6° teruggave van het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mocht inhouden bij vastgestelde onregelmatigheden
als de betrokkene na bezwaarschrift niet meer hoeft terug te betalen;

7° teruggave van het gedeelte dat het Vlaams Betaalorgaan mocht inhouden bij inbreuken op de randvoorwaarden
als de betrokkene na bezwaarschrift niet meer hoeft terug te betalen;

8° teruggave van bij debiteuren geïnde intresten op het Vlaams aandeel als de betrokkene na bezwaarschrift niet
meer hoeft terug te betalen;

9° uitgaven in het kader van de optimalisering van de werking van het Vlaams Betaalorgaan.

§ 4. Het saldo op 31 december 2006 van de sinds 1 januari 2002 gerealiseerde ontvangsten als bedoeld in § 2, op
orderekening 091-2225021-64 van het Vlaams Betaalorgaan ten belope van 1.853.931,58 euro, wordt ingeschreven als
toegewezen ontvangst op het Fonds.

§ 5. De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan heeft, beschikt rechtstreeks over de kredieten van het in § 1
bedoelde Fonds.

Afdeling III. — Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Art. 35. Artikel 38 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2006, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007,
wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 38 Het EV ILVO staat in voor :

1° het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, expertises en dienstverlening op het vlak van landbouw en
visserij voor derden;

2° het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen;

3° datacollectie en wetenschappelijke adviestaken ter ondersteuning van het Europees Gemeenschappelijk
Visserijbeleid;

4° logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector. »

Art. 36. In artikel 41, § 1, van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2006, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2007, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :

« Ieder jaar stelt de beheerscommissie de begroting vast van de uitgaven en reservefondsen voor het volgende
begrotingsjaar, alsmede de middelen van het EV ILVO om de uitgaven te dekken en reservefondsen aan te leggen. Voor
het indienen van de begroting volgt de beheerscommissie de nadere regelen zoals vastgesteld in de begrotingsinstruc-
ties tot de opmaak van de algemene uitgaven- en middelenbegroting. » .

Art. 37. Aan artikel 41 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2006, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2007, worden een § 3 en een § 4 toegevoegd, die luiden als volgt :

« § 3. Het EVILVO legt minstens een reservefonds aan voor zijn sociaal passief en een reservefonds voor de
vervanging van noodzakelijke investeringen.

Het EV ILVO wordt verplicht zijn beleggingsportefeuille te liquideren ter stijving van deze reservefondsen.

§ 4. Het EV ILVO sluit aan bij het Centraal Financieringsorgaan bij het departement Financiën en Begroting. »

HOOFDSTUK XIV. — Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Art. 38. Bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, of zijn rechtsopvolger, wordt een Eigen Vermogen
ingesteld, waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend, onder de benaming ″Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut
voor het Onroerend Erfgoed″ afgekort EV VIOE.

Art. 39. Het EV VIOE heeft tot doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke
dienstverlening inzake behoud, beheer en ontsluiting met betrekking tot archeologisch, varend, monumentaal en
landschappelijk erfgoed, al dan niet in opdracht van derden; in uitvoering van de volgende wet en decreten :

— wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, gewijzigd bij de decreten van
3 maart 1976, 18 december 1992, 14 juli 1993, 6 juli 1994 en 16 april 1996;

— decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij de
decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001,
21 november 2003, 30 april 2004 en 10 maart 2006;

— decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij de decreten
van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10 maart 2006;

— decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999,
8 december 2000, 21 december 2001, 19 juli 2002, 13 februari 2004 en 10 maart 2006;
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— decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van het varend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 10 maart 2006.

Onder derden worden in dit verband verstaan :

a) overheden en openbare instellingen;

b) rechtspersonen die zijn opgezet met het oog op het realiseren van projecten die van belang zijn voor de
erfgoedzorg zoals beschreven in dit artikel;

c) private rechtspersonen;

d) natuurlijke personen.

Deze doelstellingen worden bereikt door middel van :

1° het uitvoeren van terreinrealisaties zowel op gronden van het Vlaamse Gewest als op terreinen van derden;

2° het uitwerken en publiceren van onderzoeksresultaten, al dan niet uitgevoerd in opdracht van derden;

3° het verlenen van diensten en het uitwisselen van diensten in coöperatief verband;

4° het participeren in publiek-private samenwerkingsverbanden mits het voorafgaandelijk akkoord van de
minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en van de minister van Financiën en Begroting;

5° het ondersteunen van en het uitbaten van bezoekerscentra;

6° het meedingen naar of uitvoeren van opdrachten en projecten waarmee de kennis en ervaring die aanwezig zijn
binnen het agentschap en het EV VIOE kunnen worden ingezet ter ondersteuning van andere publiek- of
privaatrechtelijk verenigingen, ondernemingen, instellingen of natuurlijke personen.

Art. 40. Het EV VIOE kan voor de verwezenlijking van zijn doel vrij contracten sluiten in het raam van een
aanneming, onderaanneming, tijdelijke vereniging, een consortium, en alle andere geschikt bevonden samenwerkings-
verbanden, roerende en onroerende goederen verwerven en vervreemden en in het algemeen alle nuttige
rechtshandelingen stellen.

Art. 41. Het EV VIOE kan mits een unanieme beslissing in de beheerscommissie medeoprichter, lid, bestuurder
of vennoot zijn van publiek- of privaatrechtelijke verenigingen, ondernemingen of instellingen, op voorwaarde dat het
doel van die rechtspersonen verband houdt met het doel van het EV VIOE.

Art. 42. Het EV VIOE kan voor de verwezenlijking van zijn doel op contractuele basis personeel aanwerven,
tewerkstellen en ontslaan.

De Vlaamse Regering bepaalt de rechtspositieregeling van het personeel van het EV VIOE.

Het EV VIOE kan personeel ter beschikking stellen van de Vlaamse overheid. De wet van 24 juli 1987 betreffende
de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is op
die terbeschikkingstelling niet van toepassing.

Art. 43. § 1. Het EV VIOE wordt bestuurd door een beheerscommissie.

De volgende personen zijn ambtshalve lid :

1° de leidend ambtenaar van het agentschap VIOE, die de commissie voorzit;

2° drie personeelsleden van het agentschap VIOE;

3° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed;

4° de leidend ambtenaar van het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed of zijn
afgevaardigde;

5° de leidend ambtenaar van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen of zijn
afgevaardigde;

6° een ambtenaar, deskundig in financiën en begroting, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor
Financiën en Begroting.

§ 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de samenstelling van de beheerscommissie te wijzigen op basis van
wijzigingen op het vlak van interne organisatie van het agentschap en op vlak van wijzigingen van bevoegdheden van
ministers.

§ 3. De voorzitter kan bevoegde personen uitnodigen om met raadgevende stem aan de bespreking van een punt
van de agenda van een vergadering van de beheerscommissie deel te nemen.

§ 4. De beheerscommissie vergadert minstens tweemaal per jaar, met name voor het vaststellen van de begroting
en de rekening overeenkomstig artikel 9 op uitnodiging van de voorzitter. Twee leden kunnen te allen tijde eisen dat
de voorzitter een vergadering samenroept binnen de dertig dagen.

§ 5. De beheerscommissie maakt een huishoudelijk reglement op dat ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering
wordt voorgelegd.

§ 6. Het mandaat van lid van de beheerscommissie is onbezoldigd.

Art. 44. Het vermogen van de rechtspersoon, vermeld in artikel 37, wordt gevormd door :

1° de gelden en vergoedingen die werden betaald voor de onderzoeken en studies, ontledingen, proeven,
keuringen en andere diensten die voor rekening van derden worden verricht door het VIOE;

2° de inkomsten van het valoriseren van de resultaten van de uitgevoerde activiteiten, waaronder het exploiteren
van intellectuele eigendomsrechten;

3° de inkomsten uit de verkoop van rapporten, brochures, kaarten, plans, foto’s, wetenschappelijke of andere
publicaties, met inbegrip van die producten in elektronische vorm;

4° de giften, legaten, schenkingen, beurzen, prijzen of alle andere giften die zijn aanvaard krachtens de wet van
12 juli 1931 betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de voorlopige aanvaarding van bij
akten gedane schenkingen onder de levenden;

5° heffingen, retributies, subsidies en dergelijke meer;

6° dotaties;

7° de huurgelden en de inkomsten van het uitbaten van bezoekerscentra;
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8° de inkomsten van het beheer en de inkomsten uit de vervreemding van goederen die tot de rechtspersoon van
het EV VIOE behoren, na goedkeuring van de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en de minister van Financiën
en Begroting;

9° intresten en waardevermeerderingen van het patrimonium;

10°andere inkomsten, na goedkeuring door de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en de minister van
Financiën en Begroting.

Art. 45. De Vlaamse Regering kan beslissen onroerende en roerende goederen van het Vlaamse Gewest die niet
langer dienstig zijn voor de strikte overheidstaak van het agentschap met het oog op valorisatie kosteloos in eigendom
over te dragen aan het EV VIOE. In die gevallen neemt het EV VIOE de rechten en plichten over van het agentschap.
Betrokken onroerende en roerende goederen kunnen niet vervreemd worden dan ten behoeve van de schatkist.

Art. 46. § 1. Ieder jaar stelt de beheerscommissie de begroting vast van de uitgaven voor het volgende
begrotingsjaar, alsmede de middelen van het EV VIOE om die uitgaven te dekken. Voor het indienen van de begroting
volgt het EV VIOE de nadere regelen zoals vastgesteld in de begrotingsinstructies tot de opmaak van de algemene
uitgaven- en middelenbegroting.

Ieder jaar, voor 15 maart, stelt de beheerscommissie de rekening van het EV VIOE van het vorige begrotingsjaar
op.

De begroting en de rekening worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering, samen met het advies
van de Inspectie van Financiën; elke wijziging ervan wordt na advies van de Inspectie van Financiën ter goedkeuring
voorgelegd aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed en de minister van Financiën en Begroting.

Ten minste eenmaal per jaar wordt de boekhouding van het EV VIOE nagekeken door de Vlaamse Regering. De
daartoe aangestelde ambtenaren beschikken over alle bevoegdheden van onderzoek, kunnen alle stavings- en
bewijsstukken laten voorleggen en kunnen zich vergewissen van de toestand van de bewaarde goederen, maar mogen
zich niet met beheer bezighouden.

§ 2. Het EV VIOE kan het saldo tijdens het volgende begrotingsjaar vrij aanwenden voor het verwezenlijken van
zijn doel.

Art. 47. Onverminderd de voorgaande bepalingen worden de nadere regelen betreffende het beheer, de werking
en de boekhouding van het Eigen Vermogen VIOE vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK XV. — Strategische Adviesraden

Art. 48. Aan artikel 3 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden wordt een
derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De strategische adviesraden kunnen door de Vlaamse Regering verplicht worden hun financiële rekeningen te
hebben en hun beleggingen onder te brengen bij een door de Vlaamse Regering aan te wijzen kredietinstelling. »

Art. 49. Aan artikel 14 van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :

« De met de financiële controle en certificering belaste instantie, kan een toezicht ter plaatse uitvoeren op de
comptabiliteit en de verrichtingen van de strategische adviesraad. Ze mogen te allen tijde alle bewijsstukken, staten,
inlichtingen of toelichtingen opvragen die betrekking hebben op de ontvangsten, de uitgaven, de activa en de
schulden. »

HOOFDSTUK XVI. — Oppervlaktewateren

Art. 50. In artikel 35quinquies, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006, wordt tussen de zinsnede ″- tenzij de heffingsplichtige
het bewijs levert dat de reëel geloosde hoeveelheid kleiner is. » en de zinsnede ″a : deze term is gelijk aan 0,825 voor
de heffingsjaren 1992, 1993, 1994 en 1995 en is gelijk aan 0,550 met ingang van het heffingsjaar 1996. » de zin ″De
Vlaamse Regering stelt de nadere regels hiervan vast. » ingevoegd.

Art. 51. In de bijlage van dezelfde wet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2005, wordt

35 Papierindustrie 1.000 kg papier uit : houtslijpsel of
celstof ander materiaal

1,6 0,001 0,009

7,8 0,001 0,009

vervangen door

35 Papierindustrie 1.000 kg papier 1,6 0,001 0,009

HOOFDSTUK XVII. — Openbare Werken

Art. 52. In artikel 57, § 2, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992 wordt de zin ″Bovendien zal het Fonds, op afzonderlijke rekening, bijdragen tot de dienstverlening aan
de nationale overheid wat betreft de zeevaartpolitie en douane. » geschrapt.

Art. 53. In artikel 58 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992 wordt punt 2 geschrapt.

HOOFDSTUK XVIII. — Media

Art. 54. Artikel 97, § 1, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
4 maart 2005, wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. De particuliere televisieomroepen erkend door de Vlaamse Gemeenschap of rechtmatig aangemeld bij de
Vlaamse Regulator voor de Media, zijn gemachtigd reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen
nut uit te zenden.

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap kan enkel reclame brengen met het oog op zelfpromotie. De
televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap is gemachtigd boodschappen van algemeen nut te brengen.
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De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap is gemachtigd sponsoring te brengen. De sponsorvermeldingen
mogen uitsluitend de naam van de sponsor, de handelsnaam, het logo, het product, de naam van het product, de dienst
of de naam van de dienst bevatten. Klank- en/of beeldherkenningstekens, van of verbonden aan de sponsor zijn
toegestaan, evenals imago-ondersteunende slogans van de sponsor of zijn producten of diensten. De vermelding mag
geanimeerd zijn en mag niet langer dan vijf seconden per sponsor en tien seconden in totaal bedragen.

Binnen een tijdsbestek van vijf minuten voor en na kinderprogramma’s op de televisieomroep van de Vlaamse
Gemeenschap mag geen sponsorvermelding plaatsvinden.

De televisieomroep van de Vlaamse Gemeenschap mag geen telewinkelen brengen. »

Art. 55. In artikel 106 van dezelfde decreten wordt na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt :

« De sponsorvermelding moet een duidelijke verwijzing naar het gesponsorde programma bevatten, en moet
voldoen aan de bepalingen van artikel 2, 16°. ».

HOOFDSTUK XIX. — Vrijwaringsovereenkomsten

Art. 56. Het Vlaamse Gewest wordt gemachtigd met en ten aanzien van bestuurders die kunnen worden geacht
haar als rechtstreeks of onrechtstreeks aandeelhouder te vertegenwoordigen of op haar voordracht zijn benoemd in
rechtspersonen, ongeacht of ze van publiek- of privaatrechtelijke aard zijn, al dan niet op individuele basis een
vrijwaringsovereenkomst te sluiten inzake hun aansprakelijkheid als bestuurder met betrekking tot welomschreven
projecten die binnen die rechtspersonen gerealiseerd worden, houdende tevens omschrijving van de verplichtingen die
in dat verband op die bestuurders rusten.

HOOFDSTUK XX. — Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

Art. 57. In artikel 4 van het decreet van 13 december 2003 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap
van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (NV BAM) wordt in het eerste lid de tweede zin vervangen
door wat volgt :

« BAM sluit met dit doel en met name voor de realisatie van de Masterplanprojecten overeenkomsten af met het
Vlaamse Gewest en met de betrokken publiekrechtelijke rechtspersonen. »

Art. 58. In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt § 1 vervangen door wat volgt :

« § 1. Voor zover dit bijdraagt tot de realisatie van het maatschappelijk doel van BAM zijn het Vlaamse Gewest en
BAM gemachtigd om onderling of met derden vennootschappen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en andere
entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, op te richten of er rechtstreeks of onrechtstreeks in deel te nemen. »
.

Art. 59. Artikel 7, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Het Vlaamse Gewest, de publiekrechtelijke rechtspersonen die participeren in BAM en de overige publiekrech-
telijke rechtspersonen, worden gemachtigd om de roerende en onroerende goederen waarvan respectievelijk het
Vlaamse Gewest en de betrokken rechtspersonen eigenaar zijn en die nuttig of noodzakelijk zijn voor de realisatie van
de opdrachten van BAM, in BAM in te brengen, haar te verkopen, er zakelijke rechten op toe te staan of in beheer te
geven, ongeacht de juridische aard van de verrichting. »

Art. 60. Aan artikel 9 van hetzelfde decreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd,
die luidt als volgt :

« § 2. Onverminderd de mogelijkheid voor BAM om op grond van andere wetgeving wijzigingen te bevelen, heeft
BAM het recht om voor de uitoefening van haar opdrachten de ligging, het tracé of het plan van aanleg van alle
gasdistributieleidingen, elektriciteitsdistributieleidingen, waterleidingen, rioleringen en andere leidingen die onder de
gewestelijke bevoegdheid ressorteren, van welke aard ook, en alle bijbehorende uitrustingen te doen wijzigen naar
aanleiding van werken die zij wenst uit te voeren aan het domein dat zij in eigendom heeft, waarop zij een zakelijk recht
heeft of dat zij beheert. Behoudens in het geval van hoogdringendheid, behoort zij hiervan de operator van de
betrokken infrastructuur bij ter post aangetekende brief kennis te geven uiterlijk drie maanden voor de uitvoering van
de werken wordt aangevat. De kosten wegens wijziging van de ligging, het tracé of het plan van aanleg van voormelde
infrastructuur zijn ten laste van de operator indien de wijzigingen zijn opgelegd hetzij terwille van de openbare
veiligheid, hetzij in het belang van de openbare wegen, het openbaar vervoer of de waterwegen of enige andere met
het Masterplan Antwerpen verbonden overweging van openbaar belang. Bij onenigheid mag BAM zelf tot de
uitvoering der werken overgaan en de kosten hiervan verhalen op de operator. »

Art. 61. In het hetzelfde decreet wordt een artikel 9bis ingevoegd, dat luidt als volgt :

« Artikel 9bis

Indien BAM voor de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van opdrachten voor aanneming van werken als bedoeld
in artikel 2 van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken in om het
even welk stadium een beroep doet op aannemers, dient BAM zelf niet te voldoen aan de bepalingen van de wet van
20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, doch dienen enkel de aannemers op
wie BAM voor de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de werken in om het even welk stadium een beroep doet
aan deze bepalingen te voldoen. »

Art. 62. In het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 wordt
het opschrift van hoofdstuk XXV ″Organiek fonds ontvangen dividenden uit BAM″ vervangen door wat volgt :

« Organiek fonds ontvangsten uit deelname in de winst van de exploitatie van de Oosterweelverbinding en
dividenden van BAM. »

Art. 63. In hetzelfde decreet wordt artikel 77, § 2, vervangen door wat volgt :

« § 2. Aan het Financieringsfonds BAM worden alle ontvangsten toegewezen die het Vlaamse Gewest ontvangt uit
hoofde van deelname in de winst van de exploitatie door BAM van de Oosterweelverbinding, alsook alle dividenden
die het Vlaamse Gewest van BAM zal ontvangen. ».
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HOOFDSTUK XXI. — Slotbepalingen

Art. 64. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met
uitzondering van :

— artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007;

— afdeling I - Bijkomende academiseringsmiddelen van hoofdstuk III - Wetenschap en Innovatie, die uitwerking
heeft met ingang van 1 januari 2007;

— hoofdstuk IV - Rentetoelagen wegens hinder door openbare werken, dat in werking treedt op de datum van
inwerkingtreding van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die
lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken;

— artikel 12, 1°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2007;

— hoofdstuk XIV - Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, dat in werking treedt
op de datum bepaald door de Vlaamse Regering;

— artikel 50, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2006, en artikel 51, dat uitwerking heeft met ingang
van het aanslagjaar 1999.

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

Brussel, 29 juni 2007.

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

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
Mevr. F. MOERMAN

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
D. VAN MECHELEN

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
M. KEULEN

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen,
Mevr. K. VAN BREMPT

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
S. VANACKERE

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2007/36524]F. 2007 — 3814

29 JUIN 2007. – Décret contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2007 (1)

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

DECRET contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2007

Note

Session 2006-2007
Documents. — Projet de décret + Addendum : 1218, n° 1. — Amendements : 1218, n° 2. — Rapport de la Cour des

Comptes : 1218, n° 3. – Amendements : 1218, nos 4 à 7. — Rapport de la Commission de la Politique générale, des
Finances et du Budget : 1218, n° 8. — Rapport de la Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias :
1218, n° 9. — Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 1218, n° 10. — Rapport de la
Sous-commission de l’Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale : 1218, n° 11. — Rapport de la Commission de
l’Environnement et de la Nature, de l’Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale, de l’Aménagement du Territoire
et du Patrimoine immobilier : 1218, n° 12. — Rapport de la Commission de l’Enseignement, de la Formation, des
Sciences et de l’Innovation : 1218, n° 13. — Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 1218,
n° 14. — Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille : 1218, n° 15. — Rapport de la Commission
Logement, Politique urbaine, Intégration civique et Egalités des Chances : 1218, n° 16. — Texte adopté par les
commissions : 1218, n° 17. – Amendements : 1218, n° 18. — Texte adopté en séance plénière : 1218, n° 19.

Annales. — Discussion et adoption : Séance de midi du 27 juin 2007.
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