
TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2009/200810]F. 2009 — 822
30 JANVIER 2009. — Arrêté du Gouvernement flamand

modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l’expérience du travail

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l’article 11, § 5, remplacé par
le décret du 8 décembre 2000;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l’expérience du travail;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 janvier 2009;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant que, vu l’imminente entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement du 10 juillet 2008 relatif à

l’expérience de travail, la prime salariale, la prime d’encadrement complémentaire; l’indemnité d’intégration et
l’indemnité de postsoins doivent soumises à l’indice-santé;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :
Article 1er. A l’article 11, remplacé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, sont apportées les

modifications suivantes :
1o au point 1o le montant ″8.600″ est remplacé par le montant ″8.950″;
2o au point 2o le montant ″13.760″ est remplacé par le montant ″14.320″;
3o au point 3o le montant ″17.200″ est remplacé par le montant ″17.900″;
4o il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : ″Le montant de la prime salariale évolue de la même manière

et dans la même mesure que l’indice-santé.″
Art. 2. A l’article 12, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
″Le montant de la prime d’encadrement complémentaire évolue de la même manière et dans la même mesure que

l’indice-santé.″
Art. 3. A l’article 13, § 2, du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
″Le montant de l’indemnité pour le module d’intégration évolue de la même manière et dans la même mesure que

l’indice-santé.″
Art. 4. A l’article 14, § 3, du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
″Le montant de l’indemnité de postsoins évolue de la même manière et dans la même mesure que l’indice-santé.″
Art. 5. L’article 17 du même arrêté est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Art. 7. Le Ministre flamand ayant la politique de l’emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 janvier 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*
VLAAMSE OVERHEID

[2009/200812]N. 2009 — 823
30 JANUARI 2009. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen

overeenkomstig artikel 48 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 48;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begroting, gegeven op
18 december 2008;

Gelet op de adviezen van de provinciale en gemeentelijke adviesraden voor milieu en natuur over de betreffende
ontwerpdeelbekkenbeheerplannen;

Gelet op de goedkeuring door de waterschappen van de betreffende ontwerpdeelbekkenbeheerplannen;
Gelet op de afstemming van de goedgekeurde deelbekkenbeheerplannen door de bekkenbesturen;
Gelet op de adviezen van de bekkenraden van de bekkens IJzer, Brugse Polders, Gentse Kanalen, Benedenschelde,

Leie, Bovenschelde, Dender, Dijle-Zenne, Demer, Nete en Maas over de ontwerpbekkenbeheerplannen, met inbegrip
van de deelbekkenbeheerplannen, gegeven op respectievelijk 21 mei 2007, 21 mei 2007, 21 mei 2007, 22 mei 2007,
18 mei 2007, 22 mei 2007, 22 mei 2007, 22 mei 2007, 7 mei 2007, 21 mei 2007 en 16 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Veurne-Ambacht, Zuid-IJzer, en Handzamevaart over het
ontwerpbekkenbeheerplan IJzer, gegeven op respectievelijk 8 mei 2007, 15 mei 2007 en 8 mei 2007;

Gelet dat er geen advies van het waterschap Gistel-Ambacht binnen de gestelde termijn is verstrekt over het
ontwerpbekkenbeheerplan IJzer;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Oudlandpolder Blankenberge, Zwinstreek, Damse Polder-Sint-
Trudoledeken, Brugse Polders Oost, en Kerkebeek-Rivierbeek over het ontwerpbekkenbeheerplan Brugse Polders, met
inbegrip van de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op respectievelijk 9 mei 2007, 14 mei 2007,
14 mei 2007, 21 mei 2007 en 16 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Krekenland, Burggravenstroom, Poekebeek en Oude Kale, Moervaart
en Gentse binnenwateren, en Kanaal van Stekene over het ontwerpbekkenbeheerplan Gentse Kanalen, met inbegrip
van de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op 15 mei 2007;
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Gelet op de adviezen van de waterschappen Schelde- en Durmepolders, Rivierenland, Land van Waas, Het Schijn,
De Beneden Vliet, en De Drie Molenbeken over het ontwerpbekkenbeheerplan Benedenschelde, met inbegrip van de
desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op respectievelijk 22 mei 2007, 16 mei 2007, 22 mei 2007,
16 mei 2007, 16 mei 2007 en 22 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Grensleie-Heulebeek, Mandel-Devebeek, en Benedenleie over het
ontwerpbekkenbeheerplan Leie, gegeven op respectievelijk 11 mei 2007, 11 mei 2007 en 22 mei 2007;

Gelet dat er geen advies van het waterschap Gaverbeek binnen de gestelde termijn is verstrekt over het
ontwerpbekkenbeheerplan Leie;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Bovenschelde Zuid, en Scheldemeersen over het ontwerpbekkenbe-
heerplan Bovenschelde, met inbegrip van de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op 22 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Dendermeersen, Land van Aalst, Bellebeek, en Marke over het
ontwerpbekkenbeheerplan Dender, met inbegrip van de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op
respectievelijk 15 mei 2007, 15 mei 2007, 4 juni 2007 en 4 juni 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Zenne-Zuid, Zenne-Noord, Dijle-Zuid, Dijle-Noord, en Vrouwvliet
over het ontwerpbekkenbeheerplan Dijle-Zenne, met inbegrip van de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen,
gegeven op respectievelijk 21 mei 2007, 9 mei 2007, 9 mei 2007, 14 mei 2007 en 16 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Demer-Noord, Demer-Zuid, Melsterbeek, Zwarte Beek en
Mangelbeek, Herk en Mombeek, en Bovenstroom Demer over het ontwerpbekkenbeheerplan Demer, met inbegrip van
de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op respectievelijk 15 mei 2007, 16 mei 2007, 21 mei 2007,
21 mei 2007, 21 mei 2007 en 21 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Beneden-Nete, Grote Nete en Wimp, Kleine Nete en Bollaak, Kleine
Nete en Aa, Bovenlopen Kleine Nete, en Grote Nete, Molse Nete en Grote Laak over het ontwerpbekkenbeheerplan
Nete, met inbegrip van de desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op 16 mei 2007;

Gelet op de adviezen van de waterschappen Mark en Weerijs, Dommel en Warmbeek, Noordoost-Limburg,
Centrale Maasvlakte, en Jeker, Heeswater en Voeren over het ontwerpbekkenbeheerplan Maas, met inbegrip van de
desbetreffende deelbekkenbeheerplannen, gegeven op respectievelijk 16 mei 2007, 16 mei 2007, 16 mei 2007, 16 mei 2007
en 21 mei 2007;

Gelet op de goedkeuring door de bekkenbesturen van de ontwerpen van bekkenbeheerplan, met inbegrip van de
deelbekkenbeheerplannen, van IJzer, Brugse Polders, Gentse Kanalen, Benedenschelde, Leie, Bovenschelde, Dender,
Dijle-Zenne, Demer, Nete en Maas, respectievelijk op 22 augustus 2007, 28 augustus 2007, 27 augustus 2007,
7 september 2007, 4 september 2007, 31 augustus 2007, 29 augustus 2007, 30 augustus 2007, 29 augustus 2007,
3 september 2007 en 27 augustus 2007;

Gelet op de afstemming door de CIW;
Gelet op advies 45.769/3 van de Raad van State, gegeven op 13 januari 2009;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur en de Vlaamse

minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening;
Na beraadslaging,

Besluit :
Artikel 1. De Vlaamse Regering stelt de volgende bekkenbeheerplannen vast, telkens met inbegrip van de

desbetreffende deelbekkenbeheerplannen :
1o bekkenbeheerplan IJzerbekken;
2o bekkenbeheerplan bekken van de Brugse Polders, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Meetsjes-

landse Polders, Brugse Vaart, en Ede;
3o bekkenbeheerplan bekken van de Gentse Kanalen, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Krekenland,

Burggravenstroom, Poekebeek, Oude Kale, Gentse Binnenwateren, Moervaart, en Kanaal van Stekene;
4o bekkenbeheerplan Benedenscheldebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Ledebeek en Durme,

Scheldeschorren, Land van Waas, Beneden Schijn, Boven Schijn, Beneden Vliet, Vliet en Zielbeek, Barbierbeek, De Drie
Molenbeken, en Scheldeland;

5o bekkenbeheerplan Leiebekken, met inbegrip van het deelbekkenbeheerplan Benedenleie;
6o bekkenbeheerplan Bovenscheldebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Molenbeek Ronse,

Scheldeheuvels, Scheldemeersen, en Zwalm;
7o bekkenbeheerplan Denderbekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Vondelbeek, Molenbeek

Erpe-Mere, Midden-Dender, Bellebeek, Gaverse Meersen, Ninoofse Meersen, en Marke;
8o bekkenbeheerplan Dijle-Zennebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Zuunbeek en Neerpedebeek-

Broekbeek-Kleine Maalbeek, Zenne-Molenbeek, Woluwe, Laan-IJse, Voer, Molenbeek-Bierbeek-Lemingsbeek-
Abdijbeek, Zenne-Maalbeek-Aabeek, Barebeek-Benedendijle, Leibeek-Weesbeek-Molenbeek, Vrouwvliet, en Laak;

9o bekkenbeheerplan Demerbekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Winge-Motte, Velpe,
Begijnebeek, Grote Gete, Kleine Gete, Melsterbeek en Beneden Gete, Winterbeek-Ossebeek, Zwarte Beek, Mangelbeek,
Midden-Demer, Herk, Mombeek, en Boven-Demer;

10o bekkenbeheerplan Netebekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Beneden-Nete, Benedengebied
Grote Nete, Middengebied Grote Nete, Benedengebied Kleine Nete, Molenbeek-Bollaak, Beneden Aa en Boven Aa,
Middengebied Kleine Nete, Wimp, Grote Laak, Bovenlopen Grote Nete en Molse Nete, en Bovenlopen Kleine Nete;

11o bekkenbeheerplan Maasbekken, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen Kleine Aa, Weerijs, Mark,
Aa-Leyloop, Dommel, Warmbeek, Noordoost-Limburg, Zanderbeek en Vrietselbeek, Kikbeek en Ziepbeek, Jeker en
Heeswater, en Voeren.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het waterbeleid, brengt het bekkenbestuur, de bekkenraad, de
waterschappen die deel uitmaken van het bekken, alsook de betrokken provincies en gemeenten op de hoogte van het
vastgestelde bekkenbeheerplan, met inbegrip van de deelbekkenbeheerplannen.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, het leefmilieu en het waterbeleid en de Vlaamse
minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 30 januari 2009.

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

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