
Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2019.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2019/42550]
8 NOVEMBER 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Regent

van 2 juli 1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de
provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en
verenigingen van Polders of van wateringen

DE VLAAMSE REGERING,

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

Gelet op het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het
uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare
onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2018;
Gelet op de adviesvraag binnen de 30 dagen, die op 23 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend met toepassing

van artikel 84 § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2, § 1, 1°, van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de Staatstussenkomst
inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten,
commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 17 juli 1970, wordt punt e) opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de Vlaamse minister,
bevoegd voor de waterinfrastructuur en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 8 november 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
J. JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2019/42550]
8 NOVEMBRE 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 2 de l’arrêté du Régent du

2 juillet 1949 relatif à l’intervention de l’État en matière de subsides pour l’exécution de travaux par les
provinces, communes, associations de communes, commissions d’assistance publique, fabriques d’églises et
associations de polders ou de wateringues

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20, modifié par la loi spéciale
du 16 juillet 1993 ;

Art. 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
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