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VLAAMSE RAAD
ZITTING 1995-1996

16 NOVEMBER 1995

ONTWERP VAN DECREET
houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

AMENDEMENTEN
voorgesteld door de Vlaamse regering

A. ONTWERP VAN DECREET

Artikel 1
In het eerste lid in de tabel het niet-gesplitste krediet
"118.497,1 miljoen frank" brengen op "117.930,1 miljoen
frank".
(Verlaging met 567,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Aanpassing van de totalen in functie van de vermindering op programma 00.1 en de transfert naar programma 51.2.
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Artikel 2
In het eerste lid in de tabel het niet-gesplitste krediet
"310.442,8 miljoen frank" brengen op "310.442,6 miljoen
frank".
(Verlaging met 0,2 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Verbetering van materiële fout.

Artikel 3
In het eerste lid in de tabel het niet-gesplitste krediet
"77.216,2 miljoen frank" brengen op "77.781,2 miljoen frank" .
(Verhoging met 565,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Aanpassing van de totalen in functie van de transfert naar programma 51.2 vanuit organisatieafdeling 24.

Artikel 6
In het eerste lid in de tabel het variabele krediet "1.473,4
miljoen frank" brengen op "1.473,6 miljoen frank".
(Verhoging met 0,2 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Aanpassing materiële vergissing.

Artikel 8
Littera e vervangen door wat volgt :
"e) mogen de buitengewone rekenplichtigen voorschotten
betalen voor buitenlandse zendingen, ongeacht het bedrag
ervan ;".
VERANTWOORDING
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt als alternatief
bovenvermelde tekst voorgesteld.

Artikel 10
In § 2 in de tabel de volgende basisallocatie invoegen :
"organisatieafdeling

programma

basisallocatie

41

80

43.01".

VERANTWOORDING
Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende de verdeling en de besteding van de middelen bedoeld voor de verdere ondersteuning van het lokale kansarmoedebeleid en het integratiebeleid voor het jaar 1995 en 1996.
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Artikel 13
A. In organisatieafdeling 13, programma 10 de volgende
basisallocatie weglaten :
"41.03 - Dotatie aan de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid".
B. In organisatieafdeling 13, programma 20 de volgende
basisallocaties weglaten :
"41.04 - Speciale fondsen voor onderzoek aan universitaire
instellingen
41.07 - Uitgaven met betrekking tot onderling overlegde
programma's".
C. In organisatieafdeling 41, programma 60 de volgende
basisallocatie weglaten :
"33.01 - Subsidies aan organisaties, instellingen en instituten voor maatschappelijk opbouwwerk".
D. In organisatieafdeling 41, programma 70 de volgende
basisallocaties weglaten :
"33.04 - Subsidies aan erkende centra en samenwerkingsinitiatieven in het kader van het algemeen welzijnswerk
33.26 - Subsidie aan het georganiseerd vrijwilligerswerk in
het kader van de welzijns- en de gezondheidssector".
E. In organisatieafdeling 44, programma 20 de volgende
basisallocatie weglaten :
"33.28 - Subsidies aan de kunstencentra".
F. In organisatieafdeling 63, programma 10 de volgende basisallocatie weglaten :
"33.03 - Subsidie aan de VZW Vlaamse Stichting Verkeerskunde".
VERANTWOORDING
Weglatingen naar aanleiding van de opmerkingen van het Rekenhof.

G. In organisatieafdeling 43, programma 10 de volgende
basisallocatie invoegen :
"33.32 - Subsidie aan de VZW JINT coördinatieorgaan voor
internationale jongerenwerking".
VERANTWOORDING
Aanvulling van de tekst naar aanleiding van de opmerkingen van
het Rekenhof.

H. In organisatieafdeling 12, programma 10 de economische code "33.03" vervangen door "33.02".
VERANTWOORDING
Aanpassen van economische codes naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof.

I. In organisatieafdeling 53, programma 10 de tekst "43.09 Vereffening van de verbintenissen aangegaan in het kader
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van het Sociaal Impulsfonds" vervangen door "43.09 - Vereffening van de verbintenissen aangegaan in het kader van het
Sociaal Impulsfonds en het Vlaams Fonds voor de Integratie
van Kansarmen".
J. In organisatieafdeling 63, programma 20 in de tekst van
basisallocatie 31.06 op de derde en vierde regel de woorden
"extra-exploitatiekosten" vervangen door de woorden "extra
exploitatietekorten".
VERANTWOORDING
Aanpassing van de teksten naar aanleiding van de opmerkingen
van het Rekenhof.

Artikel 34
In § 1 op de eerste en tweede regel na de woorden "toe te
staan" de woorden "aan private promotoren" invoegen.
VERANTWOORDING
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt deze verduidelijking toegevoegd aan de tekst.

Artikel 58
De bepaling "22) De Dienst met Afzonderlijk Beheer "
Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg"" weglaten.
VERANTWOORDING
Aangezien bedoeld fonds per 1 januari 1995 afgeschaft werd, is de
opname overbodig.

Artikel 78
Dit artikel weglaten.
VERANTWOORDING
Ingaand op de opmerking van het Rekenhof wordt artikel 78 weggelaten.

Artikel 90
In het laatste lid op de voorlaatste regel na de woorden
"b.a. 71.61" invoegen wat volgt :
"14.04, 14.07 en 74.04".
VERANTWOORDING
Evenals de basisallocatie 71.61 waren deze basisallocaties het
voorwerp van overheveling naar het MINA-fonds.
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Artikel 91
Het tweede lid vervangen door wat volgt :
"De begrotingen belopen voor de gezamelijke ontvangsten
72.000.000 frank en voor de gezamelijke uitgaven 72.000.000
frank.".
VERANTWOORDING
Verbetering materiële fout.

Artikel 100
Een zesde en zevende lid toevoegen, die luiden als volgt :
“Voor zover een definitieve machtiging wordt gegeven en
onverminderd de reglementaire termijnen die voor de uitbetaling van de tussenkomsten zijn vastgesteld, wordt het Fonds
voor de financiering van het urgentieplan voor de Sociale
Huisvesting ertoe gemachtigd de door Domus Flandria NV gelopen interesten ten laste te nemen die betrekking hebben op de
prefinanciering van tussenkomsten ingesteld in het kader van
het urgentieplan voor de sociale huisvesting vanaf het ogenblik
dat een principiële machtiging is gegeven. Deze tenlasteneming
wordt aangerekend op het in het vierde lid bedoelde saldo van
de verbintenissenmachtiging. De afrekening gebeurt op basis
van de rentevoet BIBOR op drie maanden.
De Vlaamse regering kan het Fonds voor de financiering
van het urgentieplan voor de Sociale Huisvesting machtigen
subsidies te verstrekken aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als tussenkomst in de door de VHM gemaakte beheerskosten in het kader van het urgentieplan voor de sociale
huisvesting. Deze subsidies worden aangerekend op het in het
vierde lid bedoelde saldo van de verbintenissenmachtiging.”.
VERANTWOORDING
Ingevolge enerzijds de snelle uitvoering van verschillende projecten die door Domus Flandria NV definitief zijn goedgekeurd en anderzijds de administratieve doorlooptijd van deze dossiers die elk
een ministeriële principiële en definitieve machtiging behoeven, laat
de uitbetaling van de tussenkomsten, ingesteld in het kader van het
urgentieplan voor de sociale huisvesting voor deze projecten op zich
wachten. Deze uitbetaling kan immers slechts gebeuren nadat een
definitieve machtiging is verstrekt. Vandaar dat voorgesteld wordt
dat Domus Flandria NV niet alleen deze subsidies kan prefinancieren (na principiële machtiging) maar dat deze maatschappij, binnen
de vooropgestelde budgettaire enveloppe, ook de interestlasten verbonden aan deze prefinanciering kan terugvorderen van het Vlaamse
Gewest voor zover tenminste ook een definitieve machtiging wordt
bekomen. Verder kan door de Vlaamse regering het Fonds voor de
financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting gemachtigd worden rechtstreeks subsidies te verstrekken aan de VHM;
nu is het zo dat de VHM indirect een beheersvergoeding krijgt : een
gedeelte van de door het Vlaamse Gewest verschuldigde vergoeding
voor Domus Flandria NV wordt door deze maatschappij overgemaakt aan de VHM.
In de begroting van het Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting voor het begrotingsjaar 1996 worden onder de rubriek uitgaven de volgende posten toegevoegd :
"– prefinanciering tussenkomsten
50,0 miljoen frank
– subsidies VHM
12,0 miljoen frank"
het bedrag van de post “tussenkomsten” onder dezelfde rubriek
wordt verminderd met 62 miljoen frank tot 1.011,4 miljoen frank.
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Artikel 106
Het tweede lid vervangen door wat volgt :
"De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.534.800.000
frank en voor de uitgaven 2.534.800.000 frank.".
VERANTWOORDING
In overeenstemming brengen van de decreetsbepaling met de ingediende begroting.

Artikel 117
A. Het tweede lid vervangen door wat volgt :
"De begroting beloopt voor de ontvangsten en voor de uitgaven 7.315.000.000 frank.".
B. Het vierde lid vervangen door wat volgt :
"Het Fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 4.565.000.000 frank vast te leggen.".
VERANTWOORDING
Op 28 oktober 1995 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring
gehecht aan de sociale enveloppe voor de werknemers van de
Vlaamse Scheepsbouw Maatschappij (VSM). Teneinde de financiering van deze sociale enveloppe mogelijk te maken, wordt de machtiging van het Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen verhoogd met de
budgettaire weerslag van deze enveloppe. De compensatie wordt
doorgevoerd lastens basisallocatie 51.06 van programma 24.4 (consortiumkrediet - hoofdsom).
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B. TABEL
AFDELING I
Begrotingskredieten
TITEL I
Lopende en kapitaaluitgaven
ORGANISATIEAFDELING 00
Vlaamse Raad
PROGRAMMA 10
Dotatie aan de Vlaamse Raad
Het niet-gesplitste krediet "1.581,8 miljoen frank" brengen
op "1.579,8 miljoen frank" .
(Verlaging met 2,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Aanpassing van de totalen in functie van de wijziging voor basisallocatie 01.02.

ORGANISATIEAFDELING 24
Administratie Budgettering, Accounting en
Financieel Management
PROGRAMMA 40
Rechtstreekse schuld
Het niet-gesplitste krediet "12.809,7 miljoen frank" brengen op "15.727,2 miljoen frank".
(Verhoging met 2.917,5 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Transfert van programma 24.8 en aanpassing in functie van de enveloppe VSM.

PROGRAMMA 80
Indirecte schuld
Het niet-gesplitste krediet "16.375,9 miljoen frank" brengen op "12.893,4 miljoen frank".
(Verlaging met 3.482,5 miljoen frank)

VERANTWOORDING
Transfert naar programma 24.4 in functie van de opmerking van
het Rekenhof.
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ORGANISATIEAFDELING 51
Administratie Economie
PROGRAMMA 20
Economisch Ondersteuningsbeleid
Het niet-gesplitste krediet "9.054,4 miljoen frank" brengen
op "9.619,4 miljoen frank".
(Verhoging met 565,0 miljoen frank)

VERANTWOORDING
Aanpassing van het bedrag voor programma 51.20 in functie van
de wijziging doorgevoerd in uitvoering van de beslissing van 28 oktober 1995 met betrekking tot de sociale enveloppe VSM.

ORGANISATIEAFDELING 61
Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer
PROGRAMMA 40
Landinrichting en Bodem
A. Het variabele krediet voor de uitgaven van het Fonds
Landinrichting "55,0 miljoen frank" brengen op "55,2 miljoen frank".
(Verhoging met 0,2 miljoen frank)
B. Het variabele krediet voor het saldo per 31.12.1996 van
het Fonds Landinrichting "145,0 miljoen frank" brengen op
"144,8 miljoen frank".
(Verlaging met 0,2 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Transfert vanuit programma 61.5.

PROGRAMMA 50
Waterbeheer
A. Het variabele krediet voor de uitgaven van het Fonds
waterhuishouding "25,4 miljoen frank" brengen op "25,2 miljoen frank".
(Verlaging met 0,2 miljoen frank)
B. Het variabele krediet voor het saldo per 31.12.1996 van
het Fonds Waterhuishouding "39,6 miljoen frank" brengen
op "39,8 miljoen frank" .
(Verhoging met 0,2 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Materiële vergissing verbeteren.
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ORGANISATIEAFDELING 63
Administratie Wegen en Verkeer
PROGRAMMA 20
Gemeenschappelijk Vervoer
Het niet-gesplitste krediet "10.065,8 miljoen frank" brengen op "10.065,6 miljoen frank".
(Verlaging met 0,2 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Verbetering materiële vergissing (tikfout).
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AFDELING III
Diensten met Afzonderlijk Beheer
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
A. In de rubriek ontvangsten de dotatie van De Zande
"32,0 miljoen frank" vervangen door "31,9 miljoen frank".
B. In de rubriek uitgaven de werkingskosten, onderhoud,
energie van De Zande "17,3 miljoen frank" vervangen door
"17,2 miljoen frank".
C. In de rubriek uitgaven het totaal der uitgaven van De
Zande "36,1 miljoen frank" vervangen door "36,0 miljoen
frank".

[ 11 ]
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MINA-BEGROTING
In de rubriek ontvangsten in punt 1.1. op de eerste regel
het jaartal "1991" vervangen door het jaartal "1981".
VERANTWOORDING
Verbetering van het jaartal (tikfout).
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VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS
De rubriek uitgaven vervangen door wat volgt :
II. Uitgaven
(In miljoenen franken)
Artikel

Omschrijving

Begroting 1996
NGK

90.01

90.02

90.03
90.04
90.05

90.06

90.07
90.08
91.01

91.02

91.03
91.04

91.05

91.06

GVK

GOK

Allerhande onderhoudsuitgaven ter bevordering van de verkeersveiligheid
en ter verbetering van de verkeersafwikkeling op gewestwegen, met inbegrip van de uitgaven voor de reiniging en verfraaiing van de gewestwegen

p.m.

14,0

Investeringsuitgaven ter structurele bestrijding van de verkeersoverlast en
de omgevingshinder alsmede ter bevordering van verkeersveiligheid en comfort, verbetering van verkeersleefbaarheid en ter bevordering van de
multimodale bereikbaarheid i.v.m. de gewestwegen met inbegrip van de
fietspaden alsmede de benodigde elektrische en elektromechanische installaties, de MER-studies, de specifieke projectstudies en de aankopen en
onteigeningen en de daaraan verbonden lasten.

8.295,2

8;719,7

Door de Vlaamse regering als economisch van bijzonder belang aangemerkte wegeninveteringen

p.m.

66,0

Benodigde uitgaven ongeacht de aard en de economische categorie ervan,
in verband met de Liefkenshoektunnel te Antwerpen en/of in verband met
de optimalisering van de aanwending van voormelde tunnel

p.m.

p.m.

Subsidies aan de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten
voor de uitvoering van door het Gewest bevolen verplaatsingen van gasen elektriciteitsinstallaties en rioleringen

100,0

85,0

Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van de bruggen onder
beheer van de administratie Wegen en Verkeer

880,0

176,0

Allerhande schadevergoedingen aan derden i.v.m. de administratie Wegen
en Verkeer

24,3

24,3

Investeringsuitgaven, zowel eigen werken als betoelaagde, ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap inzake de Zeehavens
en de maritieme toegangswegen ervan, m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en de daaraan verbonden lasten

4.749,8

4.670,0

Onderhouds- en investeringsuitgaven ter structurele bevordering van de
Binnenvaart, inzonderheid met het oog op de verbetering van de verbindingen tussen de havens en hun hinterland (waterbouwkundige en bijhorende werken) m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen en de daaraan
verbonden lasten

1.762,6

2.265,0

Door de Vlaamse regering als economisch van bijzonder belang aangemerkte investeringen m.b.t. waterwegen

p.m.

p.m.

Bijkomende investeringsuitgaven inzake waterbeheersingswerken aan de
kust, op de waterwegen en rivieren, al dan niet aan tij onderhevig, en hun
aanhorigheden, met inbegrip van de aankopen en onteigeningen voor de
uitvoering van de werken en de daaraan verbonden lasten

1.894,1

1.850,0

Investeringen in de haven van Antwerpen in toepassing van de beslissing
van de Vlaamse regering dd. 13 november 1991, punt 52 met betrekking
tot gronden Linkerscheldeoever m.i.v. de nodige aankopen, onteigeningen
en de daaraan verbonden lasten

20,0

78,0

Herbouw, vernieuwing en structurele herstelling van de bruggen onder
beheer van de administratie Waterwegen en Zeewezen

380,0

133,0

Uitgaven in het kader van het project "Netheidsactie Wegen" en van het
project "Vlaamse Wegentelefoon"

35,2

[ 13 ]

15 (BZ 1995) – Nr. 2

(In miljoenen franken)
Artikel

Omschrijving

Begroting 1996
NGK

91.07

Allerhande schadevergoedingen aan derden i.v.m. de administratie Waterwegen en Zeewezen

91.08

Terugbetaling R.M.T.

p.m.

91.09

Kosten voortvloeiend uit de dading N.V. Flandria

p.m.

92.01

Uitgaven ter herstelling van averijen aan en ter verbetering van elektrische
en elektromechanische installaties van gewestwegen en bevaarbare waterwegen alsmede het overige patrimonium onder de bevoegdheid van de
Administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten (AOSO)

93.01

93.02
93.03
Totaal

Allerhande uitgaven m.b.t. vervoer en mobiliteit : Studies en proefprojecten alsmede voor de begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van bedrijfsvervoerplannen

45,4

Werkingskosten (met inbegrip van uitrustingskosten) van het Vlaams
infrastructuurfonds

20,4

Diverse uitgaven, met inbegrip van de studiekosten en algemene kosten
inherent aan de aanmaak van het tijdschrift I.I.H.L.

56,0
157,0

GVK

GOK

10,7

10,7

112,0

137,0

18.228,7

18.228,7
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FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN
HET URGENTIEPLAN VOOR DE
SOCIALE HUISVESTING
De rubriek uitgaven vervangen door wat volgt :
"Uitgaven
(in miljoenen franken)
– tenlasteneming van interesten van de leningen van de VHM en de GIMV
of een van haar dochtermaatschappijen

75,0

– tussenkomsten (art. 49 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992)

1.011,4

– prefinanciering tussenkomsten

50,0

– subsidies VHM

12,0

Totaal uitgaven

1.148,4".

[ 15 ]
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SCHOONMAAK
De rubriek uitgaven vervangen door wat volgt :
"Uitgaven
(in miljoenen franken)
1. Personeelskosten

192,9

2. Werkingskosten

101,4

3. Reservefonds

0,5

Totaal uitgaven

294,8".
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AFDELING V
Vlaamse Openbare Instellingen
VLAAMSE DIENST VOOR AGRO-MARKETING
A. In de rubriek ontvangsten hoofdstuk 42 vervangen door
wat volgt :

"HOOFDSTUK 42
Opbrengsten ingevolge het uitvoeren
van de statutaire opdracht
42.1

Verplichte bijdragen (bruto)

378,2

42.2

Vrijwillige bijdragen

0,1".

B. In de rubriek ontvangsten een nieuw hoofdstuk 44
invoegen dat luidt als volgt :

"HOOFDSTUK 44
Bijzondere ontvangsten
44.1

Ontvangsten verbonden aan de promotie

10,0".

C. De rubriek uitgaven vervangen door wat volgt :

VLAAMSE DIENST VOOR ARGO-MARKETING

Uitgaven
HOOFDSTUK 51
Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening
van de statutaire opdracht
51

De toepassing van decretale bepalingen met betrekking tot het produktpromotiebeleid voor de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij

51.1

Algemeen horizontaal programma

39,5

51.2

Toelage aan de VZW "Promotie"

51,8

51.3

Werkingskosten Consulatieve Raad
Subtotaal algemeen programma

0,1
91,4
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HOOFDSTUK 52
52

Sectoriële programma's

52.1

Akkerbouw

52.19

Inningskosten akkerbouw

52.2

Fruit en groenten

52.29

Inningskosten fruit en groenten

52.3

Niet-eetbare tuinbouwprodukten

52.39

Inningskosten n.e.t.

52.4

Runderen

52.49

Inningskosten runderen

52.5

Varkens

52.59

Inningskosten varkens

52.6

Pluimvee en eieren

52.69

Inningskosten pluimvee

52.7

Zuivel

52.79

Inningskosten zuivel

52.8

Vis

52.89

Inningskosten vis

71,9
3,1
73,0
1,0
26,0
1,0
17,0
1,0
57,0
1,0
11,8
0,6
126,5
1,0
21,5
0,5

Subtotaal sektoren

413,9

Totaal van de uitgaven

505,3

PM : reservefonds voor de sectoren voor een bedrag van 105,7 miljoen
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FONDS VOOR DE ECONOMISCHE EXPANSIE EN DE
REGIONALE RECONVERSIE – MIDDELGROTE
EN GROTE ONDERNEMINGEN
A. In de rubriek ontvangsten hoofdstuk 41 vervangen door
wat volgt :

"HOOFDSTUK 41
Tussenkomst van de Overheid
41.1

Dotatie van het Vlaamse Gewest
(art. 61.01.51.2)
Totaal voor hoofdstuk 41

6.314,0
6.314,0".

B. In de rubriek ontvangsten het totaal ontvangsten
"6.750,0 miljoen frank" vervangen door "7.315,0 miljoen
frank".

C. In de rubriek uitgaven hoofdstuk 53 vervangen door wat
volgt :
"HOOFDSTUK 53
Betalingen aan derden ingevolge de uitoefening
van de statutaire opdracht
53.1

Investeringssteun in toepassing van de wet van
30.12.1970 en het decreet van 15.12.1993

3.410,0

5.654,0

80,0

80,0

53.2

Economisch overheidsinitiatief

53.3

Andere uitgaven kaderend in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering met inbegrip van de cofinanciering van economische deelprojecten van Europese Programma's

875,0

1.380,0

Uitgaven voor de aanleg van bedrijventerreinen
en voor de heringebruikname van industriële
sites

200,0

200,0

4.565,0

7.314,0".

53.4

Totaal hoofdstuk 53

D. In de rubriek uitgaven het totaal uitgaven vervangen
door wat volgt :
"Totaal uitgaven

4.565,0

7.315,0".

De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,
Luc VAN DEN BRANDE
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De minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
Luc VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo KELCHTERMANS

De Vlaamse minister van Financiën,
Begroting en Gezondheidsbeleid,
Wivina DEMEESTER - DE MEYER

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening
Eddy BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Economie, KMO,
Landbouw en Media,
Eric VAN ROMPUY

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
Stedelijk Beleid en Huisvesting,
Leo PEETERS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
Luc MARTENS

De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden
en Gelijke-Kansenbeleid,
Anne VAN ASBROECK

