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HOOFDSTUK I

2° er wordt een punt 17° toegevoegd dat luidt als
volgt:

Algemeen
Artikel 1
Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
HOOFDSTUK II
Onderwijs
AFDELING I
Hogescholen
Artikel 2
Aan artikel 178 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 19 april 1995
en 19 december 2003, wordt een § 4 toegevoegd,
die luidt als volgt:
“§ 4. Het bedrag, bedoeld in § 1 wordt in 2004
vermeerderd met 333.864,83 euro en wordt vanaf
2005 vermeerderd met 1.335.459,32 euro. Dit bedrag wordt vanaf 2005 jaarlijks op de volgende
wijze aangepast:
BB x Ln/L04 waarbij:

“17° HOSP is gelijk aan een forfaitair bedrag
(gemiddelde organieke fulltime (00-03) *
kostprijs 1 budgettaire full time), dat berekend wordt voor de personeelsleden die
uiterlijk op 30 juni 2003 tewerkgesteld waren in de afdelingen voor sociale promotie
en die de hogescholen vanaf 1 september
2004 overnemen in het kader van deel III
van het decreet 19 maart 2004 betreffende
de rechtspositieregeling van de student,
de participatie in het hoger onderwijs, de
integratie van bepaalde afdelingen 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.
De forfaitaire bedragen zijn bepaald in
artikel 190 ter.”.
Artikel 4
In artikel 181bis van hetzelfde decreet wordt § 3
vervangen door wat volgt:
“§ 3. Voor de uitgaven voortvloeiend uit de verschillende vormen van terbeschikkingstelling
wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen worden de volgende
bedragen voorzien : in 2004 30.170.085,71 euro,
in 2005 25.847.291 euro en in 2006 18.776.355
euro.”.

1° BB gelijk is aan het bedrag in 2005;
2° Ln/L04 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 begrotingsjaar 2004.”.

Aan hetzelfde decreet, zoals tot op heden gewijzigd, wordt een artikel 190ter toegevoegd, dat luidt
als volgt:

Artikel 3

“Artikel 190ter

In artikel 179 van hetzelfde decreet, zoals tot op
heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

In het kader van de overname van sommige afdelingen van het onderwijs voor sociale promotie
door de hogescholen, worden in 2004 de volgende
forfaitaire bedragen toegekend:

1° aan de explicitering van W wordt “-HOSP” toegevoegd;

Artikel 5
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1° aan de Hogeschool Gent: 84.630,34 euro;
2° aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst:
28.618,78 euro;
3° aan de Erasmus Hogeschool : 35.140,60 euro;
4° aan de Hogeschool Antwerpen: 155.086,63
euro;

Stuk 123 (2004-2005) – Nr. 16

a) de progressieve opbouw van de onderzoeksinbedding in alle academische opleidingen;
b) de inschakeling van de leden van het onderwijzend personeel van de hogeschool in het
wetenschappelijk onderzoek;
2° een jaarlijkse evaluatie van de realisatie van
deze planning.”.

5° aan de Provinciale hogeschool Limburg:
15.702,02 euro;
AFDELING II
6° aan de Katholieke hogeschool Sint-Lieven:
14.686,46 euro.

Basisscholen

Vanaf 2005 worden de volgende forfaitaire bedragen toegekend:

Artikel 7

1° aan de Hogeschool Gent: 338.521,36 euro;
2° aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst:
114.475,12 euro;
3° aan de Erasmus Hogeschool : 140.562,40 euro;
4° aan de Hogeschool Antwerpen: 620.346,52
euro;
5° aan de Provinciale hogeschool Limburg:
62.808,08 euro;
6° aan de Katholieke hogeschool Sint-Lieven:
58.745,84 euro.
Deze bedragen worden vanaf 2005 aangepast volgens de bepalingen in artikel 178, § 4.”.
Artikel 6
In artikel 190 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij
de decreten van 14 juli 1998, 4 april 2003, 27 juni
2003 en 19 maart 2004, wordt § 4 vervangen door
wat volgt:
“§ 4. De hogeschool rapporteert jaarlijks over de
besteding van deze middelen in haar jaarverslag.
In haar jaarverslag neemt de hogeschool daarnaast de volgende zaken op:
1° een planning tot 2006 omtrent de realisatie van
volgende opdrachten:

In artikel 79, § 1, van het decreet basisonderwijs
van 25 februari 1997, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 2000 en 10 juli 2003, wordt
tussen de woorden “70,793 miljoen euro” en de
woorden “te vermenigvuldigen met de aanpassingscoëfﬁciënten A1 en A 2” de volgende woorden ingevoegd:
“verminderd met 1,177 mio euro.”
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AFDELING III
Universiteiten
Artikel 8
In artikel 130, § 2, van het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 4 april 2003, wordt 2° vervangen door
wat volgt:
“2° Voor de jaren 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006
is het forfaitair bedrag, uitgedrukt in duizend
euro, voor elke universiteit vastgesteld als
volgt:
2002

2003

2004

2005

2006

1. Katholieke Universiteit Leuven
189.265
2. Vrije Universiteit Brussel
66.128
3. Universiteit Antwerpen
71.096
4. Limburgs Universitair Centrum
13.472
5. Transnationale Universiteit Limburg
4.518
6. Katholieke Universiteit Brussel
4.420
7. Universiteit Gent
148.694

193.508
68.358
72.336
13.839
4.503
4.780
150.630

192.804
68.202
72.210
13.845
4.487
4.785
150.454

192.804
68.202
72.210
13.845
4.487
4.785
150.454

192.804
68.202
72.210
13.845
4.487
4.785
150.454
”.

Artikel 9
In artikel 140, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd
bij de decreten van 7 december 2001, 4 april 2003
en 19 december 2003, wordt punt 3° vervangen
door wat volgt:
“3° Voor het begrotingsjaar 2004 bedraagt het basisbedrag van de investeringskredieten voor de
Universiteiten, uitgedrukt in duizend euro:
a) Katholieke Universiteit Leuven : 7.249;
b) Vrije Universiteit Brussel : 2.383;
c)

Universiteit Antwerpen : 2.141;

d) Limburgs Universitair Centrum : 466;
e)

Katholieke Universiteit Brussel : 111;

f)

Universiteit Gent : 5.051.
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Deze basisbedragen (prijsniveau 2001) worden geindexeerd zoals vermeld in § 2.”
Artikel 10
In artikel 15, § 4, tweede lid, van het decreet van
18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van
openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke
dienstverlening, gewijzigd bij de decreten van 21
december 2001 en 4 april 2003, wordt het woord
“446.000” vervangen door het woord “412.000”.
AFDELING IV
Expertisecentrum ter bevordering van
participatie op school
Artikel 11
Artikel 66 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad wordt vervangen door wat volgt :
“Artikel 66
De bepalingen van deze titel treden in werking op
een door de regering nader te bepalen datum.”.
AFDELING V
Lerarenopleiding
Artikel 12
In artikel 44, § 2, van het decreet van 16 april 1996
betreffende de lerarenopleiding en de nascholing,
vervangen bij het decreet van 19 december 1998,
worden de woorden “vanaf begrotingsjaar 2004
is dit bedrag gelijk aan het bedrag voor het begrotingsjaar 2003;” en de woorden “; vanaf begrotingsjaar 2004 is deze gelijk aan de gezondheidsindex bij het begin van het jaar 2003” geschrapt.
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Artikel 13
Artikel 44bis van het decreet van 16 april 1996
betreffende de lerarenopleiding en de nascholing,
ingevoegd bij het decreet van 19 december 2003
wordt met ingang van 1 januari 2004 vervangen
door wat volgt:
“Artikel 44bis
§ 1. De Vlaamse Gemeenschap stelt vanaf 2004
jaarlijks volgens de hiernavolgende tabel middelen
in duizenden euro ter beschikking voor de nascholing:
Begrotingsjaar

Scholen

2004
2005

Basis
4.277
4.314

§ 2. Vanaf 2006 worden de bedragen, bedoeld in § 1,
geïndexeerd als volgt :
Nx = T2005 (Cx/C2005)
waarbij :
Nx : gelijk is aan het geïndexeerde bedrag in begrotingsjaar x;
T2005 : gelijk is aan het bedrag dat in de tabel voor
het begrotingsjaar 2005 vermeld staat;
Cx : gelijk is aan de gezondheidsindex bij het begin
van het begrotingsjaar x;
C2005 : gelijk is aan de gezondheidsindex bij het
begin van het begrotingsjaar 2005.
§ 3. In het begrotingsjaar 2004 stelt de Vlaamse
Gemeenschap 1.465.000 euro ter beschikking voor
nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse
regering.”.

Secundair
6.038
6.091

Koepels

Totaal

1.509
1.522

11.824
11.927
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AFDELING VI

HOOFDSTUK IV

Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport

Stadsvernieuwingsprojecten

Artikel 14

Artikel 17

In artikel 49, eerste en tweede lid, van het decreet
van 7 mei 2004 betreffende de onderwijsgebonden
sport worden de woorden “1 januari 2005” vervangen door de woorden “een door de Vlaamse
Regering te bepalen datum”.

Artikel 2 van het decreet van 22 maart 2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten, vervangen bij het decreet van 19 december 2003, wordt vervangen door wat volgt:
“Artikel 2

Artikel 15
In artikel 53 van hetzelfde decreet worden de
woorden “1 september 2004” vervangen door de
woorden “een door de Vlaamse Regering te bepalen datum”.

Ten laste van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven kunnen uitgaven voor stadsvernieuwing worden aangerekend .”.
HOOFDSTUK V

HOOFDSTUK III
Nautinvest Vlaanderen NV
Fonds Onroerende Goederen
Artikel 18
Artikel 16
In artikel 19, § 3, van het decreet van 21 december
1990 houdende begrotingstechnische bepalingen
alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 1998,
wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“De middelen van het Fonds Onroerende Goederen mogen tevens aangewend worden voor het
beheer, de aankoop, de bouw, de studie, de uitrusting en geschiktmaking van gebouwen van de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest en
alle publiekrechtelijke rechtspersonen die onder
de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of
het Vlaamse Gewest vallen met inbegrip van de
Vlaamse Openbare Instellingen, de universiteiten,
de diensten met afzonderlijk beheer.”.

Het Vlaamse Gewest wordt ertoe gemachtigd een
participatie in Nautinvest Vlaanderen NV aan te
gaan.
HOOFDSTUK VI
Monumenten en Landschappen
Artikel 19
In artikel 103, 1°, van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2004 worden de woorden “19 januari 2002” vervangen door de woorden “1 maart
1999”.
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HOOFDSTUK VII
Wonen
Artikel 20
De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd, lastens de basisallocatie 51.07 van het programma 62.4 van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor
het begrotingsjaar 2004, de op basis van het ontwerp toegekende subsidie eveneens toe te kennen
op basis van het gunningsdossier en de subsidie
te vereffenen en te betalen ten gunste van de initiatiefnemer, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Aalst, voor de aanleg van
de publieke ruimte boven een ondergrondse parkeergarage betreffende het project Sint-Elisabeth,
Gasthuisstraat te Aalst.

“1° in § 3 wordt c) vervangen door wat volgt:
“c) de tegemoetkoming van de Europese Gemeenschap in de uitgaven van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg”;
2° in § 4 wordt a) vervangen door wat volgt :
“a) de toepassing van de decretale bepalingen met
betrekking tot het economisch ondersteuningsbeleid, inclusief de wet van 30 december 1970
betreffende de economische expansie, de wet van
8 augustus 1978 tot economische heroriëntering,
het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest en het decreet van 31 januari 2003
betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;”;
3° in § 4 wordt een e) toegevoegd, dat luidt als
volgt:

HOOFDSTUK VIII
Grindfonds

“e) de Vlaamse coﬁnanciering in de uitgaven van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, inclusief Interreg.”.”.

Artikel 21
Hoofdstuk X
In afwijking van artikel 3, § 4, van het decreet van
14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en
tot regeling van de grindwinning neemt het Grindfonds in het kader van de uitvoering van de dadingsovereenkomst van 14 juli 2004 tussen het
Vlaamse Gewest en de NV Maasland Groefuitbating de uitgave van een bedrag van 433.813,53 euro
voor zijn rekening.

Welzijn
Artikel 23
Artikel 11 van het decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams Ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen
wordt vervangen door volgende bepalingen:

HOOFDSTUK IX
“Artikel 11
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
inclusief Interreg
Artikel 22
In artikel 41 van het decreet van 21 december 2001
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt voor de onderscheiden bepalingen van dit decreet een datum van
inwerkingtreding met als uiterlijke datum van inwerkingtreding 1 januari 2007.
§ 2. In afwijking van artikel 5 wordt een eerste ouderenbeleidsplan opgemaakt binnen het jaar na de
inwerkingtreding van dit artikel.”.
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HOOFDSTUK XI

Artikel 26

Fonds voor de subsidiëring van
zorgvernieuwingsprojecten

In artikel 45, § 1, van hetzelfde decreet worden
tussen de woorden “en § 3,” en de woorden “en
van artikel 37, tweede lid” de woorden “met uitzondering van het derde lid,” ingevoegd.

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.

HOOFDSTUK XIII
Huizen van het Nederlands
Artikel 27

Het Fonds wordt gespijsd met de middelen die in
uitvoering van punt 6 van het protocol nr. 2 van 1
januari 2003 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
de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn aangerekend, voorzover deze verband houden
met de uitvoering van punt 6 van het protocol nr.
2 van 1 januari 2003 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.

Artikel 25 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de huizen van het Nederlands wordt vervangen door wat volgt :
“Artikel 25
Dit decreet treedt in werking op een door de
Vlaamse regering vast te stellen datum.”.
HOOFDSTUK XIV
Cultuur
AFDELING I
Fonds Culturele Infrastructuur

De rekenplichtige die de ontvangsten gedaan
heeft, beschikt rechtstreeks over de kredieten van
het Fonds.
HOOFDSTUK XII
VHM
Artikel 25
Aan artikel 34, § 3, van het decreet van 15 juli 1997
houdende de Vlaamse Wooncode wordt het volgende lid toegevoegd :
“De VHM kan haar administratieve gebouwen uit
de hand verkopen, mits passende publiciteitsmaatregelen.”.

Artikel 28
In artikel 50 van het decreet van 19 december 1998
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, gewijzigd bij het decreet van 27 juni
2003, wordt punt e) vervangen door wat volgt :
“e) de opbrengsten van de ontvangsten voortvloeiend uit het beheer en het vervreemden van onroerende goederen beheerd door de administratie Cultuur, worden volledig toegewezen aan het Fonds
Culturele Infrastructuur (FoCI), dit in afwijking
van artikel 93, § 2, van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1994, gewijzigd door artikel 28 van
het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.”.
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Artikel 29

decreet voor de gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie 15.081.000 euro.

In artikel 51 van het decreet van 19 december 1998
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, gewijzigd bij het decreet van 27 juni
2003, wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

§ 2. In afwijking van § 2 van hetzelfde artikel wordt
in 2004 dit krediet verdeeld volgens de volgende
criteria:

“2° het aankopen, het bouwen en het verbouwen
van de eigen culturele infrastructuur van de
Vlaamse Gemeenschap en het ten laste nemen
van de kosten ervan voor uitrusting en apparatuur, de eigenaarverplichtingen, de onroerende
voorhefﬁng en het eigenaaronderhoud.”.

1° 6 procent wordt toegekend aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie ter uitvoering van
het jeugdwerkbeleidsplan in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voorzover dit plan
voldoet aan de criteria die gesteld worden in
het decreet;

AFDELING II
Lokaal cultuurbeleid

2° 94 procent wordt toegekend aan de gemeentebesturen van het Vlaamse Gewest ter uitvoering van de gemeentelijke jeugdwerkbeleidsplannen, voorzover die plannen voldoen aan
de criteria die gesteld worden in het decreet.
Dit bedrag wordt als volgt opgedeeld:

Artikel 30
In artikel 42, § 1, van het decreet van 13 juli 2001
houdende het stimuleren van een kwalitatief en
integraal lokaal cultuurbeleid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° een bedrag van minimum 320.000 euro voor
elke bibliotheekvoorziening voor blinden en
slechtzienden;”.
Artikel 31
In hetzelfde decreet worden de subsidies, vermeld
in artikel 21, § 1, artikel 21, § 2, artikel 21, § 5, artikel 30, artikel 33, § 1, artikel 34, artikel 38, § 1,
artikel 41, artikel 51 en artikel 71 voor het werkjaar 2004 toegekend binnen de perken van de kredieten.
HOOFDSTUK XV
Jeugd

a) twee miljoen zevenhonderd negentigduizend euro wordt, op basis van sociaal-geograﬁsche indicatoren, verdeeld onder de
gemeentebesturen voor de ondersteuning
van jeugdwerkinitiatieven die de toegankelijkheid van het jeugdwerk verhogen
voor alle kinderen en jongeren en waarin
gewerkt wordt met kinderen en jongeren
die zich in een sociaal-cultureel of sociaal-economisch zwakke positie bevinden,
onder de voorwaarden, bepaald door de
Vlaamse Regering;
b) van het saldo wordt 80% verdeeld onder
de gemeentebesturen op basis van het
aantal inwoners jonger dan vijfentwintig
jaar;
c)

van het saldo wordt 20% voorbehouden
aan de gemeentebesturen, om tegemoet
te komen aan een of meer prioriteiten die
voor een periode van minstens drie jaar
worden vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Artikel 32

HOOFDSTUK XVI

§ 1. In afwijking tot artikel 8, § 1, van het decreet
van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning
en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid bedraagt het krediet dat in 2004 wordt uitgetrokken op de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap ter uitvoering van dit

Kas-, schuld- en waarborgbeheer
Artikel 33
Aan artikel 2, 14°, van het decreet van 7 mei 2004
houdende bepalingen inzake kas-, schuld- en
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waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest wordt een lid toegevoegd, dat
luidt als volgt :
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HOOFDSTUK XIX
Slotbepalingen

“Verrichtingen waarbij onroerende zakelijke rechten worden overgedragen of worden gevestigd in
voordeel van derden, gevolgd door een onmiddellijke wederinhuring, worden niet als bijzondere ﬁnanciële transacties beschouwd.”.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1
januari 2004, met uitzondering van:

HOOFDSTUK XVII

1° artikel 23 dat uitwerking heeft met ingang van
1 juni 2004;

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde
van Antwerpen

2° artikelen 25 en 26 die uitwerking hebben met
ingang van 1 oktober 2004;

Artikel 34

3° artikel 27 dat uitwerking heeft met ingang van
1 september 2004;

Artikel 36

In afwijking van artikel 72 van het decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 wordt voor het
jaar 2004 de toelage voor de werking van de vzw
KMDA op programma 49.2, basisallocatie 33.01
geplafonneerd tot 2.312.000 euro.

4° artikel 33 dat uitwerking heeft met ingang van
31 december 2003.

De investeringstoelagen van de Vlaamse Gemeenschap aan de vzw KMDA voor de jaren 2004 op
programma 49.2, basisallocatie 52.13 worden als
volgt bepaald :

________________

2004

560.000 euro

2005

656.000 euro
HOOFDSTUK XVIII
Machtiging tot daden van beschikking
Artikel 35

Aan artikel 22 van het decreet van 20 december
1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de
begroting van de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd bij decreet van 22 november 1995, wordt
een lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Artikel 1, derde lid, en artikel 2, tweede en derde
lid, van de in het eerste lid bedoelde wet zijn niet
van toepassing op het vervreemden van en het vestigen van zakelijke rechten op bestuursgebouwen
van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse
Gewest.”.

5° artikel 35 dat uitwerking heeft met ingang van
1 december 2004.

