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HOOFDSTUK VII. — Huisvesting
Art. 23. De Vlaamse minister bevoegd inzake sociale huisvesting wordt ertoe gemachtigd, lastens de basisallocatie 51.07 van het programma 62.4 van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003, de subsidie toe te kennen op basis van het gunningsdossier en de toelage te vereffenen en te betalen ten
gunste van de stad Ronse in verband met de uitgevoerde sloop van de krotwoningen van het perceel ″Roterij″ 16/44
(pare nummers) te Ronse.
Art. 24. In artikel 52, laatste lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij
de decreten van 17 maart 1998, 18 mei 1999, 8 december 2000 en 20 december 2002, worden de woorden ″op zijn vroegst
vijftien jaar nadat ze voor het eerst beschikbaar werd gesteld overeenkomstig het tweede lid″ geschrapt.
HOOFDSTUK VIII. — Economie – Limburgfonds
Art. 25. In het decreet van 22 maart 2002, houdende wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de
Vlaamse investeringsmaatschappijen, het Limburgfonds en de Permanente Werkgroep Limburg, worden de woorden
″op de dag van de inwerkingtreding van dit decreet″ geschrapt.
HOOFDSTUK IX. — Ambtenarenzaken
Art. 26. De halve-dagprestaties wegens ziekte die door de heer Roger Verschueren, eerste adjunct-tekenaar
(ex-Gebouwenfonds voor de Rijksscholen), werden verricht tijdens de periode van 25 juni 1978 tot 28 februari 1988
worden gelijkgesteld met voltijdse prestaties en gevaloriseerd als voltijdse prestaties voor de geldelijke anciënniteit. Als
gevolg daarvan behoudt hij de teveel betaalde wedde ten laste van het ex-Gebouwenfonds voor de Rijksscholen.
HOOFDSTUK X. — Media
Art. 27. In artikel 44 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de
vastbenoemde personeelsleden van de openbare omroep en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de
rechtverkrijgenden van deze personeelsleden, wordt het laatste lid vervangen door wat volgt :
« De VRT wordt voor de statutaire pensioenen toegekend aan zijn personeelsleden en hun rechtverkrijgenden
gemachtigd om toe te treden tot het verrekeningsstelsel voorzien in de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een
zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.
De wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van
de openbare sector zal op deze statutaire pensioenen worden toegepast met ingang van de dag voorzien in het bij
toepassing van artikel 1 – e) van die wet getroffen koninklijk besluit. »
HOOFDSTUK XI. — Rubiconfonds
Art. 28. Er wordt een Rubiconfonds opgericht, hierna het Fonds te noemen.
Het Fonds wordt opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende
de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
Art. 29. De middelen van het Fonds zijn :
1° de opbrengsten van de planbatenheffing, bedoeld in artikel 88, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende
de organisatie van de ruimtelijke ordening, verschuldigd ingevolge de bestemmingswijzigingen van een perceel naar
een zone bestemd voor bedrijven;
2° alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten van het Fonds;
3° het gebeurlijke saldo op het einde van het begrotingsjaar op het Fonds;
4° de terugvorderingen voortvloeiend uit de ten onrechte gedane betalingen;
5° een eventuele dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Art. 30. De middelen van het Fonds kunnen uitsluitend aangewend worden voor de gehele of gedeeltelijke
financiering of subsidiëring van :
1° alle waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en
wachtbekkens, en de bijhorende werken van natuurtechnische milieubouw;
2° de werken tot aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegang naar de in 1° bedoelde waterkeringswerken,
overstromingsgebieden en wachtbekkens;
3° het aankopen en onteigenen zoals bedoeld in de artikelen 6 en 7 van het decreet van 16 april 1996 betreffende
de waterkeringen;
4° de uitvoering van de instrumenten inzake de verwerving van goederen zoals bedoeld in afdeling III,
hoofdstuk III, titel I, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
5° de uitvoering van de bepalingen van het stroomgebiedsbeheersplan, het bekkenbeheersplan en het
deelbekkenbeheersplan, zoals bedoeld in titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
die uitvoering geven aan artikel 5, 6°, van het decreet;
6° de werkingskosten eigen aan het Fonds.
Art. 31. De Vlaamse regering bepaalt de nadere modaliteiten voor het financieel en materieel beheer van het Fonds.
Art. 32. De Vlaamse regering stelt de nadere regels vast voor de subsidiëring, zoals bedoeld in artikel 30 van
onderhavig decreet.
HOOFDSTUK XII. — Financiën
Afdeling I. — Eurovignet
Art. 33. In artikel 12 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van
rechten voor het gebruik van bepaalde wegen ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het
Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het
Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, gewijzigd door de wetten van 13 maart 2001 en 10 juni 2001,
wordt een § 3 ingevoegd, die luidt als volgt :
« § 3. Indien één van de Verdragsluitende Partijen beslist om de heffing van het gebruiksrecht te beëindigen en een
tolheffing in te voeren, waardoor het gemeenschappelijk belastbaar grondgebied inzake het gebruiksrecht wordt gewijzigd,
kunnen de in artikel 4, tweede lid, bedoelde voertuigen een evenredige teruggave van het eurovignet bekomen ten belope van
de periodes van gebruik tijdens de belastbare periode van het wegennet waarop dat tolgeld geheven wordt.
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