
HOOFDSTUK VIII. — Knelpuntdossiers VAPH en FJW

Art. 23. In artikel 37 van het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
van 2009 wordt de laatste zin vervangen door de zin « Het experiment heeft een maximum looptijd van drie jaar. ».

HOOFDSTUK IX. — Fonds Personeelsleden verlof met opdracht

Art. 24. Aan artikel 33 van het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van
de begroting 2001, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006 en het decreet van 21 november 2008, wordt een
paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 6. De middelen van het fonds van het Vlaams ministerie van Bestuurszaken, verkregen op basis van § 2, kunnen
eveneens aangewend worden voor het ontwikkelen van Vlaamse overheidsgerelateerde ICT-projecten. ».

HOOFDSTUK X. — Diverse wijzigingen in decreten naar aanleiding van de ontbinding
van het Vlaams Agentschap Ondernemen

Afdeling I. — Wijzigingen in het decreet van 7 mei 2004
houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

Art. 25. In artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de
provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM) wordt punt 2° vervangen door wat volgt :

« 2° Agentschap Ondernemen : het agentschap Ondernemen, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen; ».

Art. 26. In artikel 9, § 2, eerste lid, in artikel 10, § 1, eerste, tweede en derde lid, in artikel 10, § 3, in artikel 10, § 4,
tweede lid, 3°, en in artikel 11, § 1, vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « Vlaams Agentschap
Ondernemen » vervangen door de woorden « Agentschap Ondernemen ».

Afdeling II. — Wijzigingen in het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

Art. 27. In artikel 12, tweede lid, van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten
worden de woorden « het Vlaams Agentschap Ondernemen, als bedoeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting
van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen » vervangen
door de woorden « het Agentschap Ondernemen, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Ondernemen ».

Afdeling III. — Wijziging in het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen
tot begeleiding van de tweede aanpassing aan de begroting 2008

Art. 28. Het hoofdstuk XIV van het decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de
tweede aanpassing aan de begroting 2008 wordt opgeheven.

Afdeling IV. — Diverse begrotingsmaatregelen kaderend in de overdracht van de activiteiten
en het vermogen van het ontbonden Vlaams Agentschap Ondernemen aan het Agentschap Ondernemen,

respectievelijk het Hermesfonds

Art. 29. In het decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de titel « Hoofdstuk XXV. — Fonds voor de uitvoering van EU-projecten » wordt het woord « Fonds »
vervangen door het woord « Fondsen » en de woorden « voor de uitvoering van EU-projecten » vervangen door de
woorden « voor de uitvoering van EU-projecten en bijzondere opdrachten »;

2° er wordt een artikel 92bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Art. 92bis. § 1. Bij het Agentschap Ondernemen wordt een fonds, in de zin van artikel 45 van de gecoördineerde
wetten op de Rijkscomptabiliteit, opgericht voor de aanwending van de betaling van lonen, salarissen, andere
vergoedingen die uit de arbeidsverhouding kunnen voortvloeien, werkingskosten en investeringskosten ten behoeve
van personeelsleden van het Agentschap Ondernemen, dan wel verschuldigd aan derden wegens de tewerkstelling van
dergelijke personeelsleden, die op projectbasis en steunend op Europese cofinanciering worden aangeworven, alsmede
voor de aanwending van de betaling van andere toegestane projectuitgaven, waaronder de niet-recurrente uitgaven
met betrekking tot de bijzondere opdrachten van het Agentschap Ondernemen.

§ 2. Aan het fonds worden toegewezen alle ontvangsten van middelen uit Europese, Vlaamse of andere bron die
ter cofinanciering van de lonen, salarissen, andere vergoedingen, werkingskosten en investeringskosten alsmede
andere toegestane projectuitgaven, waaronder de niet-recurrente uitgaven met betrekking tot de bijzondere opdrachten
van het Agentschap Ondernemen, vermeld in paragraaf 1, worden aangeboden of toegekend.

§ 3. De middelen van het fonds, vermeld in paragraaf 1, dienen uitsluitend aangewend te worden voor de betaling
van de lonen, de salarissen, de voormelde andere vergoedingen, de werkingskosten en de investeringskosten, alsmede
de andere toegestane projectuitgaven, waaronder de niet-recurrente uitgaven met betrekking tot de bijzondere
opdrachten van het Agentschap Ondernemen, vermeld in paragraaf 1. ».

Afdeling V. — Bepaling aangaande de implementatie van het één-loket

Art. 30. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de nodige maatregelen te nemen voor de implementatie van
het één-loket, bedoeld in artikel 6 tot 8 van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van
12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.

HOOFDSTUK XI. — DAB Linkerscheldeoever

Art. 31. Artikel 21 van het decreet van 21 april 2006 houdende de decretale aanpassingen binnen het
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid wordt opgeheven.

HOOFDSTUK XII. — Uitvoering binnen perken begroting

Afdeling I. — Sociaal-Cultureel Werk

Art. 32. Vanaf het werkjaar 2009 worden de volgende decreten uitgevoerd binnen de perken van de op de
begroting goedgekeurde kredieten :

1° het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten, zoals gewijzigd;
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