
Afdeling III. — Hogere Zeevaartschool

Art. 6. Aan artikel 30 van het decreet van 9 juni 1998 betreffende de Hogere Zeevaartschool wordt een tweede lid
toegevoegd, dat luidt als volgt :

« Voor het begrotingsjaar 2000 wordt het bedrag van de dotatie eenmalig verminderd tot 47,9 miljoen frank. Vanaf
het begrotingsjaar 2001 wordt het bedrag van de dotatie opnieuw berekend overeenkomstig de berekeningswijze,
vermeld in het eerste lid.».

Afdeling IV. — Universiteiten

Art. 7. In artikel 130, § 6, vierde lid, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap, ingevoegd bij decreet van 22 december 1999, wordt in 4° het basisbedrag ″626,0″ vervangen door het
basisbedrag ″627,3″.

HOOFDSTUK III. — Successierechten

Art. 8. In artikel 48 van het Wetboek van Successierechten, vervangen bij decreet van 15 april 1997 en gewijzigd
bij decreet van 15 juli 1997, wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt :

« Voor de toepassing van dit artikel wordt onder samenwonenden verstaan :

1° de persoon, die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, overeenkomstig de bepalingen van boek III,
titel Vbis, van het Burgerlijk Wetboek, met de erflater wettelijk samenwoont;

of

2° de persoon of personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap, ten minste drie jaar
ononderbroken met de erflater samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. Deze
voorwaarden wordt geacht ook vervuld te zijn indien het samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke
huishouding met de erflater, aansluitend op de bedoelde periode van drie jaar tot op de dag van het overlijden,
ingevolge overmacht onmogelijk is geworden. Een uittreksel uit het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar
vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. ».

HOOFDSTUK IV. — Sociaal Impulsfonds (SIF)

Art. 9. Artikel 5 van het decreet van 14 mei 1996 tot vaststelling van de regelen inzake de werking en de verdeling
van het Sociaal Impulsfonds, gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 5. Jaarlijks wordt in programma 53.2 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap een vastleggings-
krediet ingeschreven ten bedrage van maximaal 20 000 000 frank voor vorming, begeleiding, informatie en
sensibilisering.

Het op het einde van het begrotingsjaar niet-vastgelegde deel van dit vastleggingskrediet wordt bij het in artikel 3,
§ 2, bedoelde vastleggingskrediet van het Sociaal Impulsfonds van het volgende begrotingsjaar gevoegd en verdeeld
over de gemeenten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6. ».

Art. 10. In artikel 6, § 1, van hetzelfde decreet wordt de inleidende zin vervangen door wat volgt :

« Het bedrag van het vastleggingskrediet, verminderd met de in artikel 4 bedoelde voorafname en voor wat de
begroting 2000 betreft met een voorafname van 2 786 211 frank voor de gemeente Izegem die toegevoegd wordt aan de
trekkingsrechten 2000 voor deze gemeente, wordt verdeeld op basis van de volgende verdeelsleutels en de ernaast
vermelde maatstaven van sociale achterstelling : ».

HOOFDSTUK V. — Oppervlaktewateren

Art. 11. Aan artikel 32quater, § 1, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, ingevoegd bij decreet van 13 juli 1988 en gewijzigd bij decreet van 12 december 1990, wordt een
7° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 7° de uitvoering van de toezichtprogramma’s op de kwaliteit van het strandwater en van het water van zwem-
en recreatievijvers, evenals het analyseren of laten analyseren van de zwembadwaters en van de putwaters. ».

HOOFDSTUK VI. — Verenigingen voor volksontwikkelingswerk

Afdeling I. — Verenigingen

Art. 12. Aan het decreet van 19 april 1995 houdende een subsidiëring voor verenigingen voor volksontwikke-
lingswerk, gewijzigd bij decreten van 20 december 1996 en 19 december 1997, wordt een artikel 46 toegevoegd, dat luidt
als volgt :

« Artikel 46. § 1. De artikelen 27, 38, 2°, 39, § 3, en 44 worden opgeheven.

§ 2. Indien het subsidiebedrag dat voor het werkjaar 1999 wordt toegekend lager is dan het subsidiebedrag voor
het werkjaar 1998, wordt ten laste van de begroting 2000 eenmalig een bijzondere subsidie toegekend die gelijk is aan
het verschil tussen de subsidiebedragen van beide voornoemde werkjaren.

De subsidie vanaf het werkjaar 2000 bedraagt voor elke vereniging maximaal het hoogste subsidiebedrag van de
werkjaren 1998 of 1999.

Voor verenigingen die op 1 januari 2000 van een voorlopige erkenning overgaan naar een definitieve erkenning,
en voor de landelijke migrantenverenigingen waarvan de erkenningsprocedure afgerond is, wordt de subsidie die voor
het werkjaar 2000 en voor de volgende werkjaren toegekend zal worden, vastgesteld volgens de geldende decretale
regels.

De artikelen 16, § 3, en 20 blijven van toepassing op de in dit artikel vermelde jaarlijkse subsidie.

§ 3. Het voor de uitvoering van artikel 35, § 1, beschikbare krediet is ieder jaar hoogstens gelijk aan het bestede
krediet ten laste van de begroting 1999.

De uitbetaling van de subsidies in toepassing van artikel 35, § 1, gebeurt binnen de grenzen van deze
begrotingskredieten. ».

Afdeling II. — Koepels

Art. 13. In artikel 3 van het decreet van 2 januari 1976 tot erkenning en subsidiëring van de Nederlandstalige
koepelorganisaties voor beleidsvoorbereidend overleg in de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen,
gewijzigd bij decreet van 19 december 1997, wordt punt 6 opgeheven.
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