
De Vlaamse regering stelt de nadere regels vast betreffende de scheepvaartberichten.

HOOFDSTUK VI. - Vlaamse Openbare Instellingen

Art. 10. De hierna genoemde instellingen, gerangschikt onder de instellingen van categorie A vermeld in artikel 1
van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, moeten een
geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering opmaken, zoals bepaald in artikel 5 en 6 van het
decreet van 8 juli 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996 en het besluit
van de Vlaamse regering van 21 mei 1997 betreffende een geı̈ntegreerde economische boekhouding en budgettaire
rapportering :

1° het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA);

2° het Fonds Vlaanderen-Azië;

3° het Herplaatsingsfonds;

4° het Zorgfonds.

Art. 11. In het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering wordt een
hoofdstuk IVbis, bestaande uit een artikel 21bis, ingevoegd, dat luidt als volgt :

« HOOFDSTUK IVbis. - Strafbepalingen

Artikel 21bis. Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig frank
tot tweeduizend frank of met één van die straffen alleen wordt gestraft, de persoon die aangesloten is bij een erkende
zorgkas en die weigert de bijdrage, bedoeld in artikel 13, eerste lid, 3°, te betalen na daartoe tweemaal te zijn
aangemaand. ».

HOOFDSTUK VII. - Vlaamse vervoersmaatschappij - VVM (De Lijn)

Art. 12. Aan artikel 3, tweede lid, van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse
Vervoermaatschappij worden de volgende woorden toegevoegd : ″hetzij vervoer te water. ».

Art. 13. In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° 6° wordt vervangen door wat volgt :

« 6° de wijze waarop de normen inzake de minimum te leveren dienstverlening, zoals vastgelegd door de Vlaamse
regering, moeten worden gerealiseerd, met inbegrip van de aangelegenheden die niet decretaal werden vastgelegd; »;

2° een 7°, 8° en 9° worden toegevoegd, die luiden als volgt :

« 7° de duur van de beheersovereenkomst, die minimaal vijf jaar bedraagt;

8° de jaarlijkse rapportering van de geleverde diensten en de daarmee samenhangende afgelegde kilometers,
uitgaven en ontvangsten;

9° de te leveren rapportering, teneinde de regels met betrekking tot de managementstoelage van de
directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal, zoals vastgesteld door de Vlaamse regering, te kunnen
toepassen. ».

HOOFDSTUK VIII. - Tewerkstelling

Art. 14. De rechtsvorderingen wegens een onverschuldigde betaling, bedoeld in artikel 1376 van het Burgerlijk
Wetboek, in het kader van de programma’s voor wedertewerkstelling bedoeld in artikel 6, § 1, 2°, van de Bijzondere
Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen verjaren vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

Art. 15. Artikel 11 van het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen wordt vervangen door
wat volgt :

« Artikel 11. § 1. Er wordt een programma ter bevordering van de werkervaring opgezet.

§ 2. Het programma ter bevordering van de werkervaring heeft tot doel tijdelijke werkervaringsplaatsen in de
niet-commerciële sector aan te moedigen door tegemoet te komen in de financiering ervan.

De in het eerste lid genoemde werkervaringsplaatsen zijn erop gericht de kansen op doorstroming naar het
reguliere arbeidscircuit te bevorderen.

§ 3. De volgende organisaties kunnen werkzoekenden tewerkstellen in een tijdelijke werkervaringsplaats op
voorwaarde dat ze de wettelijke verplichtingen inzake tewerkstelling en sociale zekerheid naleven :

1° a) de gemeenten, alsook de verenigingen, en agglomeraties en federaties van gemeenten, behalve als ze een
economische finaliteit hebben, de aan de gemeenten ondergeschikte instellingen, de instellingen van openbaar nut die
van die verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten afhangen, de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

b) de verenigingen zonder winstoogmerk voorzover de plaatselijke overheid een overwegende rol speelt in de
oprichting of de leiding ervan;

2° de instellingen van openbaar nut en de verenigingen zonder winstgevend doel beheerst door de wet van
27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut
rechtspersoonlijkheid wordt verleend, en die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreven;

3° a) het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

b) de door de Vlaamse Gemeenschap ingerichte, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen;

c) de instellingen van openbaar nut die afhangen van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;

4° de provincies, de verenigingen van provincies en de aan de provincie ondergeschikte instellingen;

5° de plaatselijke maatschappijen voor sociale woningen, de Polders en Wateringen en de kerkfabrieken.

§ 4. Aan de in § 3, 1° en 2° bedoelde organisaties kunnen contingenten van tijdelijke werkervaringsplaatsen worden
toegewezen. Die organisaties waarborgen de begeleiding en de opleiding van de betrokken werkzoekenden en stellen
die werkzoekenden ter beschikking van andere organisaties als bedoeld in § 3.

§ 5. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten van het programma ter bevordering van
de werkervaring. ».
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Art. 16. § 1. Binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten, bestemd voor de toekenning van
subsidies voor permanente vorming en opleiding binnen bedrijven, kunnen subsidies worden toegekend aan projecten
die gericht zijn op : het stimuleren van opleiding en begeleiding in bedrijven, het ontwikkelen van een
stimuleringsbeleid naar werknemers met bijzondere aandacht voor de erkenning van vaardigheden en loopbaanad-
visering, het bevorderen van een gestructureerde aanpak van vorming en erkenning van vaardigheden binnen
bedrijven en het ondersteunen van vernieuwde organisatievormen.

§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en regels aangaande de rangschikking van projecten en
de toekenning van subsidies.

Art. 17. § 1. Het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige
Gemeenschap betreffende de sociale economie zal uitwerking hebben wat het Vlaamse Gewest betreft.

§ 2. Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 4 juli 2000.

Art. 18. § 1 Er wordt een impuls- en ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie uitgebouwd. De
Vlaamse regering bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten hiervan.

§ 2 Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 4 juli 2000.

HOOFDSTUK IX. - Ruimtelijke ordening

Art. 19. Aan artikel 127, § 1, tweede lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, wordt de volgende zin toegevoegd :

« Indien over de aanvraag een openbaar onderzoek moet georganiseerd worden, dan gaat de adviestermijn in op
de veertiende dag van het openbaar onderzoek. ».

Art. 20. In artikel 191, § 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
gewijzigd bij decreet van 26 april 2000, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het derde lid wordt 5° vervangen door wat volgt : ″5° de na 1 mei 1999 verleende stedenbouwkundige attesten
nummer 2″;

2° het vijfde lid wordt opgeheven.

HOOFDSTUK X. - Evenwichtige vertegenwoordiging

Art. 21. In artikel 9, § 2, van het decreet van 15 juli 1997 houdende invoering van een meer evenwichtige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, worden de woorden ″tegen 31 december 1999″
vervangen door de woorden ″tegen 1 januari 2002″.

Art. 22. In artikel 4, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende een meer evenwichtige
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de beheers- en bestuursorganen van de instellingen, ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen van de Vlaamse overheid, worden de woorden ″in zover bij een gedeeltelijke
tussentijdse vernieuwing minder dan een derde van de mandaten vacant is″, geschrapt.

HOOFDSTUK XI. - Landschappen

Art. 23. In het decreet van 16 april 1996 houdende bescherming van landschappen, gewijzigd bij decreten van
21 oktober 1997 en 18 mei 1999, wordt in artikel 18, tweede lid de eerste zin geschrapt.

Art. 24. In hetzelfde decreet worden een artikel 18bis en een artikel 18ter ingevoegd, die luiden als volgt :

« Artikel 18bis. § 1. Aan de eigenaars van onroerende goederen die in een beschermd landschap liggen, kan een
vergoeding worden toegekend als de waardevermindering van hun onroerend goed rechtstreeks voortvloeit uit de
voorschriften van een besluit tot definitieve bescherming van een landschap.

§ 2. Het recht op vergoeding ontstaat bij de kennisgeving van een weigering, op basis van het beschermingsbesluit,
tot het uitvoeren van werkzaamheden of handelingen die in overeenstemming zijn met de geldende plannen van
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Onder een weigering wordt verstaan :

1° een weigering van vergunning voor werkzaamheden of handelingen na een negatief advies van de Vlaamse
regering of haar gemachtigde, zoals bedoeld in artikel 14, § 3;

2° een weigering van een toestemming voor werkzaamheden of handelingen van de Vlaamse regering of haar
gemachtigde, zoals bedoeld in artikel 14, § 4.

Na verloop van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving, bedoeld in artikel 11,
§ 1, van het beschermingsbesluit, kan het recht op vergoeding niet meer ontstaan. Het vorderingsrecht vervalt definitief
een jaar na de dag waarop het recht op vergoeding is ontstaan.

§ 3. De waardevermindering die voor vergoeding in aanmerking komt, dient te worden geraamd als het verschil
tussen enerzijds de waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het
ontstaan van het recht op vergoeding, verhoogd met de lasten en kosten, voor de kennisgeving van het definitief
beschermingsbesluit en anderzijds de waarde van dat goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op
vergoeding.

Als waarde van het goed op het ogenblik van verwerving wordt het bedrag in aanmerking genomen dat als
grondslag heeft gediend voor de heffing van de registratie- of successierechten over de volle eigendom van het goed,
of, bij ontstentenis van een dergelijke heffing, de verkoopwaarde van het goed in volle eigendom op de dag van de
verwerving.

Als waarde van het goed op het ogenblik van het ontstaan van het recht op vergoeding wordt de verkoopwaarde
op dat ogenblik in aanmerking genomen.

De waarde van het goed op het ogenblik van de verwerving wordt geactualiseerd door ze te vermenigvuldigen
met het indexcijfer van de consumptieprijzen van de kalendermaand voorafgaand aan die waarin de vergoeding is
vastgesteld en het zo bekomen getal te delen door het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het jaar
van verwerving door de vergoedingsgerechtigde, in voorkomend geval, omgerekend op dezelfde basis als
eerstgenoemd indexcijfer. De aldus bekomen waarde wordt verhoogd met de kosten van de verwerving.

§ 4. De vergoeding bedraagt 80 % van de waarde vermindering.
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