
Les demandes doivent être adressées, au moyen de formulaires établis par le Ministre flamand compétent pour
l’Enseignement,
au service provincial des allocations d’études concerné ou, le cas échéant, à la Division des Allocations
d’Etudes du Département de l’Enseignement, au plus tard le 30 juin de l’année scolaire concernée, le cachet de la poste
faisant foi. Les demandes introduites après le 30 juin de l’année scolaire concernée ne sont plus traitées.

Art. 2. L’élève non scolarisable a droit à une allocation d’études s’il a achevé avec succès l’année scolaire
précédente et s’il suit soit les cours d’une année d’études d’un niveau supérieur, soit les cours d’une année d’études
d’un même niveau sur avis du conseil de classe de l’établissement d’enseignement ayant été fréquenté.

Art. 3. Aucune allocation d’études ne peut être octroyée à l’élève non scolarisable ayant échoué plus d’une fois
pour une année scolaire après la scolarité obligatoire.

Art. 4. Le service provincial des allocations d’études ou, le cas échéant, la Division des Allocations d’Etudes du
Département de l’Enseignement compétent(e) suivant l’article 1er examine les demandes et transmet toutes les données
utiles aux Ministre flamand ayant l’Enseignement dans ses attributions, qui octroie l’allocation.

Art. 5. A l’issue de l’année scolaire pour laquelle l’allocation a été octroyée, le service provincial des allocations
d’études ou, le cas échéant, la Division des Allocations d’Etudes du Département de l’Enseignement compétent(e)
suivant l’article 1er examine si les élèves ont fréquenté régulièrement les cours et tous les exercices prévus et s’ils se sont
présentés à tous les examens de fin d’année, y compris les examens de repêchage et la seconde session.

Art. 6. Dans les cas fixés à l’article 10 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l’octroi d’allocations, la décision de
recouvrement, en tout ou en partie, d’une allocation d’études est prise par le Ministre flamand ayant l’Enseignement
dans ses attributions.

Art. 7. L’arrêté royal du 23 août 1972 fixant la procédure d’introduction des demandes et les conditions d’octroi
des allocations d’études secondaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1973, 4 mars 1974,
30 septembre 1976 et 21 décembre 1978 est abrogé.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 9. La Ministre flamande ayant l’Enseignement dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS

La Ministre flamande de l’Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/36540]N. 2004 — 4116

14 MEI 2004. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een
subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeels-
leden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut

De Vlaamse regering,

Gelet op de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 4,
gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 55 tot en
met 58;

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de Begroting, gegeven op 14 mei 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° DAC-projecten : de dac-projecten, die voorkomen in de lijst als bijlagen III;

2° arbeidsplaatsen : de voormalige DAC-arbeidssplaatsen;

3° Polders : de openbare besturen geregeld bij de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders

4° Wateringen : de openbare besturen geregeld bij de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen.
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5° sectoren : de groep van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen die onder het beleidsdomein leefmilieu vallen
en de groep van polders en wateringen, zoals omschreven in 3° en 4° van dit artikel, die onder het beleidsdomein
leefmilieu vallen;

6° initiatiefnemer : de organisatie die deel uitmaakt van één van de sectoren en die verantwoordelijk is voor één
of meerdere voormalige dac-tewerkstellingsplaatsen;

7° administratie : de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap;

8° werknemer : de werknemer, tewerkgesteld in het kader van een voormalig DAC-project;

9° vervanger : de werknemer die een werknemer, tewerkgesteld in het kader van een voormalig dac-project,
vervangt wanneer de arbeidsovereenkomst van deze laatste werknemer geschorst wordt en wanneer er geen
gewaarborgd loon uitbetaald wordt aan hem;

10° opvolger : de werknemer die een werknemer, tewerkgesteld in het kader van een voormalig DAC-project,
vervangt wanneer de arbeidsovereenkomst van deze laatste werknemer beëindigd is;

11° loonkosten : de som van de reële jaarlijkse kosten van het bruto maandloon volgens de barema’s waarbij de
anciënniteit vóór 1987 niet in aanmerking genomen wordt, de eindejaarspremie, het wettelijk dubbel en enkelvoudig
vakantiegeld, de wettelijke vakantiegelden bij uitdiensttreding, RSZ-bijdragen met inbegrip van de RSZ-kortingen, de
tussenkomst in de verplaatsing van en naar het werk begrensd tot de algemeen wettelijk voorziene regelingen, de
wettelijke bijdrage voor de dienst voor preventie en bescherming van het werk, en de premie arbeidsongevallenver-
zekering, opgenomen als bijlagen I en II van dit besluit;

12° maandloon : het maandelijkse salaris dat de werknemer ontvangt, zonder premies, toeslagen of extra-legale
voordelen.

13° minister : het lid van de Vlaamse Regering, bevoegd voor Leefmilieu.

HOOFDSTUK II. — Subsidiëring van de voormalige dac-projecten

Art. 2. § 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan de minister subsidies aan de initiatiefnemers
toekennen.

§ 2. De subsidies voor de dac-projecten worden omgezet naar reguliere subsidies als tegemoetkoming in de
loonkosten van de werknemer.

Art. 3. § 1. Aan de initiatiefnemer wordt per voormalig DAC-project een subsidie toegekend die overeenstemt met
de loonkosten en begrensd tot de loonkosten, opgenomen in de bijlagen I en II van dit besluit en omschreven in arti-
kel 1 van dit besluit.

§ 2. Het begrensde bedrag van het maandloon dat in aanmerking komt voor subsidiëring en dat van toepassing
is volgens bijlage I of II, wordt verhoogd tot het bedrag van het actuele maandloon van de werknemer, indien dit
actuele maandloon hoger ligt dan het begrensde maandloon dat van toepassing is op de werknemer. De verhoging is
evenwel beperkt tot het bedrag van de rechten op het vlak van verloning, die de werknemer verworven heeft, tijdens
de periode wanneer werknemer in DAC-statuut tewerkgesteld was.

HOOFDSTUK III. — Procedure

Art. 4. Het eerste semester wordt een voorschot uitgekeerd ten belope van 55 % van het in artikel 3 bepaalde
subsidiebedrag. Het tweede semester wordt een voorschot uitgekeerd ten belope van 40 %. Deze voorschotten worden
uitbetaald voor het einde van de eerste maand van het semester waarop ze betrekking hebben.

Art. 5. Voor 1 april van het jaar dat volgt op het jaar dat in aanmerking genomen wordt voor de subsidiëring,
bezorgt de initiatiefnemer aan de administratie de bewijsvoering van de effectieve tewerkstelling van de personeels-
leden, tewerkgesteld in een voormalig DAC-project en een overzicht van de reëel betaalde loonkosten.

De minister bepaalt de vorm en inhoud van deze bewijsvoering.

Art. 6. § 1. Het definitieve subsidiebedrag wordt berekend, toegekend en gesaldeerd na goedkeuring door de
administratie van de in artikel 5 vermelde bewijsvoering.

§ 2. Als zou blijken dat een initiatiefnemer meer voorschotten heeft ontvangen dan het definitieve subsidiebedrag,
dan wordt het verschil door de administratie teruggevorderd en/of in mindering gebracht van het eerstvolgende
voorschot.

§ 3. De initiatiefnemer wordt, voor het einde van de 5e maand volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking
heeft, in kennis gesteld van de berekening van het definitieve subsidiebedrag en het uit te betalen of terug te vorderen
saldo.

§ 4. Het verschil van het definitieve subsidiebedrag en de voorschotten van het jaar waarop dit subsidiebedrag
berekend wordt, wordt uitbetaald voor het einde van de laatste maand van het eerste semester. In geval dit verschil
negatief is, wordt dit verrekend bij het voorschot voor de tweede semester van het jaar.
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Art. 7. § 1. Wanneer de arbeidsovereenkomst met een werknemer geschorst wordt en wanneer deze werknemer
geen loon meer ontvangt, dan kan zijn vervanger gesubsidieerd worden.

§ 2. Het subsidiebedrag wordt berekend conform de bepalingen van artikel 3 en volgens dezelfde functie als de te
vervangen werknemer. De maximale loonanciënniteit van de vervanger is beperkt tot 6 jaar, gebaseerd op effectieve en
relevante ervaring.

§ 3. De initiatiefnemer moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen van elke schorsing van een
arbeidsovereenkomst en van elke nieuwe tewerkstelling.

Art. 8. § 1. Wanneer de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd, dan wordt de opvolger in
deze functie gesubsidieerd indien de indiensttreding plaatsvindt binnen de eerste zes maanden, volgend op het einde
van de arbeidsovereenkomst. Op gemotiveerde aanvraag van de initiatiefnemer kan de administratie een verlenging
toestaan van deze periode met maximaal 3 maanden.

§ 2. Het subsidiebedrag wordt berekend conform de bepalingen van artikel 3. De maximale loonanciënniteit van
de opvolger is beperkt tot 6 jaar, gebaseerd op effectieve en relevante ervaring.

§ 3. De initiatiefnemer moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen van elke beëindiging van een
arbeidsovereenkomst en van elke nieuwe tewerkstelling.

Art. 9. § 1. Wanneer een arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd en hierdoor de arbeidsplaats
gedurende meer dan zes maanden niet ingevuld wordt, vervalt de arbeidsplaats en wordt zij volgens parameters
toegewezen binnen dezelfde sector.

De minister bepaalt de procedure en parameters voor de toewijzing van vervallen arbeidsplaatsen.

§ 2. Onder invulling van de arbeidsplaats wordt de ondertekening van een arbeidsovereenkomst verstaan.

§ 3. Ook niet-initiatiefnemers kunnen een aanvraagdossier indienen.

§ 4. De nieuwe gecreëerde arbeidsplaatsen worden gesubsidieerd volgens de barema’s zoals voorzien voor de
onderscheiden sectoren in bijlagen I en II van dit besluit en volgens de functie zoals toegekend in het voorheen
goedgekeurde DAC-project, en met een startanciënniteit van maximum 6 jaar.

Art. 10. § 1. Wanneer een werkgever of de afdeling waar de werknemer in gewezen dac-statuut werkzaam is,
ophoudt te bestaan moet hij dit onmiddellijk melden aan de administratie. Hij kan voorstellen om het project, samen
met de werknemer in gewezen dac-statuut, over te dragen aan een andere organisatie. De overdracht kan enkel binnen
de sector plaatsvinden. Ook niet-initiatiefnemers binnen de sector kunnen het project overnemen. Het gemotiveerde
overdrachtsvoorstel, dat mede ondertekend wordt door de kandidaat-overnemer, wordt door de werkgever ter
goedkeuring voorgelegd aan de administratie. Iedere sluiting van een afdeling of organisatie waar een werknemer in
gewezen DAC-statuut werkzaam is, moet de werkgever onmiddellijk melden aan de administratie.

§ 2. De werkgever kan een vraag tot wijziging van de functie-inhoud van een arbeidsplaats indienen bij de
administratie. De minister bepaalt de voorwaarden tot goedkeuring van de vraag tot wijziging en de modaliteiten voor
het onderzoek ervan.

§ 3. De minister kan bijkomende bepalingen vastleggen, waaraan het voorstel dient te voldoen.

Art. 11. Bij een fusie, in gelijk welke vorm, van de initiatiefnemer met een of meerdere andere organisaties, en bij
splitsing, in gelijk welke vorm, van een initiatiefnemer, wordt het project volledig of gedeeltelijk overgedragen naar de
andere of nieuwe overnemende organisatie of organisaties. De minister kan bijkomende bepalingen vaststellen.

HOOFDSTUK IV. — Toezicht

Art. 12. De administratie oefent ter plaatse of op stukken toezicht uit met betrekking tot de naleving van de
bepalingen van dit besluit. Dit toezicht brengt het recht mee om de initiatiefnemer te bezoeken en om kennis te nemen
van alle stukken en bescheiden die met de uitvoering van dit toezicht verband houden.

De initiatiefnemer verleent zijn volle medewerking aan de uitoefening van dit toezicht. Hij bezorgt de
administratie, op eenvoudig verzoek, de stukken die met de uitoefening van dit toezicht verband houden.

Art. 13. § 1. Onverminderd de toepassing van artikelen 57 en 58 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,
gecoördineerd op 17 juli 1991, kan de minister, als de initiatiefnemer niet voldoet aan een of meer subsidiëringvoor-
waarden, als subsidiefraude wordt vastgesteld, als dubbelsubsidiëring wordt vastgesteld of als de initiatiefnemer niet
meewerkt aan de uitoefening van het in artikel 11 bedoelde toezicht, de vereffening van de subsidies geheel of
gedeeltelijk stopzetten voor een door hem te bepalen termijn. Ook kan de minister de reeds vereffende subsidies geheel
of gedeeltelijk terugvorderen voor een door hem te bepalen termijn.

Het voornemen van de minister tot stopzetting van de subsidiëring of tot terugvordering van subsidies wordt door
de administratie aan de initiatiefnemer verzonden met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheden en de
voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen worden vermeld.
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§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid kan de initiatiefnemer tot uiterlijk 45 dagen na ontvangst van het
voornemen tot stopzetting van de subsidiëring of tot terugvordering van subsidies, hiertegen met een aangetekende
brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de administratie. De initiatiefnemer kan hierin uitdrukkelijk vragen
om te worden gehoord.

In voorkomend geval zal de minister binnen zestig dagen na ontvangst van dit bezwaarschrift zijn beslissing
bevestigen of intrekken.

Als de initiatiefnemer geen bezwaarschrift heeft ingediend binnen de gestelde termijn of als de minister zijn
beslissing binnen de gestelde termijn heeft bevestigd, wordt de subsidiëring geheel of gedeeltelijk stopgezet of worden
de subsidies geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Als de minister zijn beslissing intrekt of als hij zijn beslissing binnen de gestelde termijn niet bevestigt, wordt de
subsidiëring voortgezet of blijven de subsidies behouden.

HOOFDSTUK V. — Overgang- en slotbepalingen

Art. 14. In afwijking van artikel 3 wordt voor het jaar 2004, het voorschot verminderd met 10.006 euro, gelet op
de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 houdende de toekenning van een niet gereglementeerde
subsidie als voorschot voor de loonkosten aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en
natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut.

Art. 15. De initiatiefnemer moet de administratie onmiddellijk op de hoogte brengen, bij elke belangrijke
wijziging in de arbeidsrelatie met de gesubsidieerde werknemer. Onder belangrijke wijzigingen worden onder meer
verstaan : wijziging van de arbeidsduur, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en alle schorsingsgevallen zonder
loonwaarborg.

Art. 16. De minister kan extra voorwaarden opleggen waaraan de arbeidsovereenkomst onder meer inzake de
continuering van de tewerkstellingssituatie en de toe te kennen anciënniteit moet voldoen.

Art. 17. De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,
J. TAVERNIER

Bijlage I

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de defintieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan
bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden te werk
stellen in een gewezen DAC-statuut

Subsidieerbare loonkosten, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector milieu- en natuurverenigingen
De subsidieerbare loonkosten in deze bijlage gelden voor werknemers die in een werkweek van 38 of meer uren

tewerkgesteld zijn.
De intiatiefnemers van werknemers met een arbeidsregime dat lager dan 38 uren, worden proportioneel hun

arbeidsregime gesubsidieerd
1) Subsidieerbare baremastructuur van toepassing op de werknemer van initiatiefnemers in de sector Milieu- en

natuurverenigingen :
(Salarisschalen geldig op 1 januari 2003 en werknemers in een werkweek van 38 uren)

Anciënniteit B211 B111 D121

0 1746,71 1384,58 1366,64

1 1778,69 1427,16 1391,72

2 1837,31 1469,74 1416,8

3 1895,94 1512,32 1441,89

4 1895,94 1512,32 1441,89

5 1954,56 1576,21 1441,89

6 1954,56 1576,21 1492,03

7 2013,21 1640,09 1492,03

8 2013,21 1640,09 1492,03

9 2130,45 1703,98 1542,19

10 2130,45 1703,98 1542,19

11 2197,97 1767,88 1542,19

12 2197,97 1767,88 1592,33

13 2288,86 1831,77 1592,33

14 2288,86 1831,77 1592,33

15 2379,72 1895,65 1642,47
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Anciënniteit B211 B111 D121

16 2379,72 1895,65 1642,47

17 2470,58 1959,54 1642,47

18 2470,58 1959,54 1692,64

19 2561,49 2023,42 1692,64

20 2561,49 2023,42 1692,64

21 2652,36 2087,43 1742,78

22 2652,36 2087,43 1742,78

23 2743,22 2151,34 1742,78

24 2743,22 2151,34 1805,49

25 2834,1 2215,25 1855,63

26 2834,1 2215,25 1855,63

27 2924,97 2279,16 1855,63

Opmerkingen :
Onder anciënniteit wordt verstaan : de totale werkelijke anciënniteit verworven in dienst van de anciënniteit,
waarbij de dienstjaar vóór 1987 niet in aanmerking genomen worden.

De inschaling in de subsidieerbare barema’s gebeurt overeenkomstig de volgende tabel :

Functie barema

Secretaresse B211

hulpboekhouder

opsteller

animator

documentalist

bediende (20100)

technicus-hulparbeider B111

handlanger

arbeider voor onderhoud

landbouwdeskundige-landbouwtechnicus

hulptuinier/tuinbouw

houtbewerker

graficus D121

regent

2) Subsidieerbare eindejaarspremie, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector milieu- en natuurvereni-
gingen :

De eindejaarspremie bestaat uit een volwaardige 13e maandloon, d.w.z. het maandloon van een volledig
gepresteerde kalendermaand

3) Subsidieerbare vakantiegelden, van toepassing op initiatiefnemer in de sector milieu- en atuurverenigingen :

Zowel het verplichte dubbel, als het verplichte aanvullend vakantiegeld wordt gesubsidieerd :

4) Subsidieerbare bijdrage voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk :

Het subsidieerbare gedeelte is beperkt tot de wettelijke minimumbijdrage, die betaald moet worden voor de
werknemer.

De éénmalige forfaitaire bijdrage wordt niet gesubsidieerd.
5) Verplaatsing van/naar het werk : algemeen geldende regeling 70 % sociaal abonnement.
Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,
J. TAVERNIER
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Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een
subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeels-
leden te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

Subsidieerbare loonkosten, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen

De subsidieerbare loonkosten in deze bijlage gelden voor werknemers die in een werkweek van 38 of meer uren
tewerkgesteld zijn.

De intiatiefnemers van werknemers met een arbeidsregime dat lager dan 38 uren, worden proportioneel hun
arbeidsregime gesubsidieerd :

1) Subsidieerbare baremastructuur van toepassing op de werknemer van initiatiefnemers in de sector polders en
wateringen

(Salarisschalen aan 100 %, geldig op 1 januari 2002 en werknemers in een werkweek van 38 uren)

Anciënniteit B1 B2 B3 D1 D2 D3 E1 E2 E3

0 17300 18850 19550 13300 14300 15500 12900 13550 14200

1 17800 19450 20350 13650 14650 15850 13050 13700 14350

2 17800 19450 20350 13650 14650 15850 13050 13700 14350

3 18300 20100 21100 14000 15000 16250 13200 13850 14500

4 18300 20100 21100 14000 15000 16250 13200 13850 14500

5 18800 20700 21900 14350 15400 16600 13350 14000 14650

6 18800 20700 21900 14350 15400 16600 13350 14000 14650

7 19300 21300 22700 14700 15750 17000 13500 14150 14800

8 19300 21300 22700 14700 15750 17000 13500 14150 14800

9 19800 21950 23500 15000 16150 17350 13650 14300 14950

10 19800 21950 23500 15000 16150 17350 13650 14300 14950

11 20300 22550 24300 15350 16500 17700 13800 14450 15100

12 20300 22550 24300 15350 16500 17700 13800 14450 15100

13 20750 23200 25100 15700 16900 18100 13950 14600 15250

14 20750 23200 25100 15700 16900 18100 13950 14600 15250

15 21250 23800 25900 16050 17250 18450 14100 14750 15400

16 21250 23800 25900 16050 17250 18450 14100 14750 15400

17 21750 24400 26650 16400 17650 18850 14250 14850 15550

18 21750 24400 26650 16400 17650 18850 14250 14850 15550

19 22250 25050 27450 16750 18000 19200 14400 15000 15700

20 22250 25050 27450 16750 18000 19200 14400 15000 15700

21 22750 25650 28250 17100 18350 19600 14550 15150 15850

22 22750 25650 28250 17100 18350 19600 14550 15150 15850

23 23350 26450 29150 17450 18750 19950 14700 15300 16000

24 23350 26450 29150 17450 18750 19950 14700 15300 16000

25 23350 26450 29150 17800 19100 20350 14850 15450 16150

26 23350 26450 29150 17800 19100 20350 14850 15450 16150

27 23350 26450 29150 18300 19600 20700 15000 15650 16550

Opmerkingen :

Onder anciënniteit wordt verstaan : de totale werkelijke anciënniteit verworven in dienst van de anciënniteit,waar-
bij de dienstjaar vóór 1987 niet in aanmerking genomen worden.

Schaal B2 wordt pas gesubsidieerd naar 9 dienstjaren in schaal B1

Schaal B3 wordt pas gesubsideerd na 9 dienstjaren in schaal B2

Schaal D2 wordt pas gesubsidieerd naar 9 dienstjaren in schaal D1

Schaal D3 wordt pas gesubsideerd na 9 dienstjaren in schaal D2

Schaal E2 wordt pas gesubsidieerd naar 9 dienstjaren in schaal E1

Schaal E3 wordt pas gesubsideerd na 9 dienstjaren in schaal E2

De inschaling in de subsidieerbare barema’s gebeurt overeenkomstig de volgende tabel:
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Functie barema

Secretaresse D1, D2 of D3 naargelang het aantal dienstjaren

hulpboekhouder

opsteller

animator

documentalist

bediende (20100)

technicus-hulparbeider E1, E2 of E3 naargelang het aantal dienstjaren

handlanger

arbeider voor onderhoud

landbouwdeskundige-landbouwtechnicus

hulptuinier/tuinbouw

houtbewerker

graficus B1, B2 of B3 naargelang het aantal dienstjaren

regent

2) Subsidieerbare eindejaarspremie, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen :

De eindejaarspremie bestaat uit een geïndexeerd forfaitair bedrag van 296,6 euro (bedrag 2003), verhoogd met
een niet-geïndexeerd bedrag van 148,74 euro.

3) Subsidieerbare haard- en standplaatsvergoeding, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en
wateringen :

De haardvergoeding is slechts subsidieerbaar indien zij betrekking heeft op een gehuwde werknemer, een
werknemer die samenleeft, of een alleenstaande werknemer van wie één of meer kinderen die recht geven op
kinderbijslag, deel uitmaken van het gezin.
De subsidieerbare haardvergoeding bedraagt : 719,89 euro (100 %) wanneer het salaris 15.940,43 euro (100 %)
niet overschrijdt en 359,95 euro (100 %) wanneer het salaris hoger is dan 15.940,43 euro (100 %), maar niet meer
bedraagt dan 18.147,82 euro (100 %).
In alle andere gevallen bedraagt subsidieerbare standplaatsvergoeding 359,95 euro (100 %) op voorwaarde dat
het salaris niet hoger is dan 15.940,43 euro (100 %) en 179,98 euro (100 %) wanneer het salaris hoger is dan
15.940,43 euro (100 %) maar niet meer bedraagt dan 18.147,82 euro (100 %).
In het geval de werknemer samenleeft met een persoon of een echtgenoot heeft die beantwoord aan de
voorwaarde om een haardtoelage te verkrijgen, wordt de haardvergoeding van de werknemer niet
gesubsidieerd. Voor de werknemer die geen haardvergoeding geniet wordt - met respect met tot de
bovenstaande loongrenzen - een standplaatsvergoeding gesubsidieerd.
Als de gezins- of inkomenssituatie wijzigt in de loop van de maand, dan wordt het - voor de werknemer -
voordeligste stelsel gesubsidieerd.
Indien de verloning van de werknemer wiens loon hoger is dan 15.940,43 euro, resp. 18.147,82 euro, wordt de
haard- of standplaatsvergoeding gedeeltelijk gesubsidieerd, opdat het gesubsidieerde loon niet kleiner zou zijn
dan in het geval het gesubsidieerde loon gelijk zou zijn aan dat bedrag.

4) Subsidieerbare vakantiegelden, van toepassing op de initiatiefnemers in de sector polders en wateringen :

Zowel het verplichte dubbel, als het verplichte aanvullend vakantiegeld wordt gesubsidieerd.

5) Subsidieerbare bijdrage voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk :

Het subsidieerbare gedeelte is beperkt tot de wettelijke minimumbijdrage, die betaald moet worden voor de
werknemer.
De éénmalige forfaitaire bijdrage wordt niet gesubsidieerd.

6) Verplaatsing van/naar het werk : algemeen geldende regeling 70 % sociaal abonnement.

Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw, en Ontwikkelingssamenwerking,

J. TAVERNIER
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Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders,
wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeel te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

Sector milieu- en natuurverenigingen

Overzicht
1/1

Afdeling Ident. Projectnr. Naam Straat-nr Gemeente
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verenigingen natuur- en milieuvereni-
ging

5319 VZW Belgische Natuur- en
Vogelreservaten/Natuurpunt

Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 3 2 4 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

2446 VZW Belgische Natuur- en
Vogelreservaten/Natuurpunt

Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 5 4 7 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

2445 VZW Belgische Natuur- en
Vogelreservaten/Natuurpunt

Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 5 2 6 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

7392 VZW Belgische Natuur- en
Vogelreservaten/Natuurpunt

Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 1 2 2 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

5979 VZW Belgische Natuur- en
Vogelreservaten/Natuurpunt

Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 3 2 4 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

2036 VZW Natuurbeschermingsactie Lim-
burg

Geraertstraat 15 3500 Hasselt 1 0 1 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

2369 VZW Natuurvereniging Orchis St.- Gertrudisplein 1 3740 Beverst-Bilzen 0 4 2 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

4826 VZW Stichting Limburgs Landschap Dekenstraat 39 2550 Heusden-
Zolder

5 0 5 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

7358 VZW Stichting Limburgs Landschap Dekenstraat 39 2550 Heusden-
Zolder

0 2 1 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

5438 VZW Stichting Limburgs Landschap
DAC 5438

Dekenstraat 39 2550 Heusden-
Zolder

8 0 8 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

8790 Werkgroep Isis Dorpsstraat 8 Bus 1 3990 Peer 0 2 1 0 0 0

natuur-en milieuvereni-
ging

6676 VZW Durme Molsbergenstraat 1 9160 Lokeren 3 0 3 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

6676 VZW Durme Molsbergenstraat 1 9160 Lokeren 1 1

natuur- en milieuvereni-
ging

6298 VZW Bourgoyen Ossemeersen p/a Zandloper-
straat 239

9030 Mariakerke 1 1 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

6312 VZW Stichting Omer Wattez Kattestraat 23 9700 Oudenaarde 0 4 2 0 0 0

vogelasiel 5914 VZW Natuurhulpcentrum Vogelasiel Industrieweg Zuid
2051

3660 Opglabbeek 1 0 1 0 0 0
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natuur- en milieuvereni-
ging

51300 Natuurpunt Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 1 0 1 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

20038 Natuurpunt Studie Kardinaal Mercier-
plein 1

2800 Mechelen 0 2 1 0 0 0

natuur- en milieuvereni-
ging

2180 Benegora Steenstraat 25 2180 Ekeren 1 0 1 0 0 0

Afval afvalverw+natuurb. 2477 Comité Jean Pain Holle
Eikstraat 25

1840 Londerzeel 2 2 3 0 0 0

Diversen 5986 Arboretum Waasland Kriekelaarstraat 29 9100 Nieuwkerken-
Waas

1 0 1 0 0 0

TOTAAL 42 28 56 0 0 0

De minister-president van de Vlaamse regering,
B SOMERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,
J. TAVERNIER

Bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders,
wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeel te werk stellen in een gewezen DAC-statuut

Sector Polders en Wateringen

Overzicht
1/1

Afdeling Ident. Projectnr. Naam Straat-nr Gemeente
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Polers 210 Polder Noordwatering Veurne - Veurne Oude
Vestingstraat 1

8630 Veurne 2 0 2 0 0 0

3273 Polder Noordwatering Veurne - Veurne Oude
Vestingstraat 1

8630 Veurne 1 0 1 0 0 0

7414 Polder van Lier Beukenlaan 22 2500 Lier 4 0 4 0 0 0

1452 Zwarte Sluispolder Hollekensstraat 5 9960 Assenede 3 1 3,5 0 0 0
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5121 Polder van Willebroek Kasteel Bel Air,
Mechelses teen-
weg 102

2830 Blaasveld 3 0 3 0 0 0

7060 Polder Vliet en Zielbeek Stationsstraat 52 2870 Puurs 2 0 2 0 0 0

5846 Generale Vrije Polders Sint Margriete-
straat 51A

9980 Sint-
Laureins

2 0 2 0 0 0

Watering 1884 Watering De Molenbeek Werfweg 7 1800 Vilvoorde 2 0 2 2 0 2

2476 Watering van Vladslo—Ambacht-
Diksmuide

Wilgendijk 42 8600 Diksmuide 2 0 2 0 0 0

3067 Watering De Mene Grijpenveld 61 3300 Tienen 4 0 4 0 0 0

4324 Watering De Motbeek Kr iekebeke-
straat 20

3390 Tielt 2 0 2 0 0 0

4650 Watering van Zichem-Scherpenheuvel Testelsebaan 9 3272 Messel-
broek

4 0 4 0 0 0

801 Watering Het Velpedal Schoolstraat 65 3380 Glabbeek 2 0 2 0 0 0

7116 Watering Het Velpedal Schoolstraat 65 3380 Glabbeek 1 0 1 0 0 0

7446 Watering De Middelbeek Hasse l t se -
baan 247

3290 Deurne 4 0 4 0 0 0

8018 Watering De Natte Nest H o u t e m -
straat 615

3300 Sint-
Margriete-Houtem
(Tienen)

2 0 2 0 0 0

8668 Watering De Grote-Gete G ro t e
Steenweg 64

3350 Neerlinter 5 0 5 0 0 0

TOTAAL 45 1 45,5 2 0 2

De minister-president van de Vlaamse Regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,
J. TAVERNIER
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