
Droit de tirage en euros

ROESELARE 1.568.730

SINT-NIKLAAS 1.952.019

TURNHOUT 1.234.015

Total 107.233.400

Bruxelles, le 21 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures,
de la Politique des Villes, du Logement et de l’Intégration civique,

M. KEULEN

*
VLAAMSE OVERHEID

[2008/201687]N. 2008 — 1637
21 MAART 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van
grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan
grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 oktober 2007;

Overwegende dat het voormelde subsidiebesluit van 11 juli 2004 moet worden aangepast aan het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2004 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend
verklaard afschrift;

Overwegende dat het voormelde subsidiebesluit in artikel 10, § 1, 2o, bepaalt dat dossiers gemeld moeten worden
aan de directie Bestrijding van Economische en Financiële Delicten van de algemene directie Gerechtelijke Politie; dat
die melding overbodig is en dat de betrokken dienst dus onnodig dossiers ontvangt;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 8, § 3, tweede lid en artikel 10, § 1 en § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004
houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter
bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen worden de woorden « eensluidend verklaard afschrift »
vervangen door het woord « kopie ».

Art. 2. In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit wordt punt 2o, opgeheven.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2008

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/201687]F. 2008 — 1637
21 MARS 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004

octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d’eau grise pour l’aménagement de circuits d’eau grise
en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables

Le Gouvernement Flamand,

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 octroyant une intervention régionale aux fournisseurs d’eau
grise pour l’aménagement de circuits d’eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 15 octobre 2007;
Considérant que l’arrêté d’intervention précité du 11 juillet 2004 doit être adapté à l’arrêté du Gouvernement

flamand du 23 avril 2004 abolissant l’obligation de production d’une copie certifiée conforme;
Considérant que l’article 10, § 1er, 2o, de l’arrêté d’intervention précité du 18 janvier 2002 stipule que les dossiers

doivent être mentionnés à la direction de la Lutte contre les Délits économiques et financiers de la direction générale
de la Police judiciaire; que cette mention est superflue et que le service concerné reçoit donc inutilement des dossiers;
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