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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2019/30835]
6 AOUT 2019. — Arrêté ministériel rendant applicable au personnel
désigné en renfort à la mission “EUDEL JAKARTA (Indonésie)”,
l’arrêté royal du 11 juillet 2002 fixant les conditions d’octroi d’une
indemnité forfaitaire aux membres du personnel des services de
police qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou
de police patronnées par un ou des organisme(s) international(aux)
ainsi qu’à certaines opérations pour les besoins des forces armées

[C − 2019/30835]
6 AUGUSTUS 2019. — Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit
van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire
of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van
de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de opdracht “EUDEL JAKARTA
(Indonesië)”

Le Ministre de l’Intérieur,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Vu l’arrêté royal du 11 juillet 2002 fixant les conditions d’octroi d’une
indemnité forfaitaire aux membres du personnel des services de police
qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police
patronnées par un ou des organisme(s) international(aux) ainsi qu’à
certaines opérations pour les besoins des Forces Armées, l’article 3,
alinéa 1er;
Vu la décision du Conseil des ministres du 19 octobre 2018 dans le
cadre de la mission “EUDEL JAKARTA”;
Vu l’avis de l’Inspecteur général des Finances, donné le 25 février 2019;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 21 juin 2019,

Arrête :

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling
van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden die deelnemen aan humanitaire of
politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale
instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, artikel 3, eerste lid;
Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 19 oktober 2018 in het
raam van de opdracht “EUDEL JAKARTA”;
Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën,
gegeven op 25 februari 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
d.d. 21 juni 2019,
Besluit :

er

er

Article 1 . Les dispositions du chapitre I de l’arrêté royal du
11 juillet 2002 fixant les conditions d’octroi d’une indemnité forfaitaire
aux membres du personnel des services de police qui participent à des
opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou
des organisme(s) international(aux) ainsi qu’à certaines opérations
pour les besoins des Forces Armées, sont applicables au personnel
désigné en renfort à la mission “EUDEL JAKARTA (Indonésie)”.

Artikel 1. De bepalingen van hoofdstuk I van het koninklijk besluit
van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of
politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale
instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, zijn van toepassing op het personeel dat aangewezen is ter
versterking van de opdracht “EUDEL JAKARTA (Indonesië)”.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2018.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2018.

Bruxelles, le 6 août 2019.

Brussel, 6 augustus 2019.
P. DE CREM

P. DE CREM

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/30825]
17 MEI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 47 van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, wat betreft de vergoeding voor de leden van de beroepscommissie
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010, en artikel 23, § 1, 2°, gewijzigd bij de wet van 9 juli 1976;
Gelet het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2009 tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van de
Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen
voor het rijbewijs;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 29 maart 2019;
Het advies van de Raad van State werd niet meegedeeld binnen de termijn voor het onderzoek van de
adviesaanvraag;
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Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 47 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 5 september 2002 en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, wordt paragraaf 4
vervangen door wat volgt:
“§ 4. De vergoeding voor de leden van de beroepscommissie bedraagt:
1° 150 euro per zitting voor de voorzitter;
2° 125 euro per zitting voor de commissarissen.
De bedragen van de vergoeding zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op
31 december 2019 is bereikt. Het bedrag wordt op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de
gezondheidsindex dat op 31 december van het voorgaande jaar bereikt is en wordt tot op de dichtstbijzijnde euro naar
beneden afgerond.
De leden van de beroepscommissie worden bovendien vergoed voor de reiskosten die hun opdracht meebrengt,
overeenkomstig de bepalingen die gelden voor het Vlaamse overheidspersoneel. Voor de toepassing van die
bepalingen worden ze gelijkgesteld met de titularissen van rang A2.”.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2009 tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van de
Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met mislukking voor het praktische examen
voor het rijbewijs wordt opgeheven.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het verkeersveiligheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel, 17 mei 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand,
Toerisme en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
[C − 2019/30825]
17 MAI 2019. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 47 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au
permis de conduire, en ce qui concerne la rémunération des membres de la Commission de recours
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l’article 1er, modifié par les lois
des 21 juin 1985 et 28 avril 2010, et l’article 23, § 1er, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 fixant la rémunération des membres de la Commission de recours
chargée de statuer sur les recours en matière d’échec à l’examen pratique du permis de conduire ;
Vu l’accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 mars 2019 ;
L’avis du Conseil d’État n’a pas été communiqué dans le délai imparti pour l’examen de la demande d’avis ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Dans l’article 47 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l’arrêté
royal du 5 septembre 2002 et l’arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, le paragraphe 4 est remplacé par
ce qui suit :
« § 4. La rémunération des membres de la Commission de recours s’élève à :
1° 150 euros par session pour le président ;
2° 125 euros par session pour les commissaires.
Les montants de la rémunération sont liés à l’indice santé atteint au 31 décembre 2019. Le montant est adapté le
1er janvier de chaque année au montant de l’indice santé atteint au 31 décembre de l’année précédente et est arrondi
à l’euro inférieur le plus proche.
Les membres de la Commission de recours sont, en outre, rémunérés pour les frais de déplacement que leur
occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour le personnel de la fonction publique
flamande. Pour l’application de ces dispositions, ils sont assimilés aux titulaires du rang A2. ».
Art. 2. L’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 fixant la rémunération des membres de la Commission de recours
chargée de statuer sur les recours en matière d’échec à l’examen pratique du permis de conduire est abrogé.

81363

MONITEUR BELGE — 28.08.2019 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 3. Le Ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,
B. WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2019/14124]
28 JUNI 2019. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat
betreft de implementatie van het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse
steunmechanisme voor groene stroom en WKK en houdende diverse bepalingen
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.1, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 28 juni 2013 en
vervangen bij het decreet van 26 april 2019, artikel 7.1.3, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 maart 2014 en
gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.4/1, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van
13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.4/1, § 1, vierde lid, ingevoegd bij
het decreet van 13 juli 2012, artikel 7.1.4/1, § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en het laatst gewijzigd bij het
decreet van 16 november 2018, artikel 7.1.10, § 3/1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 27 november 2015 en
gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017, artikel 8.2.1, artikel 8.3.1, artikel 8.4.1, artikel 11.1.1, § 1, het laatst
gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 11.1.3, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en
artikel 11.1.5, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011 en het decreet van 17 februari 2017;
Gelet op het decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie, artikel 64, eerste lid;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 februari 2019;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 28 maart 2019;
Gelet op advies nr. 66.227/3 van de Raad van State, gegeven op 18 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het besluit SA.46013 van de Europese Commissie inzake het Vlaamse steunmechanisme voor
groene stroom en WKK, en de Europese richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie
2014-2020 (Mededeling van de Commissie 2014/C 200/01) bepalen dat maatregelen moeten worden uitgewerkt om te
garanderen dat producenten geen prikkel krijgen om elektriciteit te produceren tegen negatieve prijzen, en dat er geen
financiële steun mag worden verleend aan ondernemingen in moeilijkheden;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Dit besluit strekt tot de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen,
die bepaalt dat energie uit biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen enkel in aanmerking komt
voor financiële steun als die geproduceerd wordt met hoogrenderende warmte-krachtkoppelingstechnologie.
Art. 2. In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 18° wordt opgeheven;
2° in punt 40/4° worden de woorden “waarbij één gebouw de eigen site overschrijdt of waarbij verschillende
gebouwen in de eigen site liggen of de eigen site overschrijden” vervangen door de woorden “die minstens twee
gebouwen bedient waarvan minstens één zich niet op de eigen site bevindt”;
3° er wordt een punt 99 °/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“99°/1 taxidiensten: de taxidiensten vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de
organisatie van het personenvervoer over de weg;”.
Art. 3. Aan artikel 6.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
21 december 2012 en 9 mei 2014, wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§ 5. Voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020 kunnen geen expertise- of standaarddossiers worden
ingediend als de certificaatgerechtigde een onderneming in moeilijkheden is.”.
Art. 4. In hetzelfde besluit, wordt een artikel 6.1.3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 6.1.3/1. Voor projecten die gebruikmaken van biogas of biomassa met een startdatum vanaf 1 januari 2020,
wordt een maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten opgenomen in de beslissing van het Vlaams
Energieagentschap, vermeld in artikel 6.1.2, § 2, van dit besluit. Dit maximaal aantal wordt berekend door de volgende
factoren te vermenigvuldigen met elkaar:
1° de bandingfactor die van toepassing is;
2° het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe * G * (1-EVGSC). De parameters G (groenfactor) en EVGSC worden daarbij overgenomen voor de representatieve projectcategorie en de
startdatum in kwestie, vermeld in het definitieve rapport van het Vlaams Energieagentschap voor de berekening van
de onrendabele toppen en de bandingfactoren, vermeld in artikel 6.2/1.5, § 2, van dit besluit, of uit de definitieve
berekening van de betreffende onrendabele top, vermeld in artikel 6.2/1.7 van dit besluit;

