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Diese Anleihe wird von Rechts wegen durch die Wallonische Region garantiert. Der Finanzmodus dieser Anleihe
ist Gegenstand eines allgemeinen Vertrages, der vorher zwischen den Regierungen und dem betreffenden Kreditinstitut
geschlossen wird.
Der Schuldendienst dieser Anleihe geht direkt zu Lasten der Wallonischen Region.
Art. 4 - Die Deutschsprachige Gemeinschaft übernimmt die Rechte und Pflichten der Wallonischen Region, die
sich auf die in Artikel 1 erwähnten Angelegenheiten beziehen, einschließlich der Rechte und Pflichten aus laufenden
oder künftigen Gerichtsverfahren.
Alle von ihr vor Inkrafttreten des vorliegenden Dekretes eingegangenen, auf nichtaufgegliederte Mittel
anzurechnenden Verpflichtungen bleiben jedoch zu Lasten der Wallonischen Region.
Im Streitfall kann die Wallonische Region oder die Deutschsprachige Gemeinschaft je nach Fall in den Rechtsstreit
eingreifen oder die Behörde, die ihr Nachfolger ist oder deren Nachfolger sie ist, zum Rechtsstreit heranziehen.
Art. 5 - Vorliegendes Dekret tritt am 1. Januar 2005 in Kraft, vorausgesetzt, ein vom Rat der Deutschsprachigen
Gemeinschaft verabschiedetes gleichlautendes Dekret tritt ebenfalls an diesem Datum in Kraft.
Wir verkünden das vorliegende Dekret und ordnen an, dass es im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht wird.
Namur, den 27. Mai 2004
Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Der Minister der Wirtschaft, der K.M.B., der Forschung und der neuen Technologien,
S. KUBLA
Der Minister des Transportwesens, der Mobilität und der Energie,
J. DARAS
Der Minister des Haushalts, des Wohnungswesens, der Ausrüstung und der öffentlichen Arbeiten,
M. DAERDEN
Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,
M. FORET
Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,
J. HAPPART
Der Minister der inneren Angelegenheiten und des öffentlichen Dienstes,
Ch. MICHEL
Der Minister der sozialen Angelegenheiten und der Gesundheit,
Th. DETIENNE
Der Minister der Beschäftigung und der Ausbildung,
Ph. COURARD
Note
(1) Sitzung 2003-2004.
Dokumente des Rates 698 (2003-2004) Nrn. 1 bis 3.
Ausführliches Sitzungsprotokoll, öffentliche Sitzung vom 12. Mai 2004.
Diskussion - Abstimmung.

VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST
N. 2004 — 2188
[2004/201833]
27 MEI 2004. — Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap
van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen (1)
De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Op het Duitse taalgebied worden sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest betreffende de
ondergeschikte besturen uitgeoefend door de Duitstalige Gemeenschap; het gaat om de bevoegdheden bedoeld :
1o in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 6o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
hierna de bijzondere wet genoemd;
2o in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 7o, van de bijzondere wet;
3o in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 9o, van de bijzondere wet, beperkt tot de algemene financiering van de
gemeenten;
4o in artikel 6, § 1, VIII, eerste lid, 10o, van de bijzondere wet, zoals vallend onder het decreet van 1 december 1988
betreffende de toelagen toegekend door het Waalse Gewest aan sommige investeringen van openbaar nut, gewijzigd
bij de decreten van 20 juli 1989, 30 april 1990 en 19 december 1996, beperkt tot de gemeenten, kerkfabrieken en andere
rechtspersonen die onroerende goederen noodzakelijk voor de uitoefening van erkende erediensten beheren en tot de
rechtspersonen die onroerende goederen noodzakelijk voor de uitoefening van de niet-confessionele levensbeschouwing beheren;
5o in artikel 7 van de bijzondere wet, beperkt tot de organisatie en de uitoefening van het administratieve toezicht
op de gemeenten en de meergemeentelijke politiezones die uitsluitend samengesteld zijn uit gemeenten gelegen op het
Duitse taalgebied.
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De bevoegdheden van het Waalse Gewest betreffende de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden worden
uitgeoefend door de Raad en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.
Art. 2. De overdracht van de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde aangelegenheid wordt uitgevoerd zonder
goederen- en personeelsoverdracht.
Art. 3. § 1. Wat betreft de overdracht van de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden, wordt een
dotatie uitgetrokken op de begroting van het Waalse Gewest vanaf het jaar 2005 jaarlijks toegekend aan de Duitstalige
Gemeenschap.
§ 2. Het bedrag van de in § 1 bedoelde jaarlijkse dotatie is gelijk aan 17.153.770 euro.
§ 3. Vanaf het begrotingsjaar 2005, wordt dit bedrag jaarlijks aangepast op een groeipercentage, berekend op grond
van de formule bedoeld in artikel 33bis, § 1, vierde lid, van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989, zoals
gewijzigd bij de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001.
§ 4. De jaarlijkse dotatie wordt gestort uiterlijk op de eerste werkdag van mei van het betrokken jaar.
Bij overschrijding van de in § 4 bedoelde termijn en na notificatie van die toestand aan het Waalse Gewest, heeft
de Duitstalige Gemeenschap het recht een lening aan te gaan bij een kredietinstelling die vooraf aangewezen is met het
akkoord van het Waalse Gewest.
Die lening geniet van rechtswege de waarborg van het Waalse Gewest. De financiële regeling van die lening maakt
het voorwerp uit van een algemene overeenkomst, vooraf gesloten tussen de betrokken Regeringen en kredietinstelling.
De financiële dienst van die lening is rechtstreeks ten laste van het Waalse Gewest.
Art. 4. De rechten en verplichtingen van het Waalse Gewest betreffende de in artikel 1 bedoelde aangelegenheden,
met inbegrip van de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de lopende en komende rechtsprocedures, worden
overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.
Evenwel blijven alle verplichtingen aangegaan voor de inwerkingtreding van dit decreet en aanrekenbaar op de
niet-gesplitste kredieten, ten laste van het Waalse Gewest.
In geval van geschil kan het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang het geval, in het geding
tussenkomen of de overheid die het/haar opvolgt of waarop het/ze volgt, in het geding roepen.
Art. 5. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2005, voorzover een gelijkwaardig decreet, aangenomen door de
Raad van de Duitstalige Gemeenschap, in werking treedt op dezelfde datum.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Namen, op 27 mei 2004.
De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
S. KUBLA
De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
J. DARAS
De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,
M. DAERDEN
De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
M. FORET
De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
J. HAPPART
De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,
Ch. MICHEL
De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,
Th. DETIENNE
De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Ph. COURARD
Nota
(1) Zitting 2003-2004
Stukken van de Raad, 698 (2003-2004) nrs. 1 tot 3.
Volledig verslag, openbare vergadering van 12 mei 2004.
Bespreking - Stemming.

44709

