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1 DECEMBER 1998. — Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder

afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de
criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 12 februari 1999 (blz. 4135) en 20 februari 1999 (blz. 5185).
In de publicatie van het genoemd besluit in het Nederlands en van het erratum zijn fouten geslopen.
Hierna volgen de correcte artikels 9, 10 en 11.

« HOOFDSTUK V. — Wijzigingsbepalingen
Art. 9. In het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van

28 februari 1882 voor het Vlaamse Gewest, wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 2bis. Een erkende wildbeheereenheid zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van

1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot
grotere beheerseenheden kunnen worden samengelegd en van de criteria waaronder beheerseenheden kunnen worden
erkend, kan een plan dat de jachtterreinen van alle leden-jachtrechthouders omvat, neerleggen bij de bevoegde
arrondissementscommissaris onder dezelfde voorwaarden die gelden voor individuele jachtrechthouders en voorzover
in dit plan de volgende gegevens zijn opgenomen :

1° de vermelding ″Plan neergelegd op grond van artikel 7 van het Jachtdecreet door ondergetekenden, houders van
het jachtrecht″;

2° een lijst met de namen, adressen en handtekeningen van de leden-jachtrechthouders.
Dit plan vervangt de individuele plannen van de leden-jachtrechthouders van de betrokken wildbeheereenhe-

den. »

HOOFDSTUK VI. — Slotbepalingen
Art. 10. De wildbeheereenheden die vóór het van kracht worden van dit besluit verschillende jachtrechthouders

groeperen die hun jachtrechten hebben overgedragen aan de wildbeheereenheid, zijn vrijgesteld van de verplichting
vermeld in artikel 2, tweede lid, 2°, op voorwaarde een plan als bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse
regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse Gewest,
te hebben neergelegd bij de bevoegde ambtenaar.

Deze overgangsmaatregel houdt op van kracht te zijn één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van

dit besluit. »
(Dit erratum heft het erratum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1999, blz. 5185, op en vervangt het.)

TRADUCTION

[C − 99/35270]F. 99 — 662
1er DECEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand établissant les conditions de groupement volontaire de

terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d’agrément des unités de
gestion. — Erratum

Au Moniteur belge des 12 février 1999 (p. 4135) et 20 février 1999 (p. 5185).
Dans la publication du texte néerlandais de l’arrêté susmentionné et de l’erratum se sont glissées des erreurs.
Ci-après suivent les articles corrects 9, 10 et 11.

« HOOFDSTUK V. — Wijzigingsbepalingen
Art. 9. In het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van

28 februari 1882 voor het Vlaamse Gewest, wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
« Art. 2bis. Een erkende wildbeheereenheid zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van

1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot
grotere beheerseenheden kunnen worden samengelegd en van de criteria waaronder beheerseenheden kunnen worden
erkend, kan een plan dat de jachtterreinen van alle leden-jachtrechthouders omvat, neerleggen bij de bevoegde
arrondissementscommissaris onder dezelfde voorwaarden die gelden voor individuele jachtrechthouders en voorzover
in dit plan de volgende gegevens zijn opgenomen :

1° de vermelding ″Plan neergelegd op grond van artikel 7 van het Jachtdecreet door ondergetekenden, houders van
het jachtrecht″;

2° een lijst met de namen, adressen en handtekeningen van de leden-jachtrechthouders.
Dit plan vervangt de individuele plannen van de leden-jachtrechthouders van de betrokken wildbeheereenheden.»

HOOFDSTUK VI. — Slotbepalingen
Art. 10. De wildbeheereenheden die vóór het van kracht worden van dit besluit verschillende jachtrechthouders

groeperen die hun jachtrechten hebben overgedragen aan de wildbeheereenheid, zijn vrijgesteld van de verplichting
vermeld in artikel 2, tweede lid, 2°, op voorwaarde een plan als bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse
regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse Gewest,
te hebben neergelegd bij de bevoegde ambtenaar.

Deze overgangsmaatregel houdt op van kracht te zijn één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van

dit besluit. »

(Cet erratum annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 20 février 1999, p. 5185.)
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