
Elke fabrikant van mengvoeders bestemd voor herkauwers in toepassing van artikel 7 van het ministerieel besluit
van 1 december 1999 betreffende maatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie en ten
aanzien van het handelsverkeer voor verwerkte dierlijke eiwitten en dergelijke eiwit bevattende producten, dient voor
de controle van deze voeders het hierna volgend inspectieschema te volgen :

Inspectieschema per productielocatie in het kader van BSE-beheersing

Omvang totale productie in tonnen op
jaarbasis

Productie van voeders voor her-
kauwers op locatie waarop geen
dierlijke eiwitten worden ver-
werkt

Productie van voeders voor her-
kauwers op locatie waarop wel
dierlijke eiwitten worden ver-
werkt

Aantal monsters/kwartaal Aantal monsters/kwartaal

≤ 5000
5000 < ≤ 10000

10000 < ≤ 20000
20000 < ≤ 30000
30000 < ≤ 40000

> 40000

1
1
2
2
2
3

2
2
3
4
5
6

Onder productielocatie wordt verstaan elke eenheid voor mengvoederproductie zoals die geregistreerd staat in het
register erkenningen en registraties.

Van ieder staal dient de aanwezigheid van dierlijke eiwitten nagegaan te worden.
In geval de analyse van het genomen monster een aanwezigheid van meer dan 0,1 % dierlijke eiwitten aangeeft

dient de fabrikant :
* een intern rapport op te stellen aangaande :
- de gevonden hoeveelheden dierlijke eiwitten
- het gewicht van de betrokken partij
- de mogelijke oorzaak
- de getroffen maatregelen
* de betrokken voeders ofwel intern te blokkeren ofwel extern terug te roepen
* de firma dient tweemaal zoveel monsters te nemen voor zijn eigen kwaliteitscontrole als in bovenvermeld schema

is aangegeven, tot de oorzaak van de aanwezigheid van dierlijke eiwitten is bepaald en de nodige corrigerende
maatregelen werden genomen. »

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 januari 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van
30 oktober 1998 betreffende de erkenning en de registratie van fabrikanten en tussenpersonen en de toelating van
operatoren en handelaars in de sector dierenvoeding.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw en Middenstand,
J. GABRIELS

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[S − C − 2001/22082]N. 2001 — 485
30 JANUARI 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet
van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde
gezinsbijslag, inzonderheid op artikel 3, derde en vierde lid, gewijzigd
bij het koninklijk besluit nr. 6 van 11 oktober 1978 en de wet van
29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van
de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag,
inzonderheid op artikel 6, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 11 oktober 1978, 27 juli 1983, 7 oktober 1987,
1 maart 1989, 19 december 1989, 19 december 1990 en 15 septem-
ber 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers van 17 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
20 november 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 4 januari 2001;

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[S − C − 2001/22082]F. 2001 — 485
30 JANVIER 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971
instituant des prestations familiales garanties

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties, notamment l’article 3, alinéas 3 et 4, modifiés par l’arrêté
royal n° 6 du 11 octobre 1978 et la loi du 29 avril 1996;

Vu l’arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du
20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, notam-
ment l’article 6, alinéas 1er et 2, modifiés par les arrêtés royaux des
11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 7 octobre 1987, 1er mars 1989,
19 décembre 1989, 19 décembre 1990 et 15 septembre 1994,

Vu l’avis du Comité de gestion de l’Office national d’allocations
familiales pour travailleurs salariés du 17 octobre 2000;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2001;
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Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat de inkomensgrenzen opgenomen in artikel 6 van
het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van
20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, worden
vastgesteld door een verwijzing naar het gezinsbedrag van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden; dat dit laatste bedrag bij
koninklijk besluit van 14 mei 2000 houdende verhoging van het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden met ingang van 1 juli 2000 werd
verhoogd; dat derhalve de voormelde inkomensgrenzen inzake gewaar-
borgde gezinsbijslag met ingang van dezelfde datum moeten worden
aangepast;

Overwegende dat dringend al de nodige administratieve schikkin-
gen moeten worden getroffen ten einde de nieuwe bestaansmiddelen-
grenzen waarboven de gewaarborgde gezinsbijslag niet meer wordt
verleend, te kunnen toepassen;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2001,
met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van
25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling
van gewaarborgde gezinsbijslag, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 11 oktober 1978, 27 juli 1983, 7 oktober 1987, 1 maart 1989,
19 december 1989, 19 december 1990 en 15 september 1994, wordt het
bedrag ″29.135″ vervangen door het bedrag ″30.356″.

Art. 2. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde besluit van 25 okto-
ber 1971, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 oktober 1978,
27 juli 1983, 7 oktober 1987, 1 maart 1989, 19 december 1989,
19 december 1990 en 15 september 1994, worden de bedragen ″29.136″,
″31.635″, ″31.636″, ″34.135″, ″34.136″ en ″36.635″ respectievelijk vervan-
gen door de bedragen ″30.357″, ″32.856″, ″32.857″, ″35.356″, ″35.357″ en
″37.856″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2000.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2001/00149]N. 2001 — 486
5 FEBRUARI 2001. — Ministerieel besluit betreffende de tegemoet-

koming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die
deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen
die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op
17 juli 1991, inzonderheid op de artikels 55 tot 58;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen,
inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten nr. 474
van 28 oktober 1986 en nr. 502 van 31 december 1986 en bij de wetten
van 7 november 1987, 22 december 1989, 20 juli 1991, 30 maart 1994 en
21 december 1994;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen,
gewijzigd bij wet van 21 december 1994, inzonderheid op de artike-
len 69 tot en met 72;

Vu l’urgence motivée par le fait que les limites de revenus
mentionnées dans l’article 6 de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 portant
exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales
garanties sont fixées par une référence au montant ménage du revenu
garanti aux personnes âgées; que ce dernier montant a été augmenté le
1er juillet 2000 par l’arrêté royal du 14 mai 2000 portant augmentation
du revenu garanti aux personnes âgées; que dès lors les limites de
revenus précitées en matière de prestations familiales garanties doivent
être adaptées à la même date;

Considérant la nécessité de prendre d’urgence toutes les mesures
administratives nécessaires afin d’appliquer les nouvelles limites de
ressources au-delà desquelles les prestations familiales garanties ne
sont plus accordées;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 24 janvier 2001, en application
de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 octo-
bre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties, modifié par les arrêtés royaux des
11 octobre 1978, 27 juillet 1983, 7 octobre 1987, 1er mars 1989,
19 décembre 1989, 19 décembre 1990 et 15 septembre 1994, le montant
″29.135″ est remplacé par le montant ″30.356″.

Art. 2. A l’article 6, alinéa 2, du même arrêté du 25 octobre 1971,
modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1978, 27 juillet 1983,
7 octobre 1987, 1er mars 1989, 19 décembre 1989, 19 décembre 1990 et
15 septembre 1994, les montants ″29.136″, ″31.635″, ″31.636″, ″34.135″,
″34.136″ et ″36.635″ sont remplacés respectivement par les montants
″30.357″, ″32.856″, ″32.857″, ″35.356″, ″35.357″ et ″37.856″.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2001/00149]F. 2001 — 486
5 FEVRIER 2001. — Arrêté ministériel relatif à l’intervention dans le

traitement des membres de la police communale qui prennent part
à des formations professionnelles légalement obligatoires, consi-
dérées comme périodes d’activité de service

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991,
notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales,
notamment l’article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du
28 octobre 1986 et n° 502 du 31 décembre 1986 et par les lois des
7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et
21 décembre 1994;

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifiée
par la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 69 à 72;
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