
— identificatie van niet-doelsoorten en risicopopulaties, en de
omvang van de potentiële blootstelling;

— identificatie van de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om
verontreiniging van het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te
beperken en om niet-doelsoorten te beschermen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van
18 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en
het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

Nota

(1) US EPA Microbial pesticide test guidelines, OPPTS Series
885, februari 1996
(http ://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series88
5.htm)

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[S − C − 2002/22173]N. 2002 — 953

14 DECEMBER 2001. — Protocol over de delegatie van bevoegdheid
inzake de materies die behandeld worden door de Bestuursdirectie
van de uitkeringen aan personen met een handicap van de Minister
van Sociale Zaken en Pensioenen naar de Regeringscommissaris
toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling
van bepaalde ministeriële bevoegdheden, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 19 september 1999, 6 oktober 1999, 17 november 1999,
15 januari 2001,2 april 2001 en 27 november 2001, inzonderheid op
artikel 1, 20°;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2001 tot benoeming van
een Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Sociale
Zaken en Pensioenen,

Besluit :

Artikel 1. De bevoegdheden betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap die door artikel l, 20°, van het koninklijk
besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële
bevoegdheden werden toegekend aan de Minister van Sociale Zaken en
Pensioenen worden gedelegeerd aan de Regeringscommissaris, toege-
voegd aan deze Minister.

Art. 2. De bevoegdheden betreffende de individuele dossiers die
behandeld worden door de Bestuursdirectie van de uitkeringen aan
personen met een handicap op het vlak van verhoogde kinderbijslag
voor gehandicapte kinderen worden gedelegeerd aan de Regeringscom-
missaris, toegevoegd aan deze Minister.

Art. 3. De Regeringscommissaris krijgt delegatie van handtekening
voor de in artikel 1 en 2 vermelde bevoegdheden van dit protocol.

Art. 4. Het protocol van 22 mei 2001 over de bevoegdheidsverdeling
inzake de materies die behandeld worden door de Bestuursdirectie van
de uitkeringen aan personen met een handicap tussen de Minister van
Sociale Zaken en Pensioenen en de Minister van Maatschappelijke
Integratie en het protocol van 23 mei 2001 over de delegatie van
bevoegdheid inzake de materies die behandeld worden door de
Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap
van de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen naar de Regerings-
commissaris, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en
Pensioenen worden opgeheven met ingang van 14 december 2001.

Art. 5. Dit protocol heeft uitwerking met ingang van 14 decem-
ber 2001.

Brussel, 14 december 2001.

F. VANDENBROUCKE

- l’identification des espèces et des populations non visées suscepti-
bles d’être affectées, et l’ampleur estimée de leur exposition potentielle,

- l’identification des précautions nécessaires pour éviter ou réduire au
minimum la contamination de l’environnement et protéger les espèces
non visées.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 18 février 2002 modifiant
l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le
marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole.

La Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement,

Mme M. AELVOET

Note

(1) US EPA Microbial pesticide test guidelines, OPPTS Series 885,
February 1996
(http ://www.epa.gov/oppbppd1/biopesticides/guidelines/series88
5.htm)

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

[S − C − 2002/22173]F. 2002 — 953

14 DECEMBRE 2001. — Protocole relatif à la délégation des
compétences en ce qui concerne les matières traitées par la
Direction d’administration des allocations aux personnes handica-
pées du Ministre des Affaires sociales et des Pensions à la
Commissaire du Gouvernement, adjointe au Ministre des Affaires
sociales et des Pensions

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1999 fixant certaines attributions
ministérielles, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1999,
6 octobre 1999, 17 novembre 1999, 15 janvier 2001, 2 avril 2001 et
27 novembre 2001, notamment l’article 1er, 20°.

Vu l’arrêté royal du 19 janvier 2001 portant nomination d’une
Commissaire du Gouvernement, adjointe au Ministre des Affaires
sociales et des Pensions,

Arrête :

Article 1er. Les compétences relatives aux allocations aux personnes
handicapées qui ont été attribuées au Ministre des Affaires sociales et
des Pensions par l’article 1er, 20°, de l’arrêté royal du 20 juillet 1999
fixant certaines attributions ministérielles, sont déléguées à la
Commissaire du Gouvernement, adjointe à ce Ministre.

Art. 2. Les compétences concernant les dossiers individuels traités
par la Direction d’administration des prestations aux personnes
handicapées en matière d’allocations familiales majorées pour enfants
handicapés sont déléguées à la Commissaire du Gouvernement,
adjointe à ce Ministre.

Art. 3. La Commissaire du Gouvernement a délégation de signature
pour les compétences visées aux articles 1er et 2 du présent protocole.

Art. 4. Le protocole du 22 mai 2001 relatif à la délégation des
compétences en ce qui concerne les matières traitées par la Direction
d’administration des allocations aux personnes handicapées entre le
Ministre des Affaires sociales et des Pensions et le Ministre de
l’Intégration sociale et le protocole du 23 mai 2001 relatif à, la
délégation des compétences en ce qui concerne les matières traitées
par la Direction d’administration des allocations aux handicapées du
Ministre des Affaires sociales et des Pensions à la Commissaire du
Gouvernement, adjointe au Ministre des Affaires sociales et des
Pensions sont supprimés à partir du 14 décembre 2001.

Art. 5. Le présent protocole produit ses effets le 14 décembre 2001.

Bruxelles, le 14 décembre 2001.

F. VANDENBROUCKE
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