
Annexe

A. A l’annexe II du titre II, chapitre IIbis, du Règlement général pour la protection du travail, la rangée concernant
le chlorure de vinyle, rédigée comme suit :

200-831-0 00075-01-4 Chlorure de vinyle 7 18,15 * * C

est remplacée par la rangée suivante:

200-831-0 00075-01-4 Chlorure de vinyle (monomère
de)

3 7,77 * * C

B. A la même annexe II, les rangées concernant le benzène, rédigées comme suit :

200-753-7 00071-43-2 Benzène, à l’exception des cocke-
ries, du traitement des goudrons
de houille, de l’entretien et de la
réparation de moteurs à essence,
du chargement et du stockage de
l’essence et de benzène

1 3,2 * * D,C

200-753-7 00071-43-2 Benzène, cockeries, traitement des
goudrons de houille, entretien et
réparation de moteurs à essence,
chargement et stockage d’essence
et de benzène

3 9,7 * * D,C

sont remplacées par la rangée suivante :

200-753-7 00071-43-2 Benzène 1 3,25 * * D,C

C. A la même annexe II, la rangée concernant les poussières de bois, rédigée comme suit :

-- -- Bois (poussières de) * 3 * *

est remplacée par les rangées suivantes :

-- -- Bois (poussières de), (fraction inha-
lable)

* 3 * *

-- -- Bois (poussières de bois dur), (frac-
tion inhalable)

* 3 * * C

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 février 2002 modifiant l’annexe II au titre II, chapitre IIbis du Règlement
général pour la protection du travail en ce qui concerne la fixation des valeurs limites d’exposition à des agents
chimiques.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2002/35292]N. 2002 — 975
13 JULI 2001. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering

van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
hoofdstuk IV, afdeling 5, gewijzigd bij het decreet van 20 april 1994 en artikel 28, § 4, 13 juli 2001 dat invoegt;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van
dierlijk afval; inzonderheid op de artikelen 2 en 5;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 maart 2001;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Overwegende het Koninklijk besluit van 14 december 2000 betreffende het verbod voor het vervoederen van

verwerkte dierlijke eiwitten aan dieren waarvan het vlees of de producten bestemd zijn voor de productie van
voedingsmiddelen;

Overwegende dat dit besluit in werking treedt op 01 januari 2001, met uitzondering van de bepalingen betreffende
het verbod op het in de handel brengen, die in werking treden op 15 december 2000;

Overwegende de beslissing van de Vlaamse regering van 2 februari 2001 (VR/2001/02.02/DOC.0024Quinquies)
om een tussenkomst in de slachtafvalkost van runderen te voorzien van 410 BF per rund (excl. kalvermesters) op het
gewestelijk landbouwbudget voor een maximum van 110.000 runderen; dat deze tegemoetkoming wordt betaald aan
het sanitair fonds dat dan de verdere financiering regelt;

Overwegende het protocol tussen de federale en de gewestelijke overheden met betrekking tot de toepassings-
modaliteiten van beschikking 2000/766/EG;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de
verwerking van dierlijk afval, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 worden sub 1° en
2° vervangen door wat volgt:

« 1° De schedel, met inbegrip van de hersenen en de ogen, de tonsillen en het ruggenmerg van runderen van meer
dan 12 maanden, en de ingewanden van de twaalfvingerige darm tot en met het rectum van runderen ongeacht de
leeftijd;

2° De schedel, met inbegrip van de hersenen en de ogen, de tonsillen en het ruggenmerg van schapen en geiten
van meer dan 12 maanden of waarbij een van de blijvende snijtanden door het tandvlees is gebroken, en de milt van
schapen en geiten ongeacht de leeftijd. »

Art. 2. Voor de dierlijke afvallen van runderen in de zin van artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse regering
van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval wordt een tegemoetkoming uitbetaald
door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur aan het Sanitair Fonds als tijdelijke
tussenkomst in de kosten voor het verwerken van de afvalstoffen die vrijkomen bij het slachten van runderen, conform
het protocol tussen de federale en gewestelijke overheden met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van
beschikking 2000/766/EG.

De in het vorige lid bedoelde tegemoetkoming wordt beperkt tot de handelingen die aan de volgende
voorwaarden voldoen:

— De afvalstoffen zijn afkomstig uit het Vlaamse Gewest;

— De afvalstoffen zijn voortgebracht tussen 1 maart 2001 en 31 mei 2001;

— De tussenkomst is beperkt tot maximum 110.000 runderen;

— De tegemoetkoming is vastgelegd op maximum 410 BF per rund (excl. mestkalveren).

Art. 3. Het artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001 en het artikel 2 treedt in werking op
1 maart 2001 en is geldig tot 31 mei 2001.

Brussel, 13 juli 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
V. Vera DUA

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2002/35292]F. 2002 — 975
13 JUILLET 2001. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5,
modifiée par le décret du 20 avril 1994, et l’article 28, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets
animaux, notamment les articles 2 et 5;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 20 mars 2001;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Considérant l’arrêté royal du 14 décembre 2000 concernant l’interdiction d’utiliser des protéines animales

transformées pour l’alimentation des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la production de denrées
alimentaires;

Considérant que cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l’exception des dispositions relatives à
l’interdiction de la commercialisation qui entrent en vigueur le 15 décembre 2000;
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Considérant la décision du Gouvernement flamand du 2 février 2001 (VR/2001/02.02/DOC.0024Quinquies)
visant à prévoir une intervention dans le coût des abats de bovins à concurrence de 410 FB par bovin (sauf
engraisseurs de veaux) à charge du budget agricole régional pour un maximum de 110 000 bovins; que cette
intervention revient au fonds sanitaire qui règle le financement ultérieur;

Considérant le protocole conclu entre les autorités fédérales et régionales concernant les modalités d’applica-
tion de la décision 2000/766/CE;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 2bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte
et la transformation de déchets animaux, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997,
les 1° et 2° sont remplacés comme suit :

« 1° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière de bovins âgés de plus de
12 mois et les intestins du duodénum au rectum inclus de bovins, quelque soit leur l’âge;

2° le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière d’ovins et de caprins âgés
de plus de 12 mois ou dont l’une des incisives permanentes a percé la gencive, et la rate d’ovins et de caprins,
quelque soit leur âge. »

Art. 2. Les déchets animaux de bovins au sens de l’article 2bis de l’arrêté du Gouvernement flamand du
24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, font l’objet d’une intervention de la part
du Fonds de prévention et d’assainissement en matière d’environnement et de nature au Fonds sanitaire, à titre
d’intervention temporaire dans les frais de transformation des déchets issus de l’abattage de bovins, conformément
au protocole conclu entre les autorités fédérales et régionales concernant les modalités d’application de la
décision 2000/766/CE.

L’intervention visée à l’alinéa précédent est limitée aux actes qui répondent aux conditions suivantes :

— Les déchets proviennent de la Région flamande;

— Les déchets sont produits entre le 1er mars 2001 et le 31 mai 2001;

— L’intervention est limitée à 110.000 bovins au maximum;

— L’intervention est plafonnée à 410 FB par bovin (sauf veaux de boucherie).

Art. 3. L’article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001 et l’article 2 entre en vigueur le
1er mars 2001 et ce jusqu’au 31 mai 2001.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

La Ministre flamande de l’Environnement et de l’Agriculture,
V. DUA

c

[C − 2002/35283]N. 2002 — 976
1 FEBRUARI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

18 mei 2001 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouw-
productiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit

De Vlaamse regering,

Gelet op de verordening (EG) nr. 1750/99 van de Commissie van 23 juli 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbe-
palingen voor verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), inzonderheid op artikel 48, 2;

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, inzonderheid op artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 2001 betreffende de toekenning van subsidies voor het

toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit;
Overwegende dat het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006, door de Commissie

op 6 oktober 2000 onder nummer C(2000)2970 is goedgekeurd;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 11 december 2001;
Overwegende dat er overleg is geweest in de Interministeriële Conferentie Landbouw van 14 januari 2002;
Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, gegeven op 25 januari 2002;
Overwegende dat er een verzoek om spoedbehandeling is geweest, gemotiveerd door de omstandigheid dat er

onmiddellijk uitvoering moet worden gegeven aan het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling opdat de
overeenkomsten inzake het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van
de genetische diversiteit (toevoeging biologische zeugenhouderij) in overeenstemming zouden zijn met de verordening
(EG) nr. 1257/99 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL) en met het door de Commissie op 6 oktober 2000 goedgekeurde Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling, periode 2000-2006.

Aan de uitvoering van het POP is een Europese cofinanciering verbonden. De totale cofinanciering bedraagt 8,47
miljard BEF. Deze subsidie is per jaar evenredig onderverdeeld. Het niet-uitvoeren van de acties heeft als gevolg het
definitief verliezen van de cofinanciering, overdracht naar de volgende jaren is onmogelijk.
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