
[C − 2002/16096]N. 2002 — 2242

13 MAART 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1993 houdende
de erkenning van de organisaties, verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit
van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige
huisdieren, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 januari 1995 en 20 juli 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties, verenigingen, personen
en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en
geitenrassen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 april 1994, 2 februari 1995, 19 november 1996,
8 oktober 1998, 6 april 2000 en 22 september 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is onverwijld maatregelen te nemen om de continuı̈teit in het bijhouden van
de stamboeken van acht lokale schapenrassen te verzekeren,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 2bis van het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties,
verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de
verbetering van de schapen- en geitenrassen, worden de woorden « De Vereniging voor het Behoud van Zeldzame
Huisdierrassen, v.z.w. » vervangen door de woorden :

« De v.z.w. Stichting Levend Erfgoed »

Art. 2. In artikel 5bis van het ministerieel besluit van 2 september 1993 tot erkenning van de organisaties,
verenigingen, personen en dierenrassen bedoeld bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de
verbetering van de schapen- en geitenrassen, worden de woorden « de Vereniging voor het Behoud van Zeldzame
Huisdierrassen, v.z.w. » vervangen door de woorden :

« de v.z.w. Stichting Levend Erfgoed »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 18 september 2001.

Brussel, 13 maart 2002.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
V. DUA

TRADUCTION
[C − 2002/16096]F. 2002 — 2242

13 MARS 2002. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des
organisations, associations, personnes et races d’animaux visées par l’arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à
l’amélioration des espèces ovine et caprine

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l’amélioration des races d’animaux domestiques utiles à l’agriculture, modifiée
par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998;

Vu l’arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l’amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par les arrêtés
royaux des 9 janvier 1995 et 20 juillet 2000;

Vu l’arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations, associations, personnes et races
d’animaux visées par l’arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l’amélioration des espèces ovine et caprine, modifié par
les arrêtés ministériels des 14 avril 1994, 2 février 1995, 19 novembre 1996, 8 octobre 1998, 6 avril 2000 et
22 septembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures sans retard pour assurer la continuité dans la tenue des
livres généalogique de huit races ovines locales,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 2bis de l’arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations,
associations, personnes, et races d’animaux visées par l’arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l’amélioration des
espèces ovine et caprine, les mots « De Vereniging voor het Behoud van Zeldzame Huisdierrassen, v.z.w. » sont
remplacés par les mots :

« La Fondation Patrimoine vivant a.s.b.l. »
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Art. 2. Dans l’article 5bis de l’arrêté ministériel du 2 septembre 1993 portant agrément des organisations,
associations, personnes, et races d’animaux visées par l’arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l’amélioration des
espèces ovine et caprine, les mots « de Vereniging voor het Behoud van Zeldzame Huisdierrassen, v.z.w. » sont
remplacés par les mots :

« la Fondation Patrimoine vivant a.s.b.l. »

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 18 septembre 2001.

Bruxelles, 13 mars 2002.

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture
V. DUA

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEMEENSCHAPPELIJKECOMMISSIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2002/29302]N. 2002 — 2243
25 APRIL 2002. — Besluit van het Verenigd College van de

Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het
jaar 2002 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het bijzonder
fonds voor maatschappelijk welzijn en de modaliteiten van de
betaling

Het Verenigd College,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 75;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 105;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2001 houdende de
uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis-
sie voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 1998 tot vaststelling van
de verdelingsregels van het bijzonder fonds voor maatschappelijk
welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Aangezien de bedragen toegekend aan de sociale hulpverlening door
de Brusselse Hoofdstedelijk Executieve voor het begrotingsjaar 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
7 maart 2002;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het te verdelen bedrag voor het Bijzonder Fonds voor
Maatschappelijk Welzijn betreffende het dienstjaar 2002 is vastgesteld
op 12 miljoen 169 duizend 560 euro.

Art. 2. § 1. - Het bedrag dat aan de openbare centra voor maatschap-
pelijk welzijn van Brussel-Hoofdstad wordt toegekend, overeenkom-
stig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscom-missie van Brussel-Hoofdstad van 23 april 1998 tot
vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor
Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wordt als volgt verdeeld :

ANDERLECHT 1.163.642,20 ANDERLECHT 1.163.642,20

OUDERGEM 196.951,15 AUDERGHEM 196.951,15

SINT-AGATHA-BERCHEM 112.219,25 BERCHEM-SAINTE-AGATHE 112.219,25

BRUSSEL 2.067.267,71 BRUXELLES 2.067.267,71

ETTERBEEK 415.742,75 ETTERBEEK 415.742,75

EVERE 273.039,19 EVERE 273.039,19

VORST 443.643,08 FOREST 443.643,08

GANSHOREN 118.332,86 GANSHOREN 118.332,86

ELSENE 756.477,21 IXELLES 756.477,21

JETTE 318.653,57 JETTE 318.653,57

KOEKELBERG 141.938,40 KOEKELBERG 141.938,40

SINT-JANS-MOLENBEEK 1.671.785,40 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 1.671.785,40

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2002/29302]
25 AVRIL 2002. — Arrêté du Collège réuni de la Commission

communautaire fixant la quote-part pour l’exercice 2002 de chaque
centre public d’aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale
dans le fonds spécial de l’aide sociale et les modalités de paiement

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 75;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’aide sociale,
notamment l’article 105;

Vu l’ordonnance du 21 décembre 2001 contenant le budget des
dépenses de la Commission communautaire commune pour l’année
budgétaire 2002;

Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune du 23 avril 1998 fixant les règles de répartition du Fonds
spécial de l’aide sociale destiné aux centres publics d’aide sociale;

Vu les montants des crédits budgétaires affectés à l’aide sociale par
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgétai-
re 2002;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 7 mars 2002;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Le montant à répartir pour le fonds spécial de l’aide
sociale de l’année 2002 est fixé à 12 millions 169 mille 560 euros.

Art. 2. § 1. - Le montant attribué aux centres publics d’aide sociale
de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l’arrêté du Collège
réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-
Capitale du 23 avril 1998 fixant les règles de répartition du Fonds
spécial de l’aide sociale destiné aux centres publics d’aide sociale, est
réparti comme suit :
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