
Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de
bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoor-
waarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcen-
tra;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke
maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest, gewijzigd bij
de ministeriële besluiten van 14 augustus 2001, 22 augustus 2001,
10 oktober 2001, 13 december 2001, 18 februari 2002, 11 maart en
19 april 2002;

Gelet op de Beschikking 2002/530/EG van de Commissie van
28 juni 2002 houdende wijziging van de Beschikking 2001/925/EG
teneinde de looptijd van bepaalde beschermende maatregelen te
verlengen in verband met de situatie ten aanzien van klassieke
varkenspest in Spanje in mei 2002;

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, gezien de gunstige situatie in

Spanje in verband met de klassieke varkenspest en daaruit voort-
vloeiend het risico op verspreiding van deze ziekte naar andere landen,
bepaalde maatregelen ter voorkoming van de insleep van deze ziekte in
het Rijk op te heffen,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende
tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest,
gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 augustus 2001, 22 augus-
tus 2001, 10 oktober 2001, 13 december 2001, 18 februari 2002,
11 maart en 19 april 2002, wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 augustus 2002.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu, afwezig :

De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2002/35963]N. 2002 — 2794
5 JULI 2002. — Decreet houdende wijziging van artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 118, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, vervangen bij decreet van 18 mei 1999, worden na de woorden « één van de opdrachten uit
te voeren die door deze wet aan de centra zijn toevertrouwd » de woorden « en voor leidinggevende, staf-, experts- en
managementsfuncties » ingevoegd.

Art. 3. In artikel 118, eerste lid, van dezelfde wet, worden de woorden « om één van de opdrachten uit te voeren
die door deze wet aan de centra zijn toevertrouwd » vervangen door de woorden « om één van de opdrachten uit te
voeren die aan de centra zijn toevertrouwd ».

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 juli 2002.

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

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking,
M. VOGELS

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et aux conditions d’enregistrement des transpor-
teurs et d’agrément des négociants, des points d’arrêt et des centres de
rassemblement;

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures
temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classi-
que modifié par les arrêtés ministériels du 14 août 2001, 22 août 2001,
10 octobre 2001, 13 décembre 2001, 18 février 2002, 11 mars et
19 avril 2002;

Vu la décision 2002/530/CE de la Commission du 28 juin 2002
modifiant la décision 2001/925/EC afin de proroger certaines mesures
de protection relatives à l’évolution de la peste porcine classique en
Espagne en mai 2002;

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 que, vu la situation sanitaire positive en Espagne en

matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de
dispersion vers d’autres pays, il est nécessaire d’abroger certaines
mesures en vue de prévenir l’introduction de cette maladie dans le
Royaume,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesu-
res temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine
classique, modifié par les arrêtés ministériels du 14 août 2001,
22 août 2001, 10 octobre 2001, 13 décembre 2001, 18 février 2002,
11 mars et 19 avril 2002, est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 août 2002.

Pour la Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement, absente :

Le Ministre de la Défense nationale,
A. FLAHAUT
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De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN

Nota

(1) Zitting 2000-2001.
Stuk. — Ontwerp van decreet : 497, nr. 1.
Zitting 2001-2002.
Stukken. — Amendement : 497, nr. 2. — Verslag : 497, nr. 3. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering : 497, nr. 4.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 26 juni 2002.

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[2002/35963]F. 2002 — 2794
5 JUILLET 2002. — Décret modifiant l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976

organique des centres publics d’aide sociale (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans l’article 118, alinéa premier, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale,
remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots « et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, d’expert et de
management » sont insérés après les mots « pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi ».

Art. 3. Dans l’article 118, alinéa premier, de la même loi, les mots « pour réaliser une des tâches confiées au centre
par la présente loi » sont remplacés par les mots « pour réaliser une des tâches condiées au centre ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l’Aide sociale, de la Santé, de l’Egalité des Chances
et de la Coopération au Développement,

M. VOGELS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN

Note

(1) Session 2000-2001.
Document. — Proposition de décret : 497, n° 1.
Session 2001-2002.
Documents. — Amendement : 497, n° 2. — Rapport : 497, n° 3. — Texte adopté par l’assemblée plénière : 497, n° 4.
Annales. — Discussion et adoption : Séances du 26 juin 2002.

c

[C − 2002/35981]N. 2002 — 2795
7 JUNI 2002. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van
een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

De Vlaamse regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen inzonderheid op artikel 6, § 1,
IX, 2˚ gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 januari 1989;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 511 van
11 maart 1987;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit
nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige
plaatselijke besturen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting, gegeven op 4 juni 2002;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de oprichting van de meergemeentezones een regeling voor de gesco’s van het kwalitatief

veiligheidsplan bij de plaatselijke besturen acuut maakt;
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