
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST
DUURZAME ONTWIKKELING

[C − 2004/11509]
Vaststelling van het federaal plan

inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008

Overeenkomstig de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie
van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Belgisch
Staatsblad van 18 juni 1997) werd het federaal plan inzake duurzame
ontwikkeling 2004-2008 vastgesteld door het koninklijk besluit van
28 oktober 2004. Dit Plan is geldig van 19 december 2004 tot en met
31 december 2008.

Het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling dat volgens de wet
van 5 mei 1997 om de vier jaar moet worden opgesteld, heeft de
bedoeling de doeltreffendheid en interne samenhang van het federaal
beleid in deze materie te bevorderen. Het legt de maatregelen vast die
op federaal niveau moeten genomen worden met het oog op de
realisatie van de doelstellingen van een duurzame ontwikkeling.

Zoals voorzien in artikel 5, § 1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende
de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling,
geeft het hogervermeld koninklijk besluit ook de motivering voor de
afwijkingen van het advies dat op 12 mei 2004 door de federale raad
voor duurzame ontwikkeling werd gegeven over het voorontwerpplan.

Elke burger kan een gratis exemplaar van het federaal plan inzake
duurzame ontwikkeling 2004-2008 aanvragen bij de Programmatori-
sche Federale Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling, Koning
Albert II-laan 9 (8ste verdieping), 1210 Brussel (telefoon : 02-206 45 54 –
fax : 02-206 56 30). Het document kan ook worden geraadpleegd via
internet op de webstek van het federaal plan inzake duurzame
ontwikkeling 2004-2008 (www.plan2004.be).

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/36804]

Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL). — Afdeling Bos & Groen. — Jachtexamen 2005

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het
jachtexamen wordt op zaterdag 30 april 2005 het theoretische gedeelte van het jachtexamen georganiseerd.

De aanvragen tot deelneming moeten uiterlijk 11 maart bij aangetekende brief toekomen bij de Afdeling Bos &
Groen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, (tel. 02-553 81 48).

Hierbij mag alleen gebruik worden gemaakt van een speciaal inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is op
voormeld adres, de provinciale buitendiensten van de afdeling Bos & Groen, de arrondissementscommissariaten en bij
de Koninklijke Sint-Hubertus Club van België, Lambertmontlaan 410, 1030 Brussel ( tel. 02-248 25 85).

Om te kunnen deelnemen moet 35 euro inschrijvingsgeld worden betaald.

Het ingevulde inschrijvingsformulier moet volgende gegevens bevatten :

— naam, voornaam, volledig adres en telefoonnummer van de kandidaat;

— geboortedatum en beroep van de kandidaat;

— de datum van storting of overschrijving van het inschrijvingsgeld;

— verklaring van de kandidaat dat hij examenprogramma kent en voldoet aan de examenvoorwaarden.

Kandidaten die slagen voor het theoretische gedeelte ontvangen met hun getuigschrift een inschrijvingsformulier
voor het praktische gedeelte van het jachtexamen dat wordt georganiseerd tussen 16 en 26 augustus 2005. Kandidaten
die vóór 2005 al slaagden voor het theoretische gedeelte moeten zelf een inschrijvingsformulier aanvragen bij de
Afdeling Bos & Groen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel (tel. 02-553 81 48).

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION
DEVELOPPEMENT DURABLE

[C − 2004/11509]
Fixation du plan fédéral

de développement durable 2004-2008

Conformément à la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la
politique fédérale en matière de développement durable (Moniteur belge
du 18 juin 1997), le plan fédéral de développement durable 2004-2008 a
été fixé par l’arrêté royal du 28 octobre 2004. Ce plan est valable du
19 décembre 2004 jusqu’au 31 décembre 2008 inclus.

Le plan fédéral de développement durable qui, en vertu de la loi du
5 mai 1997, doit être établi tous les quatre ans, vise la promotion de
l’efficacité et de la cohérence interne de la politique fédérale en cette
matière. Il détermine les mesures à prendre au niveau fédéral en vue de
la réalisation des objectifs du développement durable.

Comme prévu à l’article 5, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la
coordination de la politique fédérale en matière de développement
durable, l’arrêté royal susmentionné énonce les motifs pour lesquels il
a été dérogé à l’avis rendu par le Conseil fédéral du développement
durable le 12 mai 2004 sur l’avant-projet de plan.

Il est possible de se procurer gratuitement un exemplaire du Plan
fédéral de développement durable 2004-2008 en s’adressant au Service
Public fédéral de Programmation (SPP) Développement durable,
boulevard du Roi Albert II, 9 (8e étage), 1210 Bruxelles (télé-
phone : 02-206 45 54 – fax : 02-206 56 30). Le document peut également
être consulté via Internet sur le site du Plan fédéral de développement
durable 2004-2008 (www.plan2004.be).
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