
Art. 2. Artikel 7bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het konink-
lijk besluit van 4 februari 1985 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 30 juni 1986, 11 december 1987 en 22 januari 1991, wordt
opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2004.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2005/09274]N. 2005 — 907

11 APRIL 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis
van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de
vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving
en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parket-
secretariaten en van het personeel van de griffies en de parketse-
cretariaten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 271,
gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1997 en 20 mei 1997, en op
artikel 283, gewijzigd bij de wet van 17 februari 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de
vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en
de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten
en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999 en 18 januari 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
9 maart 2005;

Gelet op het protocol nr. 284 houdende de besluiten van de
onderhandelingen van Sectorcomité III - Justitie, op datum van
21 maart 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de graad van beambte bij de griffie en bij het
parketsecretariaat sedert 1 juli 1997, voor wat het administratief
personeel betreft, de enige wervingsgraad is;

Overwegende dat sedert 2000 geen vergelijkend wervingsexamen
voor deze graad meer werd georganiseerd;

Overwegende dat de kaderuitbreiding, Masterplan genoemd, welke
tot doel heeft de boventallen die op structurele redenen aan de
rechtsmachten in de rechterlijke orde werden toegekend, zal resulteren
in tal van vacante betrekkingen;

Overwegende dat, voor de aan de gang zijnde loopbaanhervorming,
de inrichting van een laatste zittijd voor de graad van beambte zich nog
opdringt;

Overwegende dat de organisatie van het vergelijkend examen zoals
het momenteel is geregeld, zeer omslachtig is gebleken en onaangepast;

Overwegende dat bijgevolg een dringende aanpassing van het
programma van dit wervingsexamen zich opdringt met het oog op de
inrichting van een laatste zittijd;

Art. 2. L’article 7bis du même arrêté inséré par l’arrêté royal du
4 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 30 juin 1986,
11 décembre 1987 et 22 janvier 1991 est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le ler août 2004.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2005/09274]F. 2005 — 907

11 AVRIL 2005. — Arrêté royal modifiant l’article 19bis de l’arrêté
royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les examens
organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des
greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes
et des secrétariats des parquets

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 271, modifié par les lois des
17 février 1997 et 20 mai 1997, et l’article 283, modifié par la loi du
17 février 1997;

Vu l’arrêté royal du 20 novembre 1998 concernant les concours et les
examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres
des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des greffes
et des secrétariats des parquets, modifié par les arrêtés royaux des
13 juin 1999 et 18 janvier 2000;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2005;

Vu le protocole n° 284 consignant les conclusions de la négociation au
sein du Comité de secteur III - Justice, en date du 21 mars 2005;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnés le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que le grade d’employé de greffe et de secrétariat de
parquet constitue depuis le 1er juillet 1997 le seul grade de recrutement
au niveau du personnel administratif;

Considérant que plus aucun concours de recrutement pour ce grade
n’a été organisé depuis 2000;

Considérant par ailleurs que l’extension de cadre, dénommée
Masterplan, visant à intégrer les surnombres accordés aux juridictions
de l’Ordre judiciaire pour des raisons structurelles, aura pour effet de
créer de nombreuses vacances d’emploi;

Considérant qu’il s’impose d’organiser une dernière session pour le
grade d’employé avant la réforme de la carrière en cours;

Considérant que l’organisation du concours telle que réglée actuel-
lement, s’est avérée lourde et inadaptée;

Considérant qu’il s’impose en conséquence d’adapter sans plus
tarder le programme du concours de recrutement en vue de l’organi-
sation de cette dernière session;
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Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 novem-
ber 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georgani-
seerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en
van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de
parketsecretariaten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999
en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2000, wordt
vervangen als volgt :

« Artikel 19bis. Het vergelijkend wervingsexamen voor de graad van
beambte bij de griffie of het parketsecretariaat bestaat uit één proef. Ze
omvat vragen met betrekking tot de algemene kennis en de functiege-
richte kennis.

Deze proef duurt maximum drie uur.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste 60 % van de punten
die aan de proef worden toegekend, behalen. Er worden gestandaar-
diseerde vragenlijsten gebruikt. Er worden drie punten per juist
antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord
afgetrokken. Indien de kandidaat niet antwoordt op een vraag wordt
geen punt afgetrokken. »

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

Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 11 april 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/35421]N. 2005 — 908
18 MAART 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de areaalbetaling voor noten

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserij- producten,
inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschap-
pelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de
Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG)
nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001, laatst gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Raad van 22 maart 2004;

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen
inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij
Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen
inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van
bepaalde steunregelingen voor landbouwers;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie van 23 december 2003 houdende uitvoeringsbepa-
lingen voor bepaalde steunregelingen die zijn ingesteld bij titel IV van Verordening (EG) Nr. 1782/2003 van de Raad
tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 25 oktober 2004, bekrachtigd door de
Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 24 december 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 16 november 2004;
Gelet op het advies van de Raad van State (38.029./3), gegeven op 25 januari 2005, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-

beleid;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 19bis de l’arrêté royal du 20 novembre 1998
concernant les concours et les examens organisés en vue du recrute-
ment et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des
parquets et du personnel des greffes et des secrétariats des parquets,
inséré par l’arrêté royal du 13 juin 1999 et modifié par l’arrêté royal du
18 janvier 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 19bis. Le concours de recrutement pour le grade d’employé
de greffe ou de secrétariat de parquet comporte une épreuve. Elle porte
sur des questions relatives aux connaissances générales et aux connais-
sances axées sur la fonction.

Cette épreuve a une durée de trois heures maximum.

Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des
points attribués à l’épreuve. Il est fait usage de questionnaires
standardisés. Il est attribué 3 points par réponse correcte. Il est retiré au
maximum 1 point par réponse fausse. Lorsque le candidat ne répond
pas à une question, aucun point n’est retiré. »

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

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
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