
Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 8 juni 2005 wordt bepaald :

Het serviceflatgebouw « De Zilveren Knoop », Leuvensevest 46 te 2500 Lier, beheerd door de v.z.w. « Woon- en
zorgcentrum Sint-Jozef », Koningin Astridlaan 4 te 2500 Lier, wordt voorlopig erkend onder nummer PE 2424 voor de
duur van één jaar met ingang van 16 februari 2004 tot en met 31 januari 2005, voor maximaal 48 wooneenheden.

Het serviceflatgebouw « De Zilveren Knoop », Leuvensevest 46 te 2500 Lier, beheerd door de v.z.w. Woon- en
Zorgcentrum Sint-Jozef », Koningin Astridlaan 4 te 2500 Lier, wordt erkend met ingang van 1 februari 2005 tot en met
31 januari 2007 onder nummer PE 2424 voor maximaal 48 wooneenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin van 9 juni 2005 wordt bepaald :
De opschortingstermijn van vijf jaar van de erkenning van een dagverzorgingscentrum « Rusthuis Hingeheem »

met 15 verblijfseenheden in de Gasthuisstraat 2 te 1730 Asse zoals gemeld bij brief van de directeur-generaal van
5 december 2000 aan het O.C.M.W.-Asse, Gasthuisstraat 2 te 1730 Asse wordt eenmaal verlengd met een termijn van
drie jaar, en duurt maximum tot 5 december 2008.

De opschorting duurt tot wanneer de voorziening de administratie per aangetekende brief verzoekt om de
behandeling van de erkenningsaanvraag voort te zetten zonder dat de maximale termijn zoals vermeld in artikel 1,
wordt overschreden.

Het verzoek om de behandeling van de erkenningsaanvraag voort te zetten, dient samen met een geactualiseerd
beleidsplan, uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de in artikel 1 vermelde termijn per aangetekende brief bij
de administratie ingediend te worden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin van 9 juni 2005 wordt bepaald :
Het centrum voor kortverblijf verbonden aan het rusthuis « WZC Ter Moere », Sportlaan 13 te 9180 Moerbeke en

uitgebaat door het O.C.M.W.-Moerbeke, Hospicestraat 15 te 9180 Moerbeke, wordt erkend voor 3 woongelegenheden
onder nummer KCE 123. De erkenning heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2005 en geldt voor onbepaalde duur.

Binnen een termijn van maximum één jaar na de datum van dit besluit moet het centrum voor kortverblijf voldoen
aan :

1° de algemene erkenningsvoorwaarden, bepaald in artikel 3, 18, 19, § 2 en § 3, 20 tot en met 23, 24, § 1, en 25 van
het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in
de thuiszorg;

2° de bepalingen van het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg en de welzijnsvoorzieningen;
3° de specifieke erkenningsvoorwaarden bepaald in de bijlage V van besluit van de Vlaamse Regering van

18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de
thuiszorg.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2005/35913]

5 JULI 2005. — Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005
betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de
erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma’s en de toekenning van de
financiële steun betreffende de bevoegde diensten en de criteria voor erkenning van telersverenigingen

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

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 het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de
operationele programma’s en de toekenning van de financiële steun, inzonderheid artikelen 2 en 39;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juni 1998 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van Verordening
(EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de bevoegde diensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2001 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria voor erkenning van
telersverenigingen;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 17 mei 2004, bekrachtigd door de
Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 17 september 2004.
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Gelet op het advies van de Raad van State (38.511/3), gegeven op 14 juni 2005, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. De bevoegde diensten, bedoeld in artikel 39 in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005
betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning
van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma’s en de toekenning van de financiële steun, zijn
hierna vermeld :

1° De administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Landbouw –en Visserijbeleid is belast met :

a) de coördinatie van de interpretatie en implementatie van de gemeenschappelijke marktordening;

b) het in ontvangst nemen en het onderzoek van de aanvragen tot erkenning of voorlopige erkenning en van de
nodige bewijsstukken;

c) het onderzoek en toestaan van het gebruik van eigen middelen van de telersvereniging voor de samenstelling
van het actiefonds;

d) het onderzoek en toestaan van de aanvragen tot uitbesteding van de in artikel 11 van Verordening (EG)
nr. 2200/96 omschreven kerntaken zoals het commerciële en budgettaire beheer, de gecentraliseerde boekhouding en
facturatie aan derden;

e) het vaststellen van de termijnen voor de indiening van programma’s en wijzigingen van programma’s;

f) het in ontvangst nemen van en advisering over de operationele programma’s, erkenningsprogramma’s en
wijzigingen van programma’s;

g) coördinatie van het onderzoek van de ontwerpen van operationele programma’s, erkenningsprogramma’s en
wijzigingen van programma’s;

h) het toestaan van de uitbesteding van de uitvoering van acties uit het operationele programma aan leden van de
telersvereniging;

i) het vaststellen van de referentieperiode voor de vaststelling van de waarde van de verkochte productie;

j) het vaststellen van bijkomende voorwaarden met betrekking tot voor steun in aanmerking komende acties of
uitgaven;

k) de mededelingen aan en de contacten met de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

l) de notering van producenten- en invoerprijzen.

2° De administratie Land- en Tuinbouw, afdeling Land -en Tuinbouwondersteuningsbeleid is belast met :

a) verrichten van de controles op de erkenningsvoorwaarden, -criteria en de ledenlijsten;

b) de advisering over de ontwerpprogramma’s en het verrichten van de inhoudelijke controles van de acties in de
programma’s met betrekking tot commerciële structuur, promotie en investeringen.

3° De administratie Beheer en Kwaliteit van de Landbouwproductie is belast met :

a) de verzameling en de verwerking van de productiegegevens en de productiewaarderamingen;

b) de advisering over de ontwerpprogramma’s en het verrichten van de inhoudelijke controles van de acties in de
programma’s met betrekking tot programmering van de productie, kwaliteit, onderzoek, telersbegeleiding en
milieuvriendelijke teelten/technieken.

4° Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau is belast met :

a) de advisering over de ontwerpprogramma’s met betrekking tot de subsidiabiliteit van de acties en/of
kostensoorten;

b) het in ontvangst nemen van de steunaanvragen;

c) de coördinatie van de controles;

d) de advisering over de vorming van het actiefonds;

e) het verrichten van de boekhoudkundige controles met betrekking tot het actiefonds en de programma’s;

f) het toekennen en uitbetalen van de communautaire steun;

g) het vaststellen van de termijn voor betaling van de steun;

h) het terugvorderen en opleggen van sancties op het vlak van toegekende of aangevraagde steun.

De diensten kunnen, elk voor wat hun bevoegdheden betreft de nodige maatregelen nemen tot voorkoming,
bestrijding en vaststelling van overtredingen op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, Verordening (EG)
nr. 1432/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG)
nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de erkenning van telersverenigingen en de voorlopige erkenning van
telersgroepen, Verordening (EG) nr. 1433/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van
toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele
programma’s en de toekenning van financiële steun betreft en Verordening (EG) nr. 1943/2003 van de Commissie van
3 november 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad inzake de steun aan
voorlopig erkende telersgroepen.
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Art. 2. De erkenningscriteria, bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005
betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning
van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma’s en de toekenning van de financiële steun,
worden als volgt vastgelegd voor al de in artikel 11, lid 1, onder a), punten i) tot en met vii), van Verordening (EG)
nr. 2200/96 van de Raad, vermelde categorieën van producten :

1° Minimumaantal telers : 40;

2° Minimumomzet op jaarbasis (in miljoen euro) : 1,5.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 9 juni 1998 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 1998
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van Verordening
(EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de bevoegde diensten wordt opgeheven.

Art. 4. Het ministerieel besluit van 16 december 2001 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van
27 maart 1998 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit in toepassing van
Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 voor wat betreft de criteria voor erkenning van
telersverenigingen wordt opgeheven.

Art. 5. Telersverenigingen en groeperingen van telersverenigingen die vóór de inwerkingtreding van dit besluit
reeds zijn erkend op grond van Verordening (EG) nr. 2200/96 en de destijds geldende criteria behouden hun erkenning.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Brussel, 5 juli 2005.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
Y. LETERME

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2005/35866]

Personeel. — Benoeming

Bij besluit van de secretaris-generaal van 21 juni 2005 wordt de heer Jo Jacobs met ingang van 16 december 2004
in vast dienstverband benoemd in de graad van informaticus ″exploitatie-expert″ bij het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw, administratie
Beheer en Kwaliteit Landbouwproductie, afdeling Procesondersteuning.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2005/35881]

Personeel. — Benoeming

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangele-
genheden en Landbouw van 13 juli 2005 wordt in het besluit van de secretaris-generaal van 30 mei 2005 artikel 1 als
volgt gewijzigd :

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangele-
genheden en Landbouw van 13 juli 2005 wordt Mevr. Sophie De Meyer (NNR : 790706-058-15) met ingang van
1 februari 2005 in vast dienstverband benoemd in de graad van medewerker bij het departement Economie,
Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
administratie Land- en Tuinbouw afdeling Land- en Tuinbouwondersteuningsbeleid.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2005/35872]

Onderwerping van delen van het grondgebied van de steden Gent en Deinze aan landinrichting

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De gronden gelegen te Baarle (stad Gent) en te Deinze, zoals aangeduid op het bij dit besluit gevoegde
plan, worden onderworpen aan landinrichting voor de uitvoering van het inrichtingsplan Recreatieas Deinze-Gent van
het pilootlandinrichtingsproject Leie en Schelde.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van
dit besluit.
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