
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID
EN SOCIAAL OVERLEG, FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[2005/202859]N. 2005 — 2801 (2005 — 1888)
18 JULI 2005. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de
bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en
houdende diverse bepalingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2005, bl. 34218, wordt arti-
kel 13 aangevuld als volgt : « 18 juli 2005 ».

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36268]N. 2005 — 2802
16 SEPTEMBER 2005. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften

betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode

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 zeevisserijproducten,
gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van 25 oktober 1995;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en
aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2003 van de Commissie van 14 augustus 2003 tot handhaving van de in arti-
kel 6, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2092/91 vastgestelde uitzonderingsbepaling ten aanzien van bepaalde
soorten zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal en tot vaststelling van procedurebepalingen en criteria voor de
uitzonderingsbepaling;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen
dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 1998 en
3 september 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 13 juni 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 het noodzakelijk is de vraag naar en het aanbod van volgens de biologische productiemethode

verkregen zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal transparanter te maken om de productie en het gebruik van dergelijk
zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal te stimuleren en aldus de continuïteit van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot
biologische producten te verzekeren,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° Verordening 2092/91 : Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische
productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen, zoals nadien
gewijzigd;

2° Verordening 1452/2003 : Verordening (EG) nr. 1452/2003 van de commissie van 14 augustus 2003 tot
handhaving van de in artikel 6, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2092/91 vastgestelde uitzonderingsbepaling
ten aanzien van bepaalde soorten zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal en tot vaststelling van procedurebepalingen en
criteria voor de uitzonderingsbepaling;

3° het koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 17 april 1992 inzake de landbouwproducten en levensmid-
delen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juli 1998 en 3 september 2000;

4° de dienst : de Vlaamse administratie, belast met de controle op de biologische productiemethode;

5° de databank : de databank, vermeld in Verordening 1452/2003, voor Vlaanderen is dat het Vlaamse onderdeel
van www.organicXseeds.be;

6° vergunning : toestemming om zaaizaad en pootaardappelen te gebruiken die niet volgens de biologische
productiemethode verkregen zijn;

7° controleorganisatie : iedere organisatie die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de
zeevisserij; wordt erkend om controle uit te voeren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTA-
TION SOCIALE, SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE
SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT

[2005/202859]F. 2005 — 2801 (2005 — 1888)
18 JUILLET 2005. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du

18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi
dans le secteur non-marchand et portant des dispositions diver-
ses. — Erratum

Au Moniteur belge du 4 août 2005, p. 34218, l’article 13 est complété
comme suit : « 18 juillet 2005 ».
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