
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
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22 JULI 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002

betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, inzonderheid op artikel VI.4, § 2, en
VI.13, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteunings-
aanbod in het gewoon secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 7, § 1, en op artikel 21, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2005;
Gelet op het advies 38.598/1 van de Raad van State, gegeven op 5 juli 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 Werk, Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 7, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het
geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als
volgt :

« Het bedrag van 31.129 euro schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen in overeenstemming met
de regelen voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. »

Art. 2. In artikel 21, § 1, van hetzelfde besluit, wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt :

« Het bedrag van 33.767 euro schommelt met het indexcijfer van de consumptieprijzen in overeenstemming met
de regelen voorgeschreven door de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige
uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. »

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juli 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2005/36296]F. 2005 — 2908

22 JUILLET 2005. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand
du 6 septembre 2002 relatif à l’offre d’appui intégrée dans l’enseignement secondaire ordinaire

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l’égalité de chances en éducation - I, notamment les articles VI.4, § 2, et VI.13,
§ 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l’offre d’appui intégrée dans l’enseignement
secondaire ordinaire, notamment les articles 7, § 1er, et 21, § 1er;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 2 mai 2005;

Vu l’avis 38 598/1 du Conseil d’Etat, donné le 5 juillet 2005, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des
lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
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Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 7, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif à l’offre d’appui
intégrée dans l’enseignement secondaire ordinaire, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

« Le montant de ″31 129 euros″ est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation conformément aux
règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du
Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. »

Art. 2. A l’article 21, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Le montant de ″33 767 euros″ est lié aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation conformément aux
règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du
Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 4. Le Ministre flamand qui a l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36347]N. 2005 — 2909

25 OKTOBER 2005. — Ministerieel besluit
tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004

houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

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

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter
bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973,
22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,
gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van
22 februari 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad van 22 december 2004 tot vaststelling voor 2005, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die in de wateren van de Gemeenschap en
voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot
vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke
maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de
visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996,
2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999, 20 december 1999 en 20 augustus 2000, inzonderheid
op artikel 18;

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 de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 augustus 2004 en 15 oktober 2004;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2004, houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het
behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 januari 2005, 25 februari 2005,
30 maart 2005, 26 april 2005, 27 mei 2005, 30 juni 2005, 9 augustus 2005 en 27 september 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 het feit dat voor het jaar 2005 vangstbeperkingen moeten vastgesteld worden teneinde de aanvoer

te spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten getroffen worden teneinde de door de EG
toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor kabeljauw VIIb-k, VIII, voor de periode vanaf 1 november 2005 tot
31 december 2005 moeten vastgesteld worden;

Overwegende dat de vangstbeperkingen voor de tong II, IV en de schol II, IV, voor de vissersvaartuigen met een
motorvermogen van 221 kW of minder moeten vastgesteld worden voor de periode vanaf 1 november 2005 tot
31 december 2005;

Overwegende dat er betere spreiding van de aanvoer van schol VIIa kan bewerkstelligd worden door het
aanpassen van maximale vangsten per vaartdag,

Besluit :

Artikel 1. Het artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 2004, houdende tijdelijke aanvullende
maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 januari 2005,
30 maart 2005 en 27 september 2005, wordt aangevuld met de volgende bepaling :

« Vanaf 1 november 2005 tot en met 31 december 2005 is het verboden dat in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee
en Schelde-estuarium) de tongvangst van een vissersvaartuig met een motorvermogen van 221 kW of minder een
hoeveelheid overschrijdt die gelijk is aan 15 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig,
uitgedrukt in kW. »
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