
Gelet op adviezen nr. 38.620/1 en 39.144/1 van de Raad van State,
gegeven op respectievelijk 7 juli 2005 en 6 oktober 2005, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van
Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 4, zesde lid, van het koninklijk besluit van
13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongeval-
lenwet van 10 april 1971, vervangen bij het koninklijk besluit van
10 november 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het 3° worden tussen de woorden « 1995 » en « overeenkom-
stig » de woorden « en voor 1 januari 2003 » ingevoegd en wordt het
woord « ED2 (F) » vervangen door het woord « ED1 (F) »;

2° het lid wordt aangevuld met een 4° luidend als volgt :

« 4° voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 2003 overeen-
komstig barema E, II B-03 met de volgende karakteristieken :

- sterftetafel : ED1 (M) en ED1 (F) zoals gevoegd als bijlage bij het
koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van
sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- interestvoet : 3,75 %;

- herwaarderingsvoet : 3 %;

- maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij
overlijden. »

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de kapitalen die vanaf de
datum van inwerkingtreding van dit besluit aan het Fonds voor
Arbeidsongevallen verschuldig zijn.

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

Gegeven te Brussel, 6 december 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
P. VANVELTHOVEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2005/23042]N. 2005 — 3490

10 NOVEMBER 2005. — Koninklijk besluit houdende toekenning
van een aangepaste dotatie voor 2005 ten bate van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

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

Gelet op de wet van 4 februari 2000 tot oprichting van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de wet van 27 december 2004 houdende de algemene
uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2005, inzonderheid de depar-
tementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het
koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55
tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de
administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting en
de rijksmiddelenbegroting voor het jaar 2005 van 14 juli 2005 waarbij de
dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen negen miljoen tweeënvijftigduizend (9.052.000) euro
wordt verhoogd via de herverdeling van een provisioneel krediet;

Overwegende dat bovengenoemde begroting initieel een dotatie
voorzag van 63.537.000 euro en via een aanpassing van dit initieel
bedrag een verhoging wordt toegestaan van 9.052.000 euro ten gunste
van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen;

Vu les avis n° 38.620/1 et 39.144/1 du Conseil d’Etat, donnés
respectivement le 7 juillet 2005 et le 6 octobre 2005, en application de
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 4, alinéa 6, de l’arrêté royal du 13 jan-
vier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971
sur les accidents du travail, remplacé par l’arrêté royal du 10 novem-
bre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, les mots « et avant le 1er janvier 2003 » sont insérés entre les
mots « 1995 » et « , conformément » et le mot « ED2 (F) » est remplacé
par le mot « ED1 (F) »;

2° l’alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2003,
conformément au barème E, II B-03 dont les caractéristiques sont les
suivantes :

- table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l’arrêté royal du
21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi
du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

- taux d’intérêt : 3,75 %;

- taux de revalorisation : 3 %;

- paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. »

Art. 2. Le présent arrêté est d’application aux capitaux dus au Fonds
des accidents du travail à partir de la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté.

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

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Emploi,
P. VANVELTHOVEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2005/23042]F. 2005 — 3490

10 NOVEMBRE 2005. — Arrêté royal portant octroi d’une dotation
adaptée pour 2005 en faveur de l’Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire

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

Vu la loi du 4 février 2000 portant création de l’Agence fédérale pour
la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu la loi du 27 décembre 2004 contenant le budget général des
Dépenses pour l’année budgétaire 2005, notamment le budget dépar-
temental du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement;

Vu les lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées par l’arrêté royal
du 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administra-
tif et budgétaire;

Vu le premier ajustement du budget général des Voies et Moyens de
l’année budgétaire 2005 du 14 juillet 2005 par lequel la dotation de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est, via la
redistribution d’un crédit provisionnel, augmentée de neufs millions
cinquante deux milles (9.052.000) euros;

Considérant que ledit budget prévoit une dotation initiale de
63.537.000 euros et que, via une adaptation de ce montant initial, une
augmentation d’un montant de 9.052.000 euros est accordée en faveur
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
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Overwegende dat het noodzakelijk is het hele bedrag ter beschikking
te stellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen om haar administratieve en personeelsuitgaven te dek-
ken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
5 oktober 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De initiële dotatie van 63.537.000 euro wordt door
aanpassing verhoogd met een bedrag van negen miljoen tweeënvijftig-
duizend (9.052.000) euro aan te rekenen op de begroting van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor
het begrotingsjaar 2005, organisatie afdeling 54, programma 31, b.a. 4141,
toegekend aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.

Art. 2. De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal
geschieden overeenkomstig de voorschriften van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut, inzonderheid artikel 6, § 3.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is
belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36517]N. 2005 — 3491

10 NOVEMBER 2005. — Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995
houdende invoering van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, en van het
bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende instelling van een regime van politiek verlof voor de
personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering die een mandaat als lid van de Vlaamse Raad of de
Vlaamse Regering uitoefenen (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : bijzonder decreet
houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met het
mandaat van lid van de Vlaamse Raad, en van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende instelling van een
regime van politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering die een mandaat als lid
van de Vlaamse Raad of de Vlaamse Regering uitoefenen.

Artikel 1
Dit bijzonder decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Artikel 2
Aan artikel 3 van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met een

mandaat van lid van de Vlaamse Raad wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
″Het lid van het Vlaams Parlement dat de eerd aflegt als lid van de Federale Regering wordt vervangen door de

eerst in aanmerking komende opvolger van de lijst waarop hij gekozen is.″

Artikel 3
In hetzelfde bijzonder decreet wordt een artikel 3bis ingevoegd, dat luidt als volgt :
″Artikel 3bis
De in artikel 3 bedoelde plaatsvervanger behoudt zijn plaats in de volgorde van de opvolgers van de lijst voor het

opnemen, binnen zijn lijst, van een definitief vacant mandaat.
De in artikel 3 bedoelde plaatsvervanger neemt zijn plaats in de volgorde van de opvolgers van de lijst opnieuw

is wanneer, bij het ontslag in de loop van de zittingsperiode van een lid van de Vlaamse Regering of van de Federale
Regering, dat lid opnieuw zitting neemt in het Vlaams Parlement.″

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à la disposition de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire l’intégralité
de ce montant pour couvrir ses dépenses administratives et de
personnel;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la
Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. La dotation initiale de 63.537.000 euros est par adapta-
tion augmentée d’un montant de neufs millions cinquante deux milles
(9.052.000) euros à imputer au budget du SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l’exercice 2005,
division organique 54 programme 31, a.b. 4141, attribuée à l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2. La justification de l’utilisation de la dotation se fera confor-
mément aux prescriptions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle
de certains organismes d’intérêt public, notamment l’article 6, § 3.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

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