
TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2006/35236]F. 2006 — 739
27 JANVIER 2006. — Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 jugeant

recevable et équivalente la demande de dérogation aux objectifs finaux spécifiques décrétaux pour
l’enseignement secondaire général (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 jugeant recevable et équivalente la

demande de dérogation aux objectifs finaux spécifiques décrétaux pour l’enseignement secondaire général.

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2005 jugeant recevable et équivalente la demande de
dérogation aux objectifs finaux spécifiques décrétaux pour l’enseignement secondaire général est sanctionné.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

Note

(1) Session 2005-2006.
Documents. — Projet de décret : 614 - N° 1. — Rapport : 614- N° 2. — Texte adopté en séance plénière : 614 -

N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 25 janvier 2006.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

(Deze tekst vernietigt en vervangt de tekst die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2006, blz. 6382)

[C − 2006/35260]N. 2006 — 740

25 NOVEMBER 2005. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke
landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het
toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbe-
leid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van
subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de
genetische diversiteit wordt punt 1° vervangen door wat volgt :

« 1° twee vertegenwoordigers van de ALT die geen betrokken partij zijn met betrekking tot de overeenkomsten of
verbintenissen, waarvan één het voorzitterschap op zich neemt; de voorzitter heeft een plaatsvervanger; ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 25 november 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Y. LETERME

8985BELGISCH STAATSBLAD — 21.02.2006 — MONITEUR BELGE



TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

(Ce texte annule et remplace celui qui a paru au Moniteur belge du 7 février 2006, page 6383)
[C − 2006/35260]F. 2006 — 740

25 NOVEMBRE 2005. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand du
3 octobre 2003 relatif à l’octroi de subventions à l’application de méthodes de production agricole respectueuses
de l’environnement et à la préservation de la diversité génétique

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l’article 10;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l’octroi de subventions à l’application de

méthodes de production respectueuses de l’environnement et à la préservation de la diversité génétique, modifié par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2005;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de

la Ruralité;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 relatif à l’octroi de
subventions à l’application de méthodes de production respectueuses de l’environnement et à la préservation de la
diversité génétique, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° deux représentants de l’ALT qui ne sont pas parties intéressées aux engagements ou contrats, dont un d’entre
eux assume la présidence; le président a un suppléant, ».

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

Art. 3. Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l’Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Y. LETERME

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2006/35208]N. 2006 — 741
25 NOVEMBER 2005. — Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de

Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelin-
gen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

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,
inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot instelling en wijziging van een aantal
Verordeningen, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1783/2003, nr. 567/2004, nr. 583/2004 en nr. 2223/2004 van de Raad;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

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, gewijzigd bij
Verordeningen (EG) nr. 21/2004, nr. 583/2004, nr. 864/2004, nr. 2217/2004 van de Raad en bij Verordening (EG)
nr. 118/2005 en nr. 570/2005 van de Commissie;

Gelet op Verordening (EG) nr. 795/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1974/2004, nr. 394/2005 en nr. 606/2005 van de Commissie;

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 inzake
rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde
steunregelingen voor landbouwers, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 239/2005 en nr. 436/2005 van de Commissie;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepa-
lingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IVbis van die
Verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen;

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 besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en
bepaalde gebonden steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2005 betreffende de berekening en herziening van de voorlopige
toeslagrechten ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling;
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