
Art. 5. A la date d’entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée externe
de droit public ″Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agence de l’Information géographique de
la Flandre) :

1° à l’article 1er les mots ″le fonctionnaire dirigeant, mentionné à l’article 9, § 2, du décret du 21 décembre 1988
portant création de la ″Vlaamse Landmaatschappij″ (Société terrienne flamande)″, sont remplacés par les mots ″le
fonctionnaire dirigeant, mentionné à l’article 10 du décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée
externe de droit public ″Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen″;

2° à l’article 1er, 2 et 4 les mots ″Centre d’appui GIS-Vlaanderen″ sont remplacés par les mots ″Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen″.

Art. 6. Le Ministre flamand qui a la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l’Environnement et de la Nature,
K. PEETERS

*

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/35665]N. 2006 — 1783

19 APRIL 2006. — Besluit van de secretaris-generaal houdende bepaling van de formulieren
voor de aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak

De secretaris-generaal van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het decreet
van 20 december 1996 en 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van
27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 63;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 april 2006 houdende de procedure voor de behandeling van de aanvraag
tot toestemming wegens therapeutische noodzaak door de expertencommissie Medisch Verantwoord Sporten,
inzonderheid op artikel 2,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 63, § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005
houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, wordt het
model van het formulier van ’beslissing van de commissie inzake de toestemming wegens therapeutische noodzaak’
vastgesteld in bijlage 1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 63, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende
uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, wordt het model van het
formulier van ’verkorte aanvraag toestemming wegens therapeutische noodzaak’ vastgesteld in bijlage 2, gevoegd bij
dit besluit.

Art. 3. Ter uitvoering van artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 april 2006 houdende de procedure voor de
behandeling van de aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak door de expertencommissie Medisch
Verantwoord Sporten, wordt het model van het formulier van ’aanvraag toestemming wegens therapeutische
noodzaak’ vastgesteld in bijlage 3, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 april 2006.

Mevr. Ch. CLAUS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/35665]F. 2006 — 1783

19 AVRIL 2006. — Arrêté du secrétaire général fixant les formulaires
de demande d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

Le secrétaire général du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les
décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif
à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l’article 63;

Vu l’arrêté ministériel du 18 avril 2006 établissant la procédure de traitement de la demande d’autorisation d’usage
à des fins thérapeutiques par la commission d’experts Pratique du sport dans le respect des impératifs de santé,
notamment l’article 2,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l’article 63, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le modèle
du formulaire décision de la commission relative à ’l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques’ est arrêté dans
l’annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 2. En exécution de l’article 63, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant
exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le modèle
du formulaire ’demande abrégée d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques’ est arrêté dans l’annexe 2, jointe au
présent arrêté.

Art. 3. En exécution de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 18 avril 2006 établissant la procédure de traitement de
la demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques par la Commission d’experts Pratique du sport dans le
respect des impératifs de santé, le modèle du formulaire ’demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques’ est
arrêté dans l’annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre le vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 avril 2006.

Mme Ch. CLAUS
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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/35657]N. 2006 — 1784

24 MAART 2006. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2006
tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L.

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°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

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, het laatst
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2183/2005 van de Commissie van 22 december 2005;

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 voor regelingen
inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van
bepaalde steunregelingen voor landbouwers, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2184/2005 van de Commissie
van 23 december 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen
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, het laatst
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2184/2005 van de Commissie van 23 december 2005;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2081/2004 van de Commissie van 6 december 2004 betreffende het verstrekken van
de nodige gegevens voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende de gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector zaaizaden;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1920/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1947/2005 van de Raad van 23 november 2005 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector zaaizaad en tot intrekking van de Verordening (EEG) nr. 2358/71 en (EEG)
nr. 1674/72;

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 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot
vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 maart 2006 tot instelling van een steunregeling voor zaaizaden van de
soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L.;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 februari 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State met nummer 39.926/3, gegeven op 7 maart 2006, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 24 maart 2006 tot instelling van een steunregeling voor
zaaizaden van de soorten Linum usitatissimum L. en Triticum spelta L. wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 8. Een vermeerderingscontract of -aangifte wordt geregistreerd door de bevoegde dienst onder het
registratienummer dat aan het vermeerderingsperceel werd toegekend bij de inschrijving. »

Art. 2. Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 13. Voor de uitvoering van artikel 4, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 1947/2005 reikt de bevoegde
dienst, aan de belanghebbenden die daarom verzoeken een invoercertificaat uit, overeenkomstig het koninklijk besluit
van 22 september 1993 tot regeling van de invoer en het binnenbrengen van zaaizaden en pootgoed van sommige
plantensoorten en van teeltmateriaal van bosbouwsoorten. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2006.

Brussel, 24 maart 2006.

Y. LETERME
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