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28 JULI 2006. — Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 66 van het ministerieel besluit van
21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EG)
nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

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 wijziging en instelling van een aantal
verordeningen, inzonderheid op artikel 22, 23 en 24, gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 1783/2003 van de Raad van
29 september 2003;

Gelet op Verordening (EG) nr. 817/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbe-
palingen van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 1360/2005 van de
Commissie van 18 augustus 2005;

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid
op artikel 6bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door
meststoffen, inzonderheid op artikel 15sexies, gewijzigd bij de decreten van 11 mei 1999, 3 maart 2000 en 19 juli 2002;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, inzonderheid op artikel 38, ingevoegd bij het
decreet van 21 december 2001 en vervangen bij het decreet van 13 februari 2004;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid op
de artikelen 45 en 46;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4;

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 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereen-
komsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter
uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwik-
keling;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de afwijking waardoor
beheerovereenkomsten met startdatum 1 april 2006 kunnen gesloten worden na 1 april 2006, pas toegepast kan worden
als deze wijziging van kracht is; dat aan de betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid moet worden gegeven of ze nog
in aanmerking komen voor een beheersovereenkomst met startdatum 1 april 2006 waardoor de rechtsonzekere situatie
wordt opgehelderd; dat de overeenkomsten zo snel mogelijk moeten worden gesloten zodat de betrokkenen kunnen
starten met de uitvoering van de overeenkomst;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,
2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 66, § 2 van het ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van
beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun
voor plattelandsontwikkeling worden de woorden « 28 februari 2006 » vervangen door de woorden « 31 maart 2006 ».

Art. 2. Aan artikel 66 van hetzelfde besluit wordt een § 3 toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. In afwijking van § 1 kan een beheersovereenkomst die aanvangt op 1 april 2006 nog worden gesloten na die
datum op voorwaarde dat de aanvraag werd ingediend bij de maatschappij voor 1 maart 2006. »

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2005.

Brussel, 28 juli 2006.
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