
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour les établissements d’enseignement secondaire à temps plein visés ci-dessous, le délai de deux
années scolaires consécutives dans lesquelles la norme pour le maintien de l’emploi de directeur adjoint n’a pas été
atteinte, est prolongé d’une année pour l’année scolaire 2006-2007, par application du décret du 14 juillet 1998 contenant
diverses mesures relatives à l’enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l’enseignement
fondamental :

1. Onze-Lieve-Vrouw van de Ham-instituut

Lange Ridderstraat 42

2800 Mechelen

2. Sint-Lutgardisinstituut TSO-BSO

Hoogstraat 16

3580 Beringen

3. KTA II Aalst

Ledebaan 101

9300 Aalst

Art. 2. Le Ministre flamand ayant l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36675]N. 2006 — 4406

1 SEPTEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 8 juni 2001 betreffende het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op
artikel 10;

Gelet op het besluit van 8 juni 2001 van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinair dossier in de centra
voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 mei 2006;

Gelet op het advies 40.726/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006, 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 8, tweede lid, van het besluit van 8 juni 2001 van de Vlaamse Regering betreffende het
multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding worden de woorden ″30 dagen″ vervangen door de
woorden ″10 dagen″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2006.

Art. 3. De Vlaamse minister bevoegd voor het Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 september 2006.

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

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

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2006/36675]F. 2006 — 4406
1er SEPTEMBRE 2006. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 8 juin 2001 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d’encadrement des élèves

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d’encadrement des élèves, notamment l’article 10;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres

d’encadrement des élèves, notamment l’article 8;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 23 mai 2006;
Vu l’avis 40.726/1 du Conseil d’Etat, donné le 6 juillet 2006, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des

lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi, de l’Enseignement et de la Formation;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 8, deuxième alinéa de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 relatif au dossier
multidisciplinaire dans les centres d’encadrement des élèves, les mots ″30 jours″ sont remplacés par les mots ″10 jours″.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l’Enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2006/36776]N. 2006 — 4407
8 SEPTEMBER 2006. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van 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 en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse
Regering van 18 maart 2005 betreffende de areaalbetaling voor noten

De Vlaamse Regering,

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 de
gemeenschappelijke voorschriften 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. 953/2006 van de Raad van 19 juni 2006;

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, het laatst
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1291/2006 van de Commissie van 30 augustus 2006;

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, het laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1187/2006 van de Commissie van
3 augustus 2006;

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 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. 1250/2006 van de Commissie van 18 augustus 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2000 betreffende de uitvoering van de premieregeling, de
productiequotaregeling en de toekenning van de specifieke steun aan de telersverenigingen in de sector ruwe tabak,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005 betreffende de areaalbetaling voor noten;
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 advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 mei 2006;
Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, gegeven op 30 juni 2006;
Gelet op het advies 41.140/1/V van de Raad van State, gegeven op 23 augustus 2006, met toepassing van artikel 84,

§ 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
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