
— Vleeskippen (uitgezonderd ééndagskuikens)

— Fokhanen

— Kalkoenen

— Ander pluimvee

g) Konijnen (uitgezonderd angora-ras) aantal dieren

— Moederdieren

— Andere konijnen

h) Overige dieren gekweekt voor het vlees aantal dieren

— Struisvogels (emoe’s en nandoe’s inbegrepen)

— Bizons

— Hertachtigen

— Andere dieren (everzwijnen,...)

i) Bijenteelt aantal kasten

— Aantal korven en kasten in productie

KENMERKENLIJST : LIJST B

1. DIVERSE ACTIVITEITEN

— Toerisme, logies en andere vormen van vrijetijdsbesteding ja/neen

— Ambachtelijke activiteiten

— Verwerking van hoeveproducten (boter uitgezonderd)

— Houtverwerking (zagen van hout, enz...)

— Aquacultuur

— Productie van duurzame energie voor de verkoop

— Loonwerk met behulp van machines voor het bedrijf

— Overige winstgevende activiteiten

2. ARBEIDSKRACHTEN IN DE LANDBOUW

Voor iedere persoon van de regelmatig tewerkgestelde familiale en niet familiale arbeidskrachten :

— Heeft deze persoon een andere betaalde activiteit ? ja/neen

— Indien ja, gaat het om een hoofd- of nevenactiviteit ? code

3. BRAAKLEGGINGEN : oppervlakten waarvoor het bedrijf een financiële steun gevraagd heeft ha/a

— Braakland zonder productie

— Non-food braakland (koolzaad, olievlas, angelicum, chardon-Marie,...)

— Bebost bouwland

— Blijvend grasland dat niet meer voor de productie wordt gebruikt en dat voor
financiële steun in aanmerking komt

4. BIOLOGISCHE LANDBOUW

— Oppervlakte waarop biologische landbouwproductiemethoden worden toegepast ha/a

— Oppervlakte in overschakeling op biologische landbouwproductiemethoden

— Dieren aanwezig op het bedrijf, gekweekt volgens de biologische productiemethoden
of wordt overgeschakeld op deze methoden ?

a l lemaal/een
gedeelte/geen enkel

KENMERKENLIJST : LIJST C

Niets

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 7 mei 2007 tot wijziging van de bijlage bij het
koninklijk besluit van 2 april 2001 betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei,
uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2007/03246]N. 2007 — 2080 (2007 — 1850)

27 APRIL 2007. — Programmawet. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, 3de editie, nr. 138, akte
nr. 2007/201505, in artikel 10, § 3 van het koninklijk besluit nr. 3, dient
te worden gelezen : « § 1, eerste lid, 4° en 5° » in plaats van « § 1, 4° en
5° ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2007/03246]F. 2007 — 2080 (2007 — 1850)

27 AVRIL 2007. — Loi-programme. — Erratum

Au Moniteur belge du 8 mai 2007, 3e édition, n° 138, acte n° 2007/201505,
page 25177, à l’article 10, § 3 de l’arrêté royal n° 3, il faut lire : « § 1er,
alinéa 1er, 4° et 5° » au lieu de « § 1er, 4° et 5° ».
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