
2° het tweede lid wordt aangevuld als volgt :

« De militair aangewezen door de Minister van Landsverdediging is
evenwel niet stemgerechtigd. »

Art. 14. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2006.

Art. 15. Onze Minister van Landsverdediging en Onze Minister van
Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 2 augustus 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT

De Minister van Mobiliteit,
R. LANDUYT

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[2007/07229]N. 2007 — 3640 (2007 — 3410)
9 JULI 2007. — Koninklijk besluit

betreffende de organisatie van de vakrichtingen,
expertisedomeinen competentiepools. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 233 van 8 augustus 2007, dient men de
volgende verbetering aan te brengen :

Op bl. 41492, moeten de woorden « VR Algemene steun » overge-
plaatst worden naar de vierde kolom.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2007/36488]N. 2007 — 3641
24 AUGUSTUS 2007. — Ministerieel besluit

houdende beëindiging van de visserij op schartong in de i.c.e.s.-gebieden II, IV

De Vlaamse minister voor Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelands-
beleid,

Gelet op Verordening (EG) nr. 41/2007 van de Raad van 21 december 2006 tot vaststelling voor 2007, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die in de wateren van de Gemeenschap en,
voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot
vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter
bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973,
22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,
gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij het koninklijk besluit van
22 februari 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en
houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de
duurzame exploitatie van de visbestanden, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

2° l’alinéa 2 est complété comme suit :

« Le militaire désigné par le Ministre de la Défense n’a toutefois
pas voix délibérative. »

Art. 14. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2006.

Art. 15. Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre de la
Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 août 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT

Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT

MINISTERE DE LA DEFENSE

[2007/07229]F. 2007 — 3640 (2007 — 3410)
9 JUILLET 2007. — Arrêté royal

relatif à l’organisation des filières de métiers,
domaines d’expertise et pôles de compétences. — Erratum

Au Moniteur belge n° 223 du 8 août 2007, il y a lieu d’apporter la
correction suivante :

A la page 41492, les mots « VR Algemene steun » doivent être
déplacés vers la quatrième colonne.
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