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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/200916]N. 2008 — 984

1 FEBRUARI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering
tot nadere regeling van het raadgevend comité dat bij het Vlaams Agentschap Ondernemen is opgericht

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen, inzonderheid op artikel 9, 10 en 11;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 juni 2007;

Gelet op advies 43.648/1 van de Raad van State, gegeven op 31 oktober 2007, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse
Handel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1o decreet : het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen;

2o de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid.

Art. 2. Ter uitvoering van artikel 10, § 2, eerste lid, van het decreet is het raadgevend comité paritair samengesteld
uit :

1o zes vertegenwoordigers, effectief en plaatsvervangend, van de representatieve organisaties van de werkgevers
en de middenstand;

2o zes vertegenwoordigers, effectief en plaatsvervangend, van de representatieve organisaties van werknemers.

De vertegenwoordigers worden overeenkomstig artikel 10, § 2, tweede lid, van het decreet en conform het decreet
van 13 juli 2007 houdende de bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies-
en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, benoemd door de minister, op voordracht van de representatieve
organisaties.

De minister wordt ertoe gemachtigd om maximum twee onafhankelijke deskundigen aan te wijzen die
overeenkomstig artikel 10, § 2, derde lid, van het decreet zitting kunnen hebben in het raadgevend comité.

Art. 3. Het raadgevend comité stelt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de
Vlaamse Regering. Het reglement stelt de praktische werking vast, de deontologie, de informatie en rapporteringsop-
dracht van het comité.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking van dit besluit.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 februari 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
P. CEYSENS
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2008/200916]F. 2008 — 984
1er FEVRIER 2008. — Arrêté du Gouvernement flamand

réglant les modalités du comité consultatif créé auprès de la « Vlaams Agentschap Ondernemen »
(Agence flamande de l’Entrepreneuriat)

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 20;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique

″Vlaams Agentschap Ondernemen″, notamment les articles 9, 10 et 11;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 26 juin 2007;
Vu l’avis 43.648/1 du Conseil d’Etat, donné le 31 octobre 2007, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des

lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du

Commerce extérieur;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1o décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l’agence autonomisée interne dotée de la personnalité
juridique ″Vlaams Agentschap Ondernemen″;

2o le Ministre : le Ministre flamand compétent pour la politique économique.

Art. 2. En exécution de l’article 10, § 2, alinéa 1er, du décret, le comité consultatif est compose paritairement de :

1o six représentants, effectifs et suppléants, des organisations représentatives des employeurs et des classes
moyennes;

2o six représentants, effectifs et suppléants, des organisations représentatives des travailleurs.

Conformément à l’article 10, § 2, alinéa deux, du décret et au décret du 13 juillet 2007 portant promotion d’une
participation plus équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes d’avis et d’administration de l’Autorité
flamande, les représentants sont nommés par le Ministre, sur la proposition des organisations représentatives.

Le Ministre est autorisé à désigner deux experts indépendants au maximum qui peuvent siéger au comité
consultatif conformément à l’article 10, § 2, alinéa trois, du décret.

Art. 3. Le comité consultatif établit un règlement d’ordre intérieur et le soumet à l’approbation du Gouvernement
flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d’information et de rapport du
comité.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Economie, de l’Entreprise, des Sciences, de l’Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2008/35433]N. 2008 — 985
15 FEBRUARI 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gebied

« Waterzone van het IJzerestuarium », dat in aanmerking komt als speciale beschermingszone in toepassing van
de Habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu inzonderheid op
artikel 36bis, ingevoegd bij decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij decreten van 22 april 2005 en 19 mei 2006;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 tot vaststelling van de gebieden die in uitvoering
van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, of de Habitatrichtlijn, aan de Europese
Commissie zijn voorgesteld als speciale beschermingszones;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 april 2006;
Gelet op het akkoord van de Vlaams minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening van 7 juni 2007;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het betreffende gebied bij Besluit van de Vlaamse Regering van

15 juni 2007;
Gelet op het openbaar onderzoek dat met betrekking tot deze voorlopige vaststelling heeft plaats gehad van

20 juli tot en met 17 september 2007;
Gelet op het op grond van artikel 36bis, § 5 van het decreet op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu

uitgebrachte advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, met datum 10 december 2007;
Gelet op het op grond van artikel 36bis, § 5 van het decreet op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu over

de bezwaren uitgebrachte advies vanwege het Agentschap voor Natuur en Bos, met datum 17 december 2007;
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