
Art. 3. Artikel 9 van dezelfde wet, vervangen bij het koninklijk
besluit van 11 mei 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
26 juli 2007, wordt vervangen als volgt :

« Art. 9. Indien de gerechtigde of zijn echtgenoot in de loop van een
bepaald jaar kinderbijslag of een als zodanig geldende tegemoetkoming
ontvangt voor ten minste één kind, wordt of worden voor datzelfde
jaar :

— het bedrag van 21.436,50 EUR bepaald bij artikel 4, § 1, eerste lid,
1° en 4°, is met 4.638,50 EUR verhoogd;

— het bedrag van 7.421,57 EUR bepaald bij artikel 4, § 5, eerste lid, 1°
en 4°, met 3.710,80 EUR verhoogd;

— het bedrag van 17.149,19 EUR bepaald bij artikel 4, § 1, eerste lid,
2° en tweede lid, met 3.710,79 EUR verhoogd;

— het bedrag van 5.937,26 EUR bepaald bij artikel 4, § 5, eerste lid, 2°,
en tweede lid, met 2.968,63 EUR verhoogd;

— het bedrag van 17.280,00 EUR bepaald bij artikel 7, § 1, eerste lid,
1° en 4°, met 4.320,00 EUR verhoogd;

— het bedrag van 13.824,00 EUR bepaald bij artikel 7, § 1, eerste lid,
2°, en tweede lid, met 3.456,00 EUR verhoogd. ».

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2008

Art. 5. Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen
en Grote Steden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2008.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Maatschappelijke Integratie,
Pensioenen en Grote Steden,

Mevr. M. ARENA

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2008/24369]N. 2008 — 3470

17 SEPTEMBER 2008. — Ministerieel besluit tot opheffing van het
ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde
gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekte-
risico’s bestaan

De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Land-
bouw,

Gelet op de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige producten schadelijke organismen, artikel 2,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende
organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen, artikelen 1, 15°, en 23;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van
beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziek-
terisico’s bestaan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 april 2006
en 3 oktober 2007;

Overwegende Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commissie van
4 juli 2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap
waar bijzondere plantenziekterisico’s bestaan;

Overwegende het advies van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 1 augustus 2008;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Art. 3. L’article 9, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l’arrêté
royal du 11 mai 2007 et modifié par l’arrêté royal du 26 juillet 2007, est
remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. Lorsque dans le courant d’une année déterminée, le
bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des
allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :

— le montant de 21.436,50 EUR prévu à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°
et 4° est, pour cette même année, augmenté de 4.638,50 EUR;

— le montant de 7.421,57 EUR prévu à l’article 4, § 5, alinéa 1er, 1°
et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 3.710,80 EUR;

— le montant de 17.149,19 EUR prévu à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°
est, pour cette même année, augmenté de 3.710,79 EUR;

— le montant de 5.937,26 EUR prévu à l’article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et
alinéa 2 est, pour cette même année, augmenté de 2.968,63 EUR;

— le montant de 17.280,00 EUR prévu à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°
et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 4.320,00 EUR;

— le montant de 13.824,00 EUR prévu à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°,
et alinéa 2 est pour cette même année, augmenté de 3.456,00 EUR. ».

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008

Art. 5. Notre Ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des
Grandes villes est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Intégration sociale,
des Pensions et des Grandes villes,

Mme M. ARENA

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2008/24369]F. 2008 — 3470

17 SEPTEMBRE 2008. — Arrêté ministériel abrogeant l’arrêté minis-
tériel du 2 mai 2005 reconnaissant des zones protégées, exposées à
des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l’Agricul-
ture,

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l’article 2, modifié par
l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l’arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les
articles 1, 15°, et 23;

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 reconnaissant des zones
protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers dans la
Communauté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 2006 et
3 octobre 2007;

Considérant le Règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission du
4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté;

Considérant l’avis de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, donné le 1er août 2008;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence;
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Overwegende dat het noodzakelijk is voor de bescherming van de
plantengezondheid de Verordening (EG) nr. 690/2008 van de Commis-
sie van 4 juli 2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de
Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico’s bestaan, recht-
streeks en onverwijld toe te passen,

Besluiten :

Artikel 1. Het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van
beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziek-
terisico’s bestaan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 april 2006
en 3 oktober 2007, wordt opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 juli 2008.

Brussel, 17 september 2008.

Mevr. L. ONKELINX

Mevr. S. LARUELLE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2008/203554]N. 2008 — 3471
19 SEPTEMBER 2008. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering

van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten,
inzonderheid op artikel 3, § 1, 1o, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het mestbeleid en van het landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de
sector melk en zuivelproducten;

Gelet op Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector
melk en zuivelproducten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de
sector melk en zuivelproducten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 en 22 juni 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 februari 2008;
Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en tuinbouwraad, gegeven op 30 mei 2008;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling overwegende dat het begin van een melkjaar ingaat op 1 april van een

kalenderjaar en overwegende dat in het kader van het Europese zuivelbeleid inzake zachte landing de nodige
maatregelen op Vlaams niveau nog dit jaar in voege kunnen treden, vragen wij u uitzonderlijk om onze redenen van
dringende noodzakelijkheid te aanvaarden;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 juni 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid,
2o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en
Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van
de heffing in de sector melk en zuivelproducten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
en 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1o in punt 14o wordt het woord ″melkproductie-eenheden″ vervangen door het woord ″melkexploitaties″;

2o er wordt een punt 20o toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 20o samenwerkingscontract : contract ter samenstelling van een groepering of rechtspersoon, hierna melkquo-
taring te noemen, waarbinnen twee of meer eerder bestaande producenten verenigd worden. Die groepering of
rechtspersoon, zijnde een nieuwe producent, neemt het quotum voor leveringen en rechtstreekse verkoop volledig over
van een van de producenten die het samenwerkingscontract hebben ondertekend via een overname van een bedrijf.
Achtereenvolgens dragen de andere producenten die betrokken zijn bij het samenwerkingscontract, hun referentie-
hoeveelheden voor leveringen en rechtstreekse verkoop volledig over aan deze melkquotaring, waarbij die
overdrachten een cumul van referentiehoeveelheden teweegbrengt.

Een samenwerkingscontract vermeldt de volgende gegevens :

a) de startdatum van de samenwerking die altijd op 1 april van een kalenderjaar valt;

b) de duur van de samenwerking, minstens tot 1 april 2015 duurt;

Considérant qu’il est nécessaire pour la protection de la santé des
végétaux d’appliquer directement et sans retard le Règlement (CE)
n° 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones
protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la
Communauté,

Arrêtent :

Article 1er. L’arrêté ministériel du 2 mai 2005 reconnaissant des
zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers
dans la Communauté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 2006
et 3 octobre 2007, est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 23 juillet 2008.

Bruxelles, le 17 septembre 2008.

Mme L. ONKELINX

Mme S. LARUELLE
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