
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2012/18282]N. 2012 — 1883
12 APRIL 2012. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum

van inwerkingtreding van artikel 12bis, § 2, van het koninklijk
besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldings-
plicht en traceerbaarheid in de voedselketen

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gewij-
zigd bij de wetten van 13 juli 2001 en 24 december 2002, artikel 5,
tweede lid,

Gelet op 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 en tot wijziging
van diverse wettelijke bepalingen, bekrachtigd bij de wet van 19 juli 2001,
artikel 4, § 3, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en
gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende
autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen,
artikel 12bis, § 2, ingevoegd door het koninklijk besluit van 26 mei 2011;

Gelet op advies 50.389/3 van de Raad van State, gegeven op
18 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
Enig artikel. Artikel 12bis, § 2, van het koninklijk besluit van

14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceer-
baarheid in de voedselketen treedt in werking op de eerste dag van de
maand na die waarin dit besluit bekendgemaakt wordt in het Belgisch
Staatsblad.

Brussel, 12 april 2012.
Mevr. S. LARUELLE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2012/203423]N. 2012 — 1884

1 JUNI 2012. — Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

DECREET houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Artikel 42, tweede lid, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
wordt vervangen door wat volgt :

″Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een
wettelijke of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk samenwerkingsver-
band te verminderen.″.

Art. 3. In artikel 49 van hetzelfde decreet worden de woorden ″de algemene vergadering″ vervangen door de
woorden ″een ander orgaan″.

Art. 4. Artikel 55 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

″Art. 55. In opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet werden
aangewezen als distributienetbeheerder kunnen regionale bestuurs- comités met beslissingsbevoegdheid worden
opgericht indien de geografische spreiding dit verantwoordt, indien er geen directiecomité of regionale adviescomités
worden opgericht en indien dit netto leidt tot een vermindering van het totale aantal bestuursleden in de verschillende
organen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Aan de regionale bestuurscomités kunnen statutair
bepaalde bevoegdheden worden toevertrouwd die enkel van belang zijn voor die geografische regio. Daarnaast kan de
raad van bestuur bevoegdheden van beperkt regionaal belang delegeren. De regionale bestuurscomités kunnen echter
nooit bevoegd zijn voor personeelsbeslissingen.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2012/18282]F. 2012 — 1883
12 AVRIL 2012. — Arrêté ministériel fixant la date d’entrée en vigueur

de l’article 12bis, § 2, de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif
à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans
la chaîne alimentaire

La Ministre de l’Agriculture,

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois des
13 juillet 2001 et 24 décembre 2002, article 5, alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués
par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du
19 juillet 2001, l’article 4, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003
et modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire,
l’article 12bis, § 2, inséré par l’ arrêté royal du 26 mai 2011;

Vu l’avis 50.389/3 du Conseil d’Etat, donné le 18 octobre 2011,
en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :
Article unique. L’article 12bis, § 2, de l’arrêté royal du 14 novem-

bre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la
traçabilité dans la chaîne alimentaire entre en vigueur le premier jour
du mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 avril 2012.
Mme S. LARUELLE
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