
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35245]
22 FEBRUARI 2013. — Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang

tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële
documenten, opgemaakt in Tromsø op 18 juni 2009

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten, opgemaakt in Tromsø
op 18 juni 2009, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 februari 2013.

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

Nota

(1) Zitting 2012-2013.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 1817, nr. 1. — Verslag : 1817, nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering : 1817, nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming : Vergadering van 6 februari 2013.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2013/35245]
22 FEVRIER 2013. — Décret portant assentiment de la Convention du Conseil de l’Europe

sur l’accès aux documents publics, fait à Tromsø le 18 juin 2009 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, fait à
Tromsø le 18 juin 2009

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. La Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, fait à Tromsø le 18 juin 2009,
sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Note

(1) Session 2012-2013.
Documents. — Projet de décret : 1817, n° 1. — Rapport : 1817, n° 2. — Texte adopté en séance plénière : 1817, n° 3.
Annales. — Discussion et adoption : Séance du 6 février 2013.

*

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[2013/201369]
11 FEBRUARI 2013. — Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen
van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Gelet op Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeen-
schappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van
Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 1782/2003, het laatst gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 524/2012 van de Commissie van 20 juni 2012;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1121/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde
steunverleningen, het laatst gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 666/2012 van de Commissie van 20 juli 2012;
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