
Art. 4. Les crédits d’engagement et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté
flamande, les réservations prises sous forme d’engagements et de liquidations et les crédits disponibles aux allocations
de base et aux articles budgétaires des entités qui sont fusionnées respectivement supprimées lors de l’année
budgétaire 2014, sont, à la date de fusion ou d’abrogation, transférés aux allocations de base et articles budgétaires
correspondants qui se sont manifestés à l’occasion de la fusion ou suppression.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l’enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique
générale du personnel et l’ingénierie d’organisation dans l’administration flamande dans ses attributions sont chargés,
chacun en ce qui le ou la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Egalité des Chances et de Bruxelles,
P. SMET

*

VLAAMSE OVERHEID

[2014/202800]
4 APRIL 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 en 18 van het besluit van de Vlaamse

Regering van 7 september 2007 tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de
Vlaamse Gebarentaal

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal, artikel 3, § 4, en artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 tot uitvoering van het decreet van 5 mei 2006

houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 januari 2014;
Gelet op advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 17 februari 2014;
Gelet op advies 55.494/3 van de Raad van State, gegeven op 24 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;
Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. Aan artikel 6, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 tot
uitvoering van het decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal, worden de woorden
″en wordt gestreefd naar een diversiteit aan achtergrond en expertise″ toegevoegd.

Art. 2. Aan artikel 18, § 3, van het hetzelfde besluit wordt de zin ″De wijze waarop over de projecten beraadslaagd
wordt en waarop ze beoordeeld worden, wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van de adviescommissie.″
toegevoegd.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 4 april 2014.

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

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[2014/202800]
4 AVRIL 2014. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 6 et 18 de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage
gestuel flamand

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand, notamment l’article 3, § 4 et
l’article 7 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant exécution du décret du 5 mai 2006 portant
reconnaissance du langage gestuel flamand ;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 6 janvier 2014 ;
Vu l’avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le

17 février 2014 ;
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Vu l’avis 55.494/3 du Conseil d’Etat, donné le 24 mars 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 6, § 1er, deuxième alinéa, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant
exécution du décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand, les mots « tout en recherchant
une diversité d’origine et d’expertise » sont ajoutés.

Art. 2. A l’article 18, § 3, du même arrêté, la phrase « Le mode de délibération et d’évaluation des projets est repris
dans le règlement d’ordre intérieur de la commission consultative. » est ajoutée.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C − 2014/35645]

20 JUNI 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013
houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

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

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;

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, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2011,
artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud
van de visbestanden in zee, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 februari 2014, 11 april 2014 en 15 mei 2014;

Gelet op de Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad van 20 januari 2014 tot vaststelling voor 2014, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen,
in bepaalde niet-EU wateren;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een lange
termijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden, en tot intrekking van Verordening (EG)
nr. 423/2004;

Gelet op Verordening (EG) nr. 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 tot vaststelling van een meerjarenplan
voor de duurzame exploitatie van het tongbestand in de Golf van Biskaje;

Gelet op Verordening (EG) nr. 509/2007 van de Raad van 7 mei 2007 tot vaststelling van een meerjarenplan voor
de duurzame exploitatie van het tongbestand in het westelijk Kanaal;

Gelet op Verordening (EG) nr. 676/2007 van de Raad van 11 juni 2007 tot vaststelling van een beheersplan voor de
bevissing van de schol- en tongbestanden in de Noordzee;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van
een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te
beëindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot
intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een
communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet
garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005,
(EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007,
(EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG)
nr. 1966/2006;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat voor het jaar 2014 vangstbeperkingen moeten worden vastgesteld om de aanvoer te
spreiden, en er bijgevolg zonder verwijl behoudsmaatregelen moeten worden getroffen om de door de EU toegestane
vangsten niet te overschrijden;

Overwegende het advies van de quotacommissie op haar zitting van 10 juni 2014 heeft geformuleerd;

Overwegende dat de eerste toewijsperiode van 6 maanden in geval van toewijzing in functie van het
motorvermogen in het collectief benuttingssysteem voor vaartuigen behorend tot het groot vlootsegment afloopt op
30 juni 2014, het derhalve noodzakelijk is de toegewezen hoeveelheden per kW voor de volgende periode 1 juli 2014
– 31 oktober 2014 vast te stellen;
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