
Art. 5. In hetzelfde besluit worden de volgende artike-
len opgeheven :

1° artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 septem-
ber 2004 en 12 maart 2008;

2° artikel 2;

3° artikel 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 septem-
ber 2004 en 12 maart 2008.

Art. 6. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister
bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2014/24048]

8 JANUARI 2014. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 15 mei 2007 tot regeling van de erkenning
van de “speciaal erkende gebruikers” ingesteld door het konink-
lijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de
markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik en door het koninklijk besluit van
22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken
van biociden

De Minister van Landbouw en de Minister van Werk,

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en
ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werk-
nemers, artikel 9, eerste lid, 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het
bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdings-
middelen voor landbouwkundig gebruik, artikelen 68 en 70, § 2, 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking
van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
toevoegingsstoffen, artikelen 44, § 1, en 57;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2007 tot regeling van de
erkenning van de “speciaal erkende gebruikers” ingesteld door het
koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op
de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor
landbouwkundig gebruik en door het koninklijk besluit van 22 mei 2003
betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op
3 september 2012;

Gelet op advies 52.339/3 van de Raad van State, gegeven op
27 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Het opschrift van het ministerieel besluit van 15 mei 2007
tot regeling van de erkenning van de “speciaal erkende gebruikers”
ingesteld door het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende
het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrij-
dingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en door het koninklijk
besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het
gebruiken van biociden wordt vervangen als volgt :

“Ministerieel besluit tot regeling van de erkenning van de “speciaal
erkende gebruikers” ingesteld door het koninklijk besluit van 22 mei 2003
betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden”.

Art. 5. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l’article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 2004
et 12 mars 2008;

2° l’article 2;

3° l’article 5, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 2004 et
12 mars 2008.

Art. 6. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le
ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Agriculture,
Mme S. LARUELLE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2014/24048]

8 JANVIER 2014. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 15 mai 2007 réglant l’agréation des “utilisateurs spécialement
agréés” instituée par l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la
conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides
à usage agricole et par l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la
mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides

La Ministre de l’Agriculture et la Ministre de l’Emploi,

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes et de consommation durables et la
protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs, l’article 9,
alinéa 1er, 3;

Vu l’arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise
sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole, les
articles 68 et 70, § 2, 1;

Vu l’arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des
produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le déve-
loppement durable, les articles 44, § 1er, et 57;

Vu l’arrêté ministériel du 15 mai 2007 réglant l’agréation des
″utilisateurs spécialement agréés” instituée par l’arrêté royal du
28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à
l’utilisation des pesticides à usage agricole et par l’arrêté royal du
22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des
produits biocides;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l’avis 52.339/3 du Conseil d’Etat, donné le 27 novembre 2012, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. L’intitulé de l’arrêté ministériel du 15 mai 2007 réglant
l’agréation des “utilisateurs spécialement agréés” instituée par l’arrêté
royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché
et à l’utilisation des pesticides à usage agricole et par l’arrêté royal du
22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des
produits biocides est remplacé par ce qui suit :

“Arrêté ministériel réglant l’agréation des “utilisateurs spécialement
agréés” instituée par l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise
sur le marché et l’utilisation des produits biocides”.
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Art. 2. In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit wordt het eerste en het
tweede lid opgeheven.

Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden “in de
bijlage X van voornoemd koninklijk besluit van 28 februari 1994 of”
opgeheven.

Art. 5. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden “de
artikelen 3 en 4” vervangen door de woorden “artikel 3”.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 25 november 2015.

Mevr. S. LARUELLE

Mevr. M. DE CONINCK

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/36512]
4 JULI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische

productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de
periode 2014-2020

De Vlaamse Regering,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de
financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van
Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG)
nr. 485/2008 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
17 december 2013;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9 en 10;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 mei 2014;
Gelet op advies 56.429/3 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste

lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° betalingsaanvraag: het verzoek tot uitbetaling, vermeld in artikel 72 van Verordening (EU) nr. 1306/2013;

2° bevoegde entiteit: het Agentschap voor Landbouw en Visserij;

3° erkend controleorgaan: een controleorgaan, erkend met toepassing van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten;

4° inscharingscontract: een inscharingscontract als vermeld in artikel 47, § 1, van het Mestdecreet van
22 december 2006;

5° landbouwer: de landbouwer, vermeld in artikel 4, eerste lid, a), van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het
Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen
aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking
van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, en die wordt beschouwd
als een actieve landbouwer als vermeld in artikel 9 van de voormelde verordening;

6° steunaanvraag: de aanvraag tot toetreding tot de subsidieregeling, vermeld in artikel 29 van Verordening (EU)
nr. 1305/2013;

7° Verordening (EU) nr. 1305/2013: Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelands-
ontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

8° Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG)
nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;

Art. 2. Dans l’article 2, § 2, du même arrêté, les alinéas 1er et 2 sont
abrogés.

Art. 3. L’article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. Dans l’article 5 du même arrêté, les mots “à l’annexe X de
l’arrêté royal du 28 février 1994, précité, ou” sont abrogés.

Art. 5. Dans l’article 10 du même arrêté, les mots “aux articles 3 et 4”
sont remplacés par les mots “à l’article 3”.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2015.

Mme S. LARUELLE

Mme M. DE CONINCK
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