
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. er Dans l’article II.3 du code de l’Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les arrêtés
du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2°. Odisee; ».

Art. 2. A l’article II.84, §§ 1er et 2, du même Code, le nom « HUB-KAHO » est remplacé par le nom « Odisee ».

Art. 3. A l’article III.46, § 1er, alinéa deux, du même Code, le nom « HUB-KAHO » est remplacé par le nom «
Odisee ».

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2014.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l’enseignement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS

La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et
Ministre flamande de l’Enseignement,

H. CREVITS

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2014/36640]
24 OKTOBER 2013. — Ministerieel besluit houdende afwijking van artikel 6, eerste lid, 2° van het besluit van de

Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van
de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij, wat betreft de project- of
investeringssubsidies en de subsidies voor prijzen en beurzen in de sector cultuur

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Gelet op artikel 57 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de
toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de voorwaarden tot toekenning van
subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van de Nationale Loterij, artikel 6,
gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008;

Gelet op het advies van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op
15 juli 2013;

Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 mei 2013 en 28 juni 2013 ;
Gelet op het advies 54.083/3 van de Raad van State, gegeven op 7 oktober 2013, 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. In afwijking van artikel 6, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende
de voorwaarden tot toekenning van subsidies afkomstig van de over de Vlaamse Gemeenschap verdeelde winst van
de Nationale Loterij, moet elke aanvraag wat betreft de project- of investeringssubsidies en de subsidies voor prijzen
en beurzen in de sector cultuur, worden ingediend uiterlijk op 1 december van het dienstjaar.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2013.

Brussel, 24 oktober 2013.

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

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias

[C − 2014/36640]
24 OCTOBRE 2013. — Arrêté ministériel portant dérogation de l’article 6, alinéa premier, 2°, de l’arrêté du

Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d’octroi de subventions provenant du
bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, en ce qui concerne les subventions de
projet ou d’investissement et les subventions pour les prix et les bourses dans le secteur culturel

La ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu l’article 57 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l’attribution de subventions et le
contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant les conditions d’octroi de subventions
provenant du bénéfice de la Loterie Nationale réparti à la Communauté flamande, notamment l’article 6, modifié par
l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 ;

Vu l’avis du Conseil Général du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le
15 juillet 2013 ;

Vu les avis de l’Inspection des Finances, rendus les 16 mai 2013 et 28 juin 2013 ;
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Vu l’avis 54 083/3 du Conseil d’Etat, donné le 7 octobre 2013, en application de l’article 84, § 1er, alinéa premier,
1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Par dérogation à l’article 6, 2°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002 établissant
les conditions d’octroi de subventions provenant du bénéfice de la Loterie nationale réparti à la Communauté
flamande, toute demande en ce qui concerne les subventions de projet ou d’investissement et les subventions pour les
prix et les bourses dans le secteur culturel, doit être introduite au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2013.

Bruxelles, le 24 octobre 2013.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2014/36689]

8 SEPTEMBER 2014. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2015 met generieke afwijkingen
van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het
Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam
Pesticidengebruik

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest,
artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik
van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan
Duurzaam Pesticidengebruik, artikel 5, § 2;

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij op verschillende overlegfora en tijdens overlegmomenten de
stakeholders heeft geraadpleegd;

Overwegende dat de Vlaamse Milieumaatschappij aanvragen tot afwijking heeft ontvangen van stakeholders,
Besluit :

Enig artikel. In uitvoering van artikel 5, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende
nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten
en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik wordt de jaarlijkse lijst met daarin waar, door
wie en onder welke omstandigheden bepaalde pesticiden gebruikt mogen worden, zoals opgenomen in bijlage,
bekrachtigd.

Brussel, 8 september 2014.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1

Lijst met afwijkingen voor het jaar 2015 van het verbod inclusief de randvoorwaarden
op vlak van het te gebruiken product en de omstandigheden van het gebruik

Afwijkingsnummer GL2015-01 Bestrijding van de bruine rat - Rattus norvegicus
Product
Rodenticides met als werkzame stof bromadiolone of difenacoum in 0,005% toegelaten voor het bestrijden van de bruine rat buiten, in open
terrein, langs waterlopen en wegen.
Omstandigheden
Afgeschermd uitgelegd in bakken of buizen.
Afwijkingsnummer GL2015-02 Bestrijding van kolonievormende wespen - Vespidae
Product
Biocide met een toelating voor het bestrijden van wespen.
Omstandigheden
Alleen op plaatsen waar er als gevolg van aanwezigheid van kolonievormende wespen een gevaar is voor mensen zoals op speelterreinen, aan
gebouwen, ...
Afwijkingsnummer GL2015-03 Bestrijding van Amerikaanse vogelkers - Prunus serotina
Product
Herbicide met als werkzame stof glyfosaat.
Omstandigheden
Alleen wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
(1) de bestrijding is voorzien in een goedgekeurd bosbeheerplan of een goedgekeurd beheerplan voor natuurreservaat;
(2) er wordt een gebruiksstrategie toegepast, die gericht is op een duurzaam resultaat en op het vermijden van een herhaalde inzet van
herbicide op hetzelfde perceel;
(3) het gebruik van herbicide is per perceel in de tijd beperkt tot twee opeenvolgende behandelingen;
(4) niet als het regent, niet op drassige plaatsen en niet binnen een zone van 1 meter langs het water;
(5) er wordt vooral gebruik gemaakt van stobbebehandeling of ringen met behandeling van het wondvlak. Bladbehandeling wordt beperkt en
alleen pleksgewijs toegepast.
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