
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[C − 2017/11053]

2 MAART 2017. — Bericht houdende vaststelling van het bereiken van het communautair bepaalde
vangstquotum van golfrog in ICES-gebied VIIe

Het krachtens Verordening (EU) Nr. 2017/127 van de Raad van 20 januari 2017 tot vaststelling, voor 2017, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Uniewateren en, voor
vissersvaartuigen van de Unie, in bepaalde wateren buiten de Unie van toepassing zijn, vastgestelde vangstquotum
2017 voor de vissoort golfroggen (Raja undulata) in ICES-gebied VIIe (RJU/67AKXD) wordt, rekening gehouden met
mogelijke quotaruilen, geacht volledig te zijn opgebruikt.

Met ingang van de datum volgend op de datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad is de
visserij op golfrog in de wateren van het ICES-gebied VIIe, verboden voor alle Belgische vissersvaartuigen alsmede het
aan boord houden, het overladen en het aanlanden van roggen, gevangen in deze wateren, na deze datum.

Brussel, 2 maart 2017.

De Secretaris-generaal,
J. VAN LIEFFERINGE

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[C − 2017/11047]

Aankondiging openbaar onderzoek Vlaams Natura 2000-programma

De Vlaamse Regering is overgegaan tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma, als
geregeld in artikel 50ter – 50sexies van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de instandhoudings-
doelstellingen voor Europees te beschermen habitats en soorten. Het Vlaams Natura 2000-programma heeft betrekking
op het hele Vlaamse Gewest.

In uitvoering van artikel 50quater, § 3, en volgens de regels vermeld in artikel 50decies/1 van het decreet van
21 oktober 1997, organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een openbaar onderzoek over dit voorlopig
vastgestelde Vlaams Natura 2000-programma. Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017.
Gedurende deze periode kan het programma worden ingekeken in elke gemeente van het Vlaams Gewest. Het
volledige dossier is ook in te zien op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. Opmerkingen en bezwaren
over het programma kunnen worden ingediend via het digitaal loket op voormelde webpagina of schriftelijk.
Schriftelijke opmerkingen moeten aangetekend worden verstuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het
Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20, bus 8, 1000 Brussel. In het geval de opmerkingen en
bezwaren digitaal worden overgemaakt wordt een ontvangstmelding ontvangen. Opmerkingen en bezwaren moeten
worden ingediend uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek, zijnde 7 mei 2017.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2017/40064]

27 FEBRUARI 2017. — Omzendbrief tot bepaling van de praktische
regelingen betreffende de uitoefening van het specifieke goedkeu-
ringstoezicht op de financiële beslissingen die genomen worden
door de politiezones

Ter attentie van de :

Dames en heren burgemeesters,

Dames en heren korpschefs,

Dames en heren bijzondere rekenplichtigen.

1. Algemeen

Ten gevolge van de zesde staatshervorming kreeg de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering als gedeconcentreerde overheid de uitoefe-
ning van het specifieke goedkeuringstoezicht op de begroting van de
politiezones toegewezen tegelijk met de uitoefening van het gewone
goedkeuringstoezicht op de begroting van de politiezones in de
hoedanigheid van gedecentraliseerde overheid, met als doel een
coherente uitoefening van beide toezichten door eenzelfde overheid te
verzekeren. Tot de implementering van de zesde staatshervorming
oefende de gouverneur dit specifieke toezicht uit. In dit kader komt het
voortaan toe aan de minister-president om het toezicht op de begroting
en aan de bevoegde overheid van de Brusselse agglomeratie om het
toezicht op de rekeningen uit te oefenen.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2017/40064]

27 FEVRIER 2017. — Circulaire visant à définir les modalités
pratiques quant à l’exercice de la tutelle spécifique d’approbation
sur les décisions financières prises par les zones de police

A l’attention de :

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,

Mesdames et Messieurs les Chefs de corps,

Mesdames et Messieurs les Comptables spéciaux.

1. Généralités

La sixième réforme de l’Etat a confié au Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale l’exercice de la tutelle spécifique d’approbation
sur les budgets des zones de police en tant qu’autorité déconcentrée en
parallèle à l’exercice de la tutelle ordinaire d’approbation sur les
budgets des zones de police en tant qu’autorité décentralisée, dans une
optique d’exercice cohérent de ces deux tutelles aux mains d’une seule
autorité. Jusqu’à la mise en œuvre de la dite réforme, cette tutelle
spécifique était exercée par le Gouverneur. Dans ce cadre, il appartient
désormais au Ministre-Président d’exercer cette mission pour ce qui est
de la tutelle sur les budgets et à l’autorité compétente de l’Agglomé-
ration bruxelloise pour ce qui concerne les comptes.
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Krachtens afdeling 3. ″Financiën″ van hoofdstuk V. ″Het specifiek
toezicht″ van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (hierna
WGP genoemd) is Brussel Plaatselijke Besturen het bestuur dat sinds
1 november 2016 belast is met het nakijken van de besluiten van de
instanties van de politiezones.

Deze omzendbrief heeft tot doel u de concrete gevolgen van deze
nieuwe bepalingen voor te stellen en meer bepaald om u de nodige
instructies te verschaffen voor de goede uitoefening van deze toezichts-
vormen.

2. Praktische regelingen

Brussel Plaatselijke Besturen vormt voortaan de enige plaats van
ontvangst (overmaken van de beslissingen door de politiezones) en van
vertrek (verzending van de beslissingen van de toezichthouder naar de
politiezones) van de dossiers die beslissingen bevatten die genomen
werden door de gemeenteraad of de politieraad met betrekking tot de
volgende onderwerpen :

- De begroting en begrotingswijzigingen (artikelen 71 tot 75 van
de WGP);

- De financiële bijdrage van een gemeente tot de meergemeentezone
en de wijzigingen ervan (artikel 76 van de WGP);

- De rekeningen (artikelen 77 tot 80 van de WGP);

- De eindrekening van de bijzondere rekenplichtige (artikel 81 van
de WGP);

- De schuldherschikking van de leningen die aangegaan werden voor
de financiering van de lokale politie (artikel 84 van de WGP).

De volledige dossiers inclusief beraadslagingen en bijlagen moeten in
drie exemplaren verstuurd worden naar Brussel Plaatselijke Besturen
op het volgende adres : Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel
Plaatselijke Besturen – directie Lokale Financiën –Kruidtuinlaan 20 –
1035 Brussel.

De elektronische verzending van de financiële gegevens en de
driemaandelijkse overlegging van de begrotingsgegevens gebeuren
ook rechtstreeks bij Brussel Plaatselijke Besturen op het volgende
adres : financienpz@gob.brussels.

Ter herinnering, vanaf de datum van de beslissing van de politieraad
beschikt de politiezone over een termijn van 20 dagen om het volledige
dossier aan Brussel Plaatselijke Besturen te bezorgen. De toezichtster-
mijnen gaan in op de dag van de ontvangst van de beraadslaging
samen met alle verplichte bijlagen, inclusief de elektronische verzen-
ding.

Brussel Preventie en Veiligheid zal op de hoogte worden gebracht
van alle beslissingen van de toezichthouder met betrekking tot de
financiën van de politiezones. Zodra Brussel Plaatselijke Besturen van
alle politiezones de begrotingen voor het volgende boekjaar en de
rekeningen van het vorige boekjaar ontvangen heeft, zal het de
financiële gegevens van de politiezones aan Brussel Preventie en
Veiligheid bezorgen.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zal de omzend-
brief betreffende het specifieke toezicht, waarin de parameters beschre-
ven staan die de politiezones moeten naleven bij de begrotingsopmaak,
verder uitwerken (jaarlijkse PLP-omzendbrieven ten behoeve van de
politiezones met de richtsnoeren voor het opmaken van de politie-
begroting) aangezien ze de regelingen bepalen die van toepassing zijn
op alle Belgische politiezones.

Hoogachtend,

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen

R. VERVOORT

Bruxelles Pouvoirs Locaux est l’administration chargée depuis le
1er novembre 2016 d’examiner les résolutions des instances des zones
de police en vertu de la section 3. « Finances » du chapitre V. « La tutelle
spécifique » de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de
police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après dénommée LPI).

La présente circulaire a pour objectif de vous présenter les implica-
tions concrètes de ces nouvelles dispositions et plus particulièrement de
vous fournir les instructions nécessaires au bon exercice des tutelles.

2. Modalités pratiques

Bruxelles Pouvoirs Locaux constitue désormais l’unique point d’entrée
(transmis des décisions par les zones de police) et de sortie (expédition
des décisions de tutelle aux zones de police) des dossiers contenant les
décisions prises par le conseil communal ou le conseil de police
relativement aux objets suivants :

- Le budget et les modifications y apportées (articles 71 à 75 de
la LPI);

- La contribution financière d’une commune à la zone de police
pluricommunale et les modifications y apportées (article 76 de la LPI);

- Les comptes (articles 77 à 80 de la LPI);

- Le décompte final du comptable spécial (article 81 de la LPI);

- Le rééchelonnement des emprunts souscrits pour le financement de
la police locale (article 84 de la LPI).

Les dossiers complets contenant les délibérations et annexes devront
être adressés à Bruxelles Pouvoirs Locaux en trois exemplaires à
l’adresse suivante : Service Public Régional de Bruxelles – Bruxelles
Pouvoirs Locaux – Direction des finances locales – Boulevard du Jardin
Botanique 20, 1035 Bruxelles.

La transmission par voie électronique des données financières et la
communication trimestrielle des données budgétaires se feront égale-
ment directement vers Bruxelles Pouvoirs Locaux à l’adresse suivante :
financeszp@sprb.brussels.

A partir de la date de la décision du conseil de police, la zone de
police dispose pour rappel d’un délai de 20 jours pour transmettre le
dossier complet à Bruxelles Pouvoirs Locaux. Les délais de tutelle
débutent dès la réception de la délibération accompagnée de l’ensemble
des annexes obligatoires en ce inclus le transmis électronique.

Bruxelles Prévention et sécurité sera informé de toutes les décisions
de tutelle portant sur les finances des zones de police. Bruxelles
Pouvoirs Locaux fournira les données financières des zones de police à
Bruxelles Prévention et sécurité dès la réception de la part de
l’ensemble des zones de police des budgets de l’exercice prochain et des
comptes de l’exercice précédent.

La circulaire relative à la tutelle spécifique et définissant les
paramètres à respecter lors de la confection des budgets par les zones
de police continuera à être élaborée par le Service Public Fédéral
Intérieur (circulaires annuelles PLP traitant des directives pour l’éta-
blissement du budget de police à l’usage des zones de police) dans la
mesure où elles définissent des modalités applicables à l’ensemble des
zones de police du royaume.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de ma considéra-
tion distinguée.

Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux

R. VERVOORT
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