
Gelet op het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van
3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 februari 2018;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 maart 2018;
Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid op 22 maart 2018;
Gelet op het rapport van 8 maart opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 63.360/4 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1,
eerste lid, 2o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun;
Gelet op het Waalse programma voor landelijke ontwikkeling, goedgekeurd door de Europese Commissie op

20 juli 2015;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 22 van het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2015 tot vastlegging van de regels
betreffende de randvoorwaarden inzake landbouw, tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van
13 juni 2014 tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw en tot wijziging van
het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen
ten gunste van de landbouwers, worden de woorden ″15 april tot 30 juni″ vervangen door de woorden ″1 april tot
31 juli″.

Art. 2. In artikel 10, 3o, van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de
Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun, worden de woorden ″van 1 juli tot
15 april″ vervangen door de woorden ″van 1 augustus tot 31 maart″.

Art. 3. In afwijking van artikel 5, § 1, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015
betreffende agromilieu- en klimaatsteun, kan de Minister, in geval van wijziging van het Waalse programma voor
landelijke ontwikkeling, de periodes wijzigen waarin onderhoudswerken worden toegelaten, waaronder het snoeien
van hagen en bomen.

Art. 4. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 7 juni 2018.

Voor de Regering :

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme,
Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio,

R. COLLIN
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[C − 2018/12873]
14 JUNI 2018. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 234, § 3;
Op de voordracht van de Minister-President, belast met Plaatselijke

Besturen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 234, § 3, van de ordonnantie van de Nieuwe
Gemeentewet wordt het bedrag ″135.000 euro″ vervangen door het
bedrag ″144.000 euro″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister bevoegd voor de Plaatselijke besturen wordt
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 juni 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

R. VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

belast met Plaatselijke Besturen

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/12873]
14 JUIN 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale modifiant la Nouvelle Loi communale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la Nouvelle loi communale, l’article 234, § 3;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 234, § 3, de la Nouvelle loi communale, le
montant de ″135.000 euros″ est remplacé par le montant de
″144.000 euros″.

Art. 2. Cet arrêté entre en vigueur à partir du jour où il paraît au
Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

R. VERVOORT,
Ministre-Président du Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux
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