65785

MONITEUR BELGE — 16.06.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
79o set van zes bloemstengels,
19de eeuw,
stro, hout, metaal,
gelijmd,
LV219a: 47,5 × 21 cm,
LV219b: 46 × 22 cm,
LV219c: 54 × 25 cm,
LV219d: 53 × 26 cm,
LV219e: 57 × 22 cm,
LV219f: 52 × 22 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV219 (a-f),
objectnummer KIK 11010227;
80o altaarsokkel versierd met hostiedragende kelk,
19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
25,8 × 14,2 × 11,2 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV220,
objectnummer KIK 11010229;
81o eenvoudig kruisje vervaardigd in hout en bekleed met strohalmen,
19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
29 × 13 × 1 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/KLG 8,
objectnummer KIK 11010233;
82o set van twee predella’s,
19de eeuw,
stro, hout,
gelijmd,
22 × 90,5 × 4,5 cm,
inventarisnummer instelling MVM/KAP-A/LV?,
objectnummer KIK 11010231.
Tot twee maanden vanaf de kennisgeving van de aanschrijving door de eigenaar, de bezitter of de houder,
of minstens vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de opname in de lijst, wanneer die eerder
gebeurt dan de kennisneming, kunnen de eigenaar, de bezitter en de houder hun respectieve standpunten meedelen
over de opname van het topstuk in de lijst. Deze mededeling gebeurt schriftelijk. Briefwisseling richt u per aangetekend
schrijven aan Marina Laureys, afdelingshoofd Cultureel Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2017/203099]
24 MEI 2017. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van
de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 24 mei 2017 wordt het volgende
bepaald :
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt de volgende wijziging
aangebracht :
1o in punt 6o worden de woorden ″de heer Piet Forger″ vervangen door de woorden ″ mevrouw Griet De Wachter″.
Art. 2. Aan de heer Piet Forger wordt eervol ontslag verleend als lid van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.
Mevrouw Griet De Wachter voleindigt het mandaat.
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Art. 3. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media worden de volgende wijzigingen
aangebracht :
1o in punt 7o worden in punt 7o, a) de woorden ″Carolien Patyn″ vervangen door de woorden ″Licorice Leroy″.
2o in punt 7o, b) de woorden ″Thijs Callens″ vervangen door de woorden ″Frederic Vanhauwaert″.
Art. 4. Aan mevrouw Carolien Patyn en de heer Thijs Callens wordt eervol ontslag verleend.
Art. 5. Mevrouw Licorice Leroy voleindigt het mandaat van Carolien Patyn.
Art. 6. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt de volgende wijziging
aangebracht :
1o in punt 5o wordt het woord ″Driesen″ vervangen door het woord ″Driessen″.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Landbouw en Visserij
[C − 2017/12342]
9 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas als
centrum voor hobbylandbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven
in de landbouwsector
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor
naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 27, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 7 november 2014, en artikel 29;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse
opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, artikel 20, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 14 januari 2014 en
24 februari 2015;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2017;
Overwegende dat de vzw Plantentuin ‘De Kleine Boederij’ Merksplas voldoet aan de voorwaarden, vermeld in
artikel 14 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, en aan de voorwaarden, vermeld
in artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor
naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector,
Besluit :
Artikel 1. Met toepassing van hoofdstuk VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende
de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, wordt de vzw Plantentuin
‘De Kleine Boerderij’ Merksplas, Ossenweg 1b te 2330 Merksplas, erkend als een centrum voor hobbylandbouwvorming onder het nummer LL/17357.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan.
Brussel, 9 mei 2017.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE

TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
[C − 2017/12342]
9 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant agrément de l’a.s.b.l. « Plantentuin De Kleine Boerderij » à Merksplas en
tant que centre de formation pour l’agriculture de loisir dans le cadre du subventionnement d’initiatives de
formation extrascolaire dans le secteur agricole
La Ministre flamande de l’Environnement, de la Nature et de l’Agriculture,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l’agriculture et de la pêche, l’article 14 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation
extrascolaire dans le secteur agricole, l’article 27, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 novembre 2014,
et l’article 29 ;
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2007 relatif à l’octroi de subventions aux initiatives de formation
extrascolaire dans le secteur agricole, l’article 20, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2014 et
24 février 2015 ;

