53950

MONITEUR BELGE — 28.04.2017 — BELGISCH STAATSBLAD
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1o gewasbeschermingsmiddelen: producten zoals omschreven in verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en
tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
2o professionele gebruiker: persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten;
3o niet-professioneel gebruiker: persoon die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en niet onder de definitie
bedoeld in 2o valt;
4o distributeur: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product op de markt brengt, onder anderen
groothandelaars, kleinhandelaars, verkopers en leveranciers;
5o decreet van 10 juli 2013: het decreet van 10 juli 2013 tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een
duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek,
dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet
van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw.
Art. 2. § 1. Het gebruik van elk gewasbeschermingsmiddel op basis van glyfosaat of dat glyfosaat bevat, is
verboden. Dit verbod dekt het geheel van het grondgebied van het Waalse Gewest.
In afwijking van het eerste lid, kunnen gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat of die glyfosaat
bevatten worden gebruikt door professionele gebruikers die houder zijn van een fytolicentie P1, P2 of P3 in het kader
van een landbouwactiviteit in de zin van het Waalse landbouwwetboek.
In afwijking van het eerste lid, kunnen gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat of die glyfosaat
bevatten worden gebruikt door professionele gebruikers die houder zijn van een fytolicentie P1, P2 of P3 wegens het
natuurbehoud, het behoud van het plantenerfgoed of de veiligheid van personen, met inbegrip van de bestrijding van
invasieve exotische soorten. Voor de bestrijding van invasieve exotische soorten vindt deze afwijking plaats in laatste
instantie voor de beperkte en lokale behandeling met een sproeislang of een rugsproeier of door injectie in de planten.
§ 2. Voor de toepassing van de afwijkingen, bepaalt de Minister de inhoud, de vorm en de modaliteiten tot
informatieverstrekking aan de professionele gebruikers bedoeld bij de afwijkingen over de risico’s van glyfosaat voor
de bescherming van het leefmilieu, voor de menselijke gezondheid of het natuurbehoud.
§ 3. Het verbod bedoeld in paragraaf 1 geldt voor een periode van achttien maanden te rekenen van de
inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 3. Tot het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 2, § 3, brengen de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen gevestigd in het Waalse gewest, de koper van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat of
die glyfosaat bevatten, op de hoogte van het verbod op het gebruik bedoeld in artikel 2. Ze informeren hem met name
over de risisco’s van glyfosaat voor de bescherming van het leefmilieu, voor de menselijke gezondheid en voor het
natuurbehoud.
De Minister kan de inhoud, de vorm en de verplichte modaliteiten tot informatieverstrekking aan de kopers
bedoeld in het eerste lid bepalen.
Om de informatie bedoeld in het eerste lid te bevorderen, bewaren de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen de betrokken producten achter slot en grendel of in een etalage zonder vrije toegang voor de kopers.
Alleen het personeel dat over een fytolicentie van het type NP of P3 beschikt, is gemachtigd om de informatie
bedoeld in het eerste lid te verstrekken.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017, behalve voor de professionele gebruikers die houder zijn van
een fytolicentie P1, P2 of P3 en die de gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat of die glyfosaat bevatten,
mogen gebruiken tot 31 mei 2018.
Art. 5. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 30 maart 2017.
De Minister-President,
P. MAGNETTE
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn,
C. DI ANTONIO
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27 AVRIL 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à l’entrée en vigueur de l’arrêté du
9 mars 2017 modifiant l’Arrêté Royal du 19 avril 2014 relatif à la
perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation
d’infractions en matière de circulation routière en ce qui concerne
la Région de Bruxelles-Capitale

27 APRIL 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot inwerkingtreding van het besluit van 9 maart 2017 betreffende
de wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling
van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreft

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, l’article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et
modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 65, vervangen bij de wet van
29 februari 1984 en laatst gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014;

Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la
consignation d’une somme lors de la constatation d’infractions en
matière de circulation routière;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning
en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen
inzake het wegverkeer;
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Vu le test de genre effectué en application de l’article 3 de
l’ordonnance du 29 mars 2012 portant l’intégration de la dimension de
genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 21 avril 2017;
Vu l’accord du Ministre du Budget de la Région de BruxellesCapitale, donné le 27 avril 2017;
Vu l’avis 60.851/4 du Conseil d’Etat rendu le 8 février 2017, en
application de l’article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des
Finances, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Mobilité, un
Arrêté Royal, modifiant l’Arrêté Royal du 19 avril 2014 relatif à la
perception et à la consignation d’une somme lors de la constatation
d’infractions en matière de circulation routière en ce qui concerne
l’augmentation des sommes, rentrera en vigueur à partir du 1er mai 2017;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Sécurité Routière;
Après délibération,
Arrête :

Gelet op de gendertest uitgevoerd bij toepassing van artikel 3 van de
ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën op 21 april 2017;
Gelet op het akkoord van de minister van Begroting van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 27 april 2017;
Gelet op advies 60.851/4 van de Raad van State, gegeven op
8 februari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat op de voordracht van de federale Minister van
Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën, de Minister van
Justitie en de Minister van Mobiliteit een Koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de
inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat de verhoging van de sommen
betreft, in werking zal treden vanaf 1 mei 2017;
Op voorstel van de Minister bevoegd Verkeersveiligheid;
Na beraadslaging,
Besluit :

er

Article 1 . Un article 5 est ajouté à l’arrêté du 9 mars 2017 modifiant
l’Arrêté Royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation
d’une somme lors de la constatation d’infractions en matière de
circulation routière en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
Cet article est rédigé comme suit :

Artikel 1. Er wordt in het besluit van 09 maart 2017 betreffende de
wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de
inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreft, een artikel 5 toegevoegd.
Dit artikel luidt als volgt :

″A l’article 17 du même arrêté royal, les mots ″1.200 euros″ sont
remplacés par les mots ’1.260 euros″. »

« In artikel 17, van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden
“1.200 euro“ vervangen door de woorden “1.260 euro“. »

Art. 2. L’arrêté du 9 mars 2017 modifiant l’Arrêté Royal du
19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d’une somme
lors de la constatation d’infractions en matière de circulation routière en
ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale entrera en vigueur le
1er mai 2017.

Art. 2. Het besluit van 9 maart 2017 betreffende de wijziging van het
koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de
consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake
het wegverkeer voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft,
zal inwerkingtreden op 1 mei 2017.

Art. 2. Le Ministre chargé de la Sécurité Routière est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Verkeersveiligheid is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Bruxelles, le 27 avril 2017.

Brussel, 27 april 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique, de la Propreté publique, de la Collecte et du Traitement
des Déchets et des Infrastructures sportives communales,
R. VERVOORT

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek, Openbare
Netheid, Vuilnisophaling en -verwerking en Gemeentelijke sportinfrastructuur,
R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
P. SMET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et de Travaux Publics,
P. SMET

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES,
COMMERCE EXTERIEUR
ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
[C − 2017/40272]

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
[C − 2017/40272]

Carrière de l’Administration centrale. — Mobilité

Carrière Hoofdbestuur. — Mobiliteit

Par arrêté royal du 9 février 2017, M. Pierre COTTIN, attaché –
classe A1 au Service Public Fédéral Finances est transféré par mobilité
volontaire à partir du 1er février 2017 au titre d’attaché – classe A1 dans
le cadre linguistique français au Service Public Fédéral Affaires
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017 wordt de heer Pierre
COTTIN, attaché – klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën
via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 februari 2017 overgeplaatst
naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de hoedanigheid van
attaché – klasse A1 in het Franse taalkader.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden
toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

