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Departement Wetenschap, Innovatie en Media
Uitzending van evenementen 1998

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media van 31 juli 1997 wordt de lijst van
evenementen 1998, overeenkomstig artikel 76 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, vastgesteld.

Dit besluit bepaalt dat de erkende particuliere regionale, betaal-, doelgroepomroepen in 1998 geen uitzendrechten
verkrijgen die een gelijktijdige uitzending van de hiernagenoemde evenementen door de openbare omroep van de
Vlaamse Gemeenschap of door de erkende particuliere televisieomroep, die zich richt tot de gehele Vlaamse
Gemeenschap onmogelijk maken :

a) culturele evenementen :
De Koningin Elisabeth-wedstrijd;
b) sportevenementen :
- sportevenementen met internationale nieuwswaarde :
- wereld- en Europese kampioenschappen in alle sporttakken;
- internationale wedstrijden en tornooien in alle sporttakken;

- sportevenementen met nationale nieuwswaarde :
- nationale kampioenschappen in alle sporttakken (voor competitiesporten : de eerste twee afdelingen), met
uitzondering van de voetbalwedstrijden waarvan de rechten voor rechtstreekse en gecodeerde uitzending
contractueel worden toevertrouwd aan de erkende particuliere betaalomroepen;

- internationale wedstrijden of tornooien die in België plaatsgrijpen.

*

[97/36089]

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
31 JULI 1997. — Ministerieel besluit houdende samenstelling

van de Commissie voor Permanente Vorming in de Landbouwsector

De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1992 gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse

regering d.d. 13 december 1995 betreffende de permanente vorming van de personen die in de landbouw werkzaam
zijn, in het bijzonder artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van 7 april en 7 oktober 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan
de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 1993 en
19 oktober 1993;

Gelet op het voorstel van de Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Wordt aangesteld als voorzitter van de Commissie voor Permanente Vorming in de Landbouwsector :
de heer Tyvaert, D., afdelingshoofd van de afdeling Management en Vorming van de administratie Land- en Tuinbouw.

Art. 2. Wordt aangesteld als ambtenaar, afgevaardigde van de afdeling : de heer Steenberghen, J.

Art. 3. Wordt aangesteld als ambtenaar, afgevaardigde van de Vlaamse administratie Milieu, Natuur- en
Landinrichting (AMINAL) : de heer De Vrieze, M.

Art. 4. Worden aangesteld tot effectieve leden van de Commissie voor Permanente Vorming in de Landbouw-
sector :

§ 1. Als vertegenwoordigers van de algemene centra :

Mevr. Vandenborre, A., Borremstraat 12, 2830 Tisselt, (NCBL)

De heren :

Appeltans, P., Hanegang 2/5, 3000 Leuven (NCBL);

Bonte, D., Keizer Karelstraat 11, 8800 Rumbeke (PCLT);

Clarebout, G., Bergstraat 2, 8954 Westouter (NAC);

Dalle, J., Laar 102, 2440 Geel (KVLT);

De Prins, F., Sint-Maartensdal 39, 3210 Lubbeek (NCBL);

Emmerechts, F., Velveken 61, 2440 Geel (NCBL);

Govaerts, W., J. Thielemansstraat 2, 3200 Aarschot (VAC);

Van De Craen, F., Ambachtsweg 20, 9820 Merelbeke (VAC);

Van Keerberghen, G., P.I. Taymansstraat 110, 3090 Overijse (NCBL).

§ 2. Als vertegenwoordigers van de gewestelijke centra :

De heren :

Calus, A., Oosthoekstraat 37, 8700 Tielt (WAVI);

De Roover, M., Bakkerstraat 73, 9160 Lokeren (Land- en Tuinbouwcentrum Waasland);

Verheyden, C., Gorsem-dorp 31, 3803 Sint-Truiden (Gewestelijk Vormingscentrum Gorsem);
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