
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[2002/36267]
22 SEPTEMBER 2002. — Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de

niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Vlaamse
Roeiliga v.z.w. betreft

De Vlaamse minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar,
inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2002 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het verzoek van de Vlaamse Roeiliga v.z.w. op 19 augustus 2002 om de data voor de opzegging van de
overeenkomst aan te passen aan de behoeften van haar sporttak; dat niets zich verzet tegen de inwilliging van dit
verzoek,

Besluit :

Artikel 1. De in artikel 3, § 1, derde lid, van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de
niet-professionele sportbeoefenaar bepaalde data voor de opzegging van de overeenkomst worden voor de Vlaamse
Roeiliga v.z.w. als volgt bepaald : 1 november - 15 december.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 22 september 2002.

De Vlaamse minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden,
G. VANHENGEL

[C − 2002/36282]
Toerisme Vlaanderen

Personeel. — Bevordering

Bij besluit van de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen van 20 februari 2002, werd de heer Jan Van
Rie, met ingang van 15 maart 2001 bevorderd tot deskundige bij Toerisme Vlaanderen.

*
Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2002/36281]
Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangele-
genheden en Landbouw van 19 september 2002, wordt Mevr. Ingrid Festraets, met ingang van 1 augustus 2002 in vast
dienstverband benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het departement Economie, Werkgelegenheid,
Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie
Bovenbouw, afdeling Algemene Administratieve Diensten.

*
Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2002/36274]
29 AUGUSTUS 2002. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in

artikel 31 van het Scheldereglement, houdende vaststelling van het « Besluit vaststelling examengeld en
benoeming examencommissie Scheldereglement »

Gelet op artikel 3, eerste lid, artikel 4, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het « Besluit examens verklaring van
vrijstelling Scheldereglement »;

Besluit :

Artikel 1. De commissarissen, onderscheidenlijk de bevoegde autoriteiten, kiezen wat betreft de ontvangst van de
aanvraag van een verklaring van vrijstelling domicilie bij de Vlaamse Nautische Autoriteit te Brussel.

Art. 2. De vergoeding, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Besluit examens verklaring van vrijstelling
Scheldereglement, bedraagt S 1460,-.

Het bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan door bijschrijving op bankrekeningnummer, 091-2206002-57 ten
name van de Vlaamse Gemeenschap, Loodswezen te Antwerpen.
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