
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2003/12142]
24 MAART 2003. — Ministerieel besluit van 24 maart 2003 houdende

aanstelling van een regeringscommissaris bij het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen

De Minister van Werkgelegenheid en Gelijke-Kansenbeleid,

Gelet op de wet van 16 maart 1954 met betrekking tot de controle van
bepaalde instellingen van openbaar nut, met name artikel 9, § 4,
gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 431 van 5 augustus 1986;

Gelet op de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen,

Besluit :

Artikel 1. De heer Patrick Delaunois, Inspecteur van Financiën, is
aangesteld als regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003.

Brussel, 24 maart 2003.

Mevr. L. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2003/35331]

25 MAART 2003. — Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke
mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het
leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door
meststoffen, zoals gewijzigd bij de decreten van 15 juni 1992, van 22 december 1993, 20 december 1995, van
19 december 1997, van 11 mei 1999, van 3 maart 2000, 8 december 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 19 juli 2002
en 7 februari 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999 en van 14 april 2000;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire
influenza;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van
dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van
het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

Overwegend dat bijkomend onderzoek de verdenking van aviaire influenza op Belgisch grondgebied niet
bevestigd heeft,

Besluit :

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° het decreet : het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging
door meststoffen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2003/12142]
24 MARS 2003. — Arrêté ministériel du 24 mars 2003 portant

désignation d’un commissaire du gouvernement auprès de l’Insti-
tut pour l’égalité des femmes et des hommes

La Ministre de l’Emploi et de la Politique d’Egalité des
Chances,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, notamment l’article 9, § 4 modifié par l’arrêté royal
n° 431 du 5 août 1986;

Vu la loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes,

Arrête :

Article 1er. M. Patrick Delaunois, Inspecteur des Finances, est
désigné en qualité de commissaire au gouvernement auprès de
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 24 mars 2003.

Mme L. ONKELINX
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Art. 2. Ter uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet :

1° is de opbrenging op Vlaamse gronden van pluimveemest afkomstig uit Nederland en van mest afkomstig van
Nederlandse bedrijven waar pluimvee wordt gehouden, verboden.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 12 maart 2003 houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van
dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, c), van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van
het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 25 maart 2003.

Brussel, 25 maart 2003.

Mevr. V. DUA

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[S − C − 2003/29145]
Personeel. — Benoeming

Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van
17 september 2002, wordt Mevr. Nathalie Mielnik, door verandering
van kwalificatiegroep, benoemd tot gegradueerde - categorie van de
graad : gespecialiseerd - kwalificatiegroep : 3 - op 1 mei 2002.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan
een ondertekend en gedateerd verzoekschrift tegen deze benoeming
binnen de zestig dagen na de bekendmaking worden ingediend.

Het verzoekschrift waarbij de partijen alsook de bestreden akte
worden geïdentificeerd en waarbij de feiten en middelen worden
uiteengezet, moet bij een ter post aangetekend schrijven aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, worden overgezon-
den.

Iedere persoon die het bewijs van een belang levert, kan een voor
eensluidend verklaard afschrift van dat benoemingsbesluit bekomen bij
de Algemene Directie Personeel en Ambtenarenzaken van het Ministe-
rie van de Franse Gemeenschap.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2003/09160]

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Inhoud
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I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/85/EG :
* Beschikking van de Commissie van 18 juli 2001 betreffende de door

Duitsland ten uitvoer gelegde staatssteun C 35/2000 (ex NN 81/98)
ten gunste van Saalfelder Hebezeugbau GmbH, Duitsland (kennis-
geving geschied onder nummer C(2001) 2347) (Voor de EER relevante
tekst)

2003/86/EG :
* Beschikking van de Commissie van 20 december 2001 betreffende

een door Spanje in 1993 ten uitvoer gelegde steunregeling ten
gunste van bepaalde recentelijk opgerichte ondernemingen in
Vizcaya (Spanje) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4478)
(Voor de EER relevante tekst)

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2003/29145]
Personnel. — Nomination

Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
17 septembre 2002, Madame Nathalie Mielnik est nommée, par
changement de groupe de qualification, au grade de graduée - catégorie
du grade : spécialisé – groupe de qualification : 3 - le 1er mai 2002.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une
requête signée et datée peut être introduite contre cette nomination
endéans les soixante jours après cette publication.

La requête identifiant les parties ainsi que l’acte attaqué et exposant
les faits et moyens doit être envoyée sous pli recommandé à la poste au
Conseil d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut obtenir une copie
conforme de cet arrêté de nomination auprès de la Direction générale
du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Commu-
nauté française.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2003/09160]

Journal officiel des Communautés européennes

Sommaire
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I. Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
...

II. Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité
Commission
2003/85/CE :
* Décision de la Commission du 18 juillet 2001 relative à l’aide d’Etat

C 35/2000 (ex NN 81/98) accordée par l’Allemagne en faveur de
Saalfelder Hebezeugbau GmbH (Allemagne) (notifiée sous le
numéro C(2001) 2347) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

2003/86/CE :
* Décision de la Commission du 20 décembre 2001 concernant un

régime d’aides d’Etat mis à exécution par l’Espagne en 1993 en
faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la
province de Vizcaya (Espagne) (notifiée sous le numéro C(2001) 4478)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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