
TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Département de l’Economie, de l’Emploi, des Affaires intérieures et de l’Agriculture

[C − 2004/35240]
2 FEVRIER 2004. — Arrêté ministériel portant agrément zootechnique de centres de collecte de sperme visés par

l’arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire
concernant la production, le traitement, le stockage, l’usage, les échanges intracommunautaires et l’importation
du sperme de bovin

Le Ministre flamand de l’Environnement, de l’Agriculture et de la Coopération au Développement,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l’amélioration des races d’animaux domestiques utiles à l’agriculture, modifiée
par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998

Vu l’arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire
concernant la production, le traitement, le stockage, l’usage, les échanges intracommunautaires et l’importation du
sperme de bovin, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 12 novembre 2001,

Arrête :

Article 1er. Est agréé le centre de distribution de sperme de bovin mentionné ci-dessous :

Numéro d’agrément Personne physique/personne morale

CDCZ 31 SVC Leus K.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2004.

Bruxelles, 2 février 2004.

L. SANNEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Coördinatie
[C − 2004/35320]

Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Coördinatie van 18 februari 2004 wordt de heer Timothy
Debrouwere met ingang van 1 november 2003 vast benoemd in de graad van medewerker bij het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, departement Coördinatie, afdeling Interdepartementale Beleidsondersteuning – Gelijke
Kansen in Vlaanderen.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35311]
23 FEBRUARI 2004. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 augustus 2002

betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het
gebruikmaken van loodsen op afstand

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse
Gewest en betreffende het brevet van havenloods, inzonderheid op artikel 7, § 2, 3°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor
vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest,
inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 augustus 2002 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling
voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand;

Gelet op het advies 35.712/3 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2003,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 23 augustus 2002 betreffende de toekenning van een
verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand wordt een 8°
toegevoegd, die luidt als volgt :

« 8 gecommitteerde : ambtenaar met nautische ervaring van de afdeling Scheepvaartbegeleiding, belast met het
toezicht op het afnemen van de bekwaamheidsproef ».

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :

« Art. 3. § 1. De examencommissie bestaat uit een voorzitter met nautische ervaring en vier leden met nautische
kennis.

De vier leden van de examencommissie, evenals de gecommitteerde, geven een afzonderlijke beoordeling aan de
hand van het programma zoals bepaald in bijlage I.

11449BELGISCH STAATSBLAD — 27.02.2004 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



De bekwaamheidsproef wordt, na overleg tussen de voorzitter van de examencommissie en de gecommitteerde,
georganiseerd door de voorzitter na ontvangst van de schriftelijke vraag van de aanvrager, gericht aan de bevoegde
autoriteit.

§ 2. De minister benoemt de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter van de examencommissie voor een
termijn van vijf jaar. Het mandaat kan verlengd worden.

De minister benoemt de gecommitteerde en zijn plaatsvervangers voor een termijn van vijf jaar. Het mandaat kan
verlengd worden.

De leden van de examencommissie worden ad hoc aangesteld door de voorzitter van de examencommissie. »

Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid :

« Voor de deelname aan het examen is de aanvrager een vergoeding verschuldigd van 1460 euro. Het bedrag wordt
bij vooruitbetaling voldaan door overschrijving op bankrekeningnummer 091-2206002-57 op naam van de Vlaamse
Gemeenschap, Loodswezen in Antwerpen. Van dit bedrag komt 25 % toe aan de bevoegde autoriteit. De aanvrager van
een verklaring van vrijstelling legt het bewijs van betaling voor bij de aanvraag. »

Art. 4. In bijlage I bij hetzelfde besluit wordt « III. Proef-reizen » vervangen door wat volgt :

« De kandidaat moet, op het traject waarvoor de verklaring van vrijstelling wordt aangevraagd, drie proefreizen
in beide richtingen afleggen, vergezeld van een loods en, op verzoek van één der betrokken partijen, een
gecommitteerde, waarbij zijn praktische kennis getoetst wordt. De loods en eventueel de gecommitteerde maken per
reis elk een schriftelijk verslag op dat aan de examencommissie wordt voorgelegd.

De examencommissie oordeelt aan de hand van de verslagen of de kandidaat de proefreizen met goed gevolg heeft
volbracht. »

HOOFDSTUK II. — Overgangsbepaling

Art. 5. De examens waarvan de datum is vastgesteld vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven
onderworpen aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 23 augustus 2002 betreffende de toekenning van een
verklaring van vrij-stelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, zoals ze luidden
vóór de wijziging ervan bij dit besluit.

HOOFDSTUK III. — Slotbepaling

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

Brussel, 23 februari 2004.

G. BOSSUYT

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35312]

23 FEBRUARI 2004. — Ministerieel besluit
houdende benoeming van de gecommitteerde van de onderscheiden examencommissies

voor het brevet van verklaringhouder

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse
Gewest en betreffende het brevet van havenloods, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 betreffende de verscherpte loodsplicht voor
vaartuigen in de Belgische territoriale zee en vaarwateren onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest,
inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 augustus 2002 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling
voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, gewijzigd bij besluit van 23 februari 2004,

Besluit :

Artikel 1. In de commissies die ermee belast zijn de proef af te nemen voor het verwerven van het brevet van
verklaringhouder, worden de volgende personen benoemd tot :

1° gecommitteerde : de heer Martin Mesuere;

2° plaatsvervangend gecommitteerde : de heer Jacques Loncke en de heer Marc Decocker.

Art. 2. De gecommitteerde en zijn plaatsvervangers die ermee belast zijn van de examens bij te wonen voor het
verwerven van het brevet van verklaringhouder, worden aangesteld voor de periode van 1 maart 2004 tot en met
28 februari 2009.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2004.

Brussel, 23 februari 2004.

G. BOSSUYT
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