
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2005/36669]

Gezondheidszorg

Bij besluit van de minister d.d. 28 oktober 2005 wordt beplaald : Aan Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem,
Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem wordt onder het erkenningsnummer 909 een erkenning verleend in Openbaar
Psychiatrisch Ziekenhuis, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem voor 35 bedden/plaatsen, zijnde :

- 10 a-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 15 juni 2005 tot en met 31 december 2009.
- 25 t-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 15 juni 2005 tot en met 31 december 2009.
Bij besluit van de minister d.d. 28-10-05 :
wordt benoemd tot voorzitter van de commissie van deskundigen belast met het inrichten van examens van

geneesheer-hoofd van dienst, bevoegd om beschermingsmaatregelen te nemen bedoeld in de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke – hierna « examencommissie » genoemd :

de heer D. Holsters, Magistraat, Voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren, Brussel.
Wordt benoemd als Ondervoorzitter van de examencommissie :
Mevr. S. Maertens, Vrederechter, Leuven.
Worden benoemd als effectieve leden van de examencommissie :
Prof. G. Szafran, Brussel;
Prof. B. Sabbe, Antwerpen;
Prof. J. Peuskens, Herent;
Prof. C. Van Heeringen, Gent.
Alle geneesheren-psychiaters zijn verbonden aan universitaire psychiatrische ziekenhuisdiensten.
dr. J. Van De Velde, Zwijnaarde;
dr. J. Bollen, Sint-Truiden.
Beiden geneesheer-diensthoofd van niet-universitaire psychiatrische ziekenhuisdiensten.
dr. M. Servaes, arts-neuropsychiater, Beveren-Waas.
Vertegenwoordiger van de administratie Gezondheidszorg.
Dit besluit vervangt het vorige besluit van 16 september 2003. Deze benoemingen gelden vanaf 1 januari 2005 tot

en met 31 augustus 2007.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 2005/36667]

Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

MEEUWEN-GRUITRODE. - Krachtens het besluit van 8 december 2005 van de Vlaamse minister van Openbare
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van
een rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte, van toepassing voor de
onteigeningen door het Vlaamse Gewest op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

De plans 16 DC G 24575, 16 DC G 24576 en 16 DC G 24577 liggen ter inzage bij de administratie Wegen en Verkeer,
afdeling Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 8 december 2005 kan bij de Raad van State beroep worden
aangetekend. Een verzoekschrift, voorzien van voldoende fiscale zegels, moet binnen zestig dagen via een
aangetekende brief aan de Raad van State worden toegestuurd.
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2005/36652]

28 JUNI 2005. — Ministerieel besluit houdende bepaling van de analysepakketten
waarvoor laboratoria kunnen erkend worden. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2005 moeten op bladzijde 36932 in punt 2.1 na « Klei (1) » en voor
« Metalen (totaalconcentraties) : » de woorden « Organisch materiaal (1) » worden toegevoegd.
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