
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2007/35471]

Voordracht van drie leden - VZW Jint

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 worden de onderstaande personen voor een periode
ingaand op de datum van onderhavig besluit, voorgedragen als lid van de VZW Jint.

- Riet Plevoets, Begijnhof 32, 3800 Sint-Truiden, deskundige, afdeling Jeugd van het UVA Sociaal - Cultureel Werk
voor Jeugd en Volwassenen;

- Hilde Van Dyck, Van Loenoutstraat 88, 2100 Antwerpen, adjunct van de directeur, afdeling Jeugd van het IVA
Sociaal - Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en;

- Jan Vanhee, Heiveldstraat 38, 9040 Gent, adjunct van de directeur, afdeling Jeugd van het IVA Sociaal - Cultureel
Werk voor jeugd en Volwassenen.

De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[S − C − 2007/35483]

20 MAART 2007. — Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen inzake de verzameling
en de ophaling van overleden gezelschapsdieren bij dierenartsenpraktijken en dierenklinieken

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
hoofdstuk IV, afdeling 5, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994 en 13 juli 2001, en op artikel 32 en 33, gewijzigd
bij de decreten van 20 april 1994 en 21 december 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van
dierlijk afval, inzonderheid op artikel 2, § 4 en § 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006 en 1 september 2006,

Besluit :

Artikel 1. Dierenartsenpraktijken en dierenklinieken worden in uitvoering van artikel 2, § 4, van het besluit van
de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval aangeduid als
plaatsen waar dierlijk afval, voor zover het overleden gezelschapsdieren betreft, occasioneel voorkomt. De
meldingsplicht uit artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit is op deze plaatsen bijgevolg niet van toepassing.

Art. 2. Wat de verzameling en ophaling van overleden gezelschapsdieren bij de in artikel 1 van dit besluit
genoemde plaatsen betreft, zijn in uitvoering van artikel 2, § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van
15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval de bepalingen uit artikel 3 en 4 van dit
besluit van toepassing.

Art. 3. Overleden gezelschapsdieren moeten in afwachting van de ophaling door een erkend ophaler zoals
bepaald in artikel 4 van dit besluit, worden verzameld in lekvrije, afsluitbare zakken of recipiënten waarop het opschrift
« categorie 1-materiaal - uitsluitend geschikt voor verwijdering » is aangebracht.

Art. 4. Voor de ophaling door een erkend ophaler, gelden volgende bepalingen, in functie van de wijze van
bewaring :

a) ophaling binnen twee werkdagen na productie van het overleden gezelschapsdier indien de overleden
gezelschapsdieren worden bewaard bij een omgevingstemperatuur, hoger dan 5 °C;

b) minimum één ophaling per twee weken indien de overleden gezelschapsdieren worden bewaard in een actief
gekoelde afgesloten ruimte of een recipiënt waarin de temperatuur maximaal 5 °C bedraagt. Deze ruimte of dit
recipiënt moet eveneens het opschrift « categorie 1-materiaal - uitsluitend geschikt voor verwijdering » bevatten;

c) ophaling op vraag van de dierenarts indien de overleden gezelschapsdieren worden bewaard in een actief
gekoelde afgesloten ruimte of een recipiënt waarin de temperatuur maximaal -10 °C bedraagt. Deze ruimte of dit
recipiënt moet eveneens het opschrift « categorie 1-materiaal - uitsluitend geschikt voor verwijdering » bevatten.

Brussel, 20 maart 2007.

K. PEETERS
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