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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35911]

25 APRIL 2014. — Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke
luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, ondertekend in Brussel
op 26 juni 2012 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de
Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Zullen volkomen gevolg hebben:

1° de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en
de Republiek Moldavië, ondertekend in Brussel op 26 juni 2012;

2° de wijzigingen van de Bijlagen bij de Overeenkomst, die beslist zijn overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de
Overeenkomst.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS.

Nota

(1) Zitting 2013-2014.
Stukken. — Ontwerp van decreet, 2363 - Nr. 1. — Verslag, 2363 - Nr. 2. — Tekst aangenomen door de plenaire

vergadering, 2363 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergadering van 2 april 2014.

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C − 2014/35911]

25 AVRIL 2014. — Décret portant assentiment à l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part,
et la République de Moldavie, d’autre part, sur la création d’un espace aérien commun, signé à Bruxelles le
26 juin 2012 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République
de Moldavie, d’autre part, sur la création d’un espace aérien commun, signé à Bruxelles le 26 juin 2012.

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Sortiront leur plein et entier effet :

1° l’Accord entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part,
sur la création d’un espace aérien commun, signé à Bruxelles le 26 juin 2012 ;
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2° les modifications des Annexes à l’Accord, décidées conformément à l’article 26, alinéa 2, de l’Accord.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Economie, de la Politique extérieure, de l’Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l’Emploi, de l’Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS

Note

(1) Session 2013-2014.
Documents. — Projet de décret, 2363 - N° 1. — Rapport, 2363 - N° 2. — Texte adopté en séance plénière, 2363 - N° 3.
Annales. — Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2014/35924]

20 JUNI 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en
bestrijding van doping in de sport, wat betreft het biologisch paspoort

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikelen 15, § 3, 28, § 1, vijfde lid en 29 § 1, vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van
25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 februari 2014;

Gelet op het advies van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 24 maart 2014;

Gelet op advies nr. 56.274/3 van de Raad van State, gegeven op 28 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt het woord “experts” vervangen door het woord “experten”.

Art. 2. Aan artikel 44, 6°, van hetzelfde besluit wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

“, zorgt ervoor dat de flesjes voldoende gevuld zijn en, nadat de bloedtoevoer in de flesjes stopt, keert de buisjes
zachtjes drie keer om”.

Art. 3. Het tweede lid van artikel 52 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.”.

Art. 4. In artikel 53, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord “met” en het woord “de” wordt de
zinsnede “de expert, vermeld in artikel 54, en” ingevoegd.

Art. 5. Artikel 54 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 54. De APME geeft aan de hand van het adaptieve model na elke monstername een score aan het profiel van
de elitesporter. Het profiel van een elitesporter is atypisch als het adaptieve model een score van 99 of hoger aangeeft.

In geval van een atypisch steroïden- of bloedprofiel deelt de APME dat mee aan de NADO die een expert aanwijst
die voor de module relevant is, om het desbetreffende geanonimiseerde biologisch paspoort te onderzoeken en te
beoordelen.

Als het bloedprofiel gebaseerd is op een unieke bloedwaarde, en deze bloedwaarde wordt als atypisch beschouwd
door het adaptieve model, kan de NADO bijkomende monsternames doen voor ze het atypische profiel doorstuurt naar
de expert, vermeld in het tweede lid. De APME zal het meest geschikte tijdstip voor de bijkomende monstername
suggereren.

Als het steroïdenprofiel gebaseerd is op een unieke steroïdenwaarde, en deze steroïdenwaarde wordt als atypisch
beschouwd door het adaptieve model gezien de T:E waarde groter is dan 4:1, zal een bijkomende IRMS-analyse
uitgevoerd worden op het monster. Als die analyse negatief is, zal de NADO bijkomende monsters verzamelen om een
longitudinaal profiel te verkrijgen dat verwerkt kan worden door de APME aan de hand van het adaptieve model.

Als de betrokken expert van oordeel is dat het profiel normaal is, wordt geen verder gevolg gegeven aan het
atypische profiel.
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