
2o artikel 1, 2o, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2014.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2015/200916]

13 FEBRUARI 2015. — Benoeming
van de voorzitter en de leden van de Erkenningscommissie voor Kunstinstellingen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd als lid van de Erkenningscommissie voor de periode
van 1 februari 2015 tot en met 31 mei 2015:

1o de heer Jan Raes, voorzitter;

2o de heer Frank Feitler;

3o mevrouw Nicolette Schäfer;

4o de heer Joost Fonteyne;

5o de heer Alex Mallems;

6o mevrouw Barbara Van Lindt;

7o mevrouw Karlien Vanhoonacker;

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 februari 2015.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2015/35247]

24 FEBRUARI 2015. — Besluit van de secretaris-generaal houdende de vaststelling van de formulieren
die voor een controle- of analyseopdracht gebruikt moeten worden

De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,

Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 15, § 2, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van
19 december 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het decreet van
25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, artikel 21, vierde lid;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 28 november 2014 tot vaststelling van de formulieren die voor
een controle- of analyseopdracht gebruikt moeten worden,

Besluit :

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 21, vierde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015
houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport,
wordt:

1° de opdracht voor het uitvoeren van een dopingcontrole binnen wedstrijdverband en de analyse van de
resultaten ervan, gegeven door middel van een formulier, waarvan het model opgenomen is in bijlage 1, die bij dit
besluit is gevoegd;

2° de opdracht voor het uitvoeren van een dopingcontrole buiten wedstrijdverband en de analyse van de resultaten
ervan, gegeven door middel van een formulier, waarvan het model opgenomen is in bijlage 2, die bij dit besluit is
gevoegd;

3° de opdracht voor het uitvoeren van een analyse, gegeven door middel van een formulier, waarvan het model
opgenomen is in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Het besluit van de secretaris-generaal van 28 november 2014 tot vaststelling van de formulieren die voor
een controle- of analyseopdracht gebruikt moeten worden wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2015.

Brussel, 24 februari 2015.

De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
C. CLAUS
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