
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2020/15489]
Personeel. — Inrustestelling

Bij koninkli jk besluit van 16 juli 2020, wordt
mevrouw Béatrice DEPRE, rijksambtenaar bij de Federale Overheids-
dienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met
de titel van adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang
van 1 september 2020.

Mevrouw Béatrice DEPRE mag haar pensioenaanspraken doen
gelden en is gemachtigd om de titel van adviseur eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/15484]

26 AUGUSTUS 2020. — Ministerieel besluit over de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen
van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse
Gewest en betreffende de brevetten van havenloods, bootman en diepzeeloods, artikel 7, § 2, tweede lid, 3°;

- 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, artikel 5, tweede lid,
artikel 5/1 en artikel 6, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 2019.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 26 april 2019.

- De Mobiliteitsraad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 30 augustus 2019.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Door de jaren heen is gebleken dat in 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, een aantal situaties die zich op de werkvloer voordeden, niet voorzien waren. Het voorliggende
ontwerp van besluit strekt er toe deze onvolkomenheden op te vangen en een aantal zaken te verduidelijken om
misbruiken tegen te gaan en een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer te bewerkstelligen.

- Bijkomend wordt een regeling uitgewerkt om te voldoen aan de actuele vraag om de LNG-bunkerschepen in de
Vlaamse havens de mogelijkheid te bieden vrijgesteld te worden van de loodsplicht, indien zij het havengebied niet
verlaten.

- Het voorliggende ontwerp van besluit is afgestemd op het Scheldereglement. Het ligt in lijn met sommige
bepalingen van het loodsgeldtariefstructuurbesluit (aanrekenen van specifieke prestaties en inzetten van loodsen op
specifieke trajecten) en houdt tevens rekening met de door het scheepvaartbegeleidingsdecreet aangebrachte
wijzigingen.

- Als bevoegde instantie is de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap voor Maritieme Dienstverle-
ning en Kust aangeduid omdat de verklaringen van vrijstelling van loodsplicht door deze afdeling reeds werden
opgevolgd en uitgereikt.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

-het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het
nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand;

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2020/15489]
Personnel. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 16 juillet 2020, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er septembre 2020 à
Madame Béatrice DEPRE, agent de l’Etat au Service public fédéral
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie dans la classe A3 avec
le titre de conseiller.

Madame Béatrice DEPRE peut faire valoir ses droits à la pension de
retraite et est autorisée à porter le titre honorifique de conseiller.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, Rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.
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DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° aanvrager: de rederij waarvoor de kandidaat-verklaringhouder in dienstverband werkt;

2° algemene verklaring van vrijstelling: de vrijstelling van de loodsplicht, vermeld in artikel 7, § 2, tweede lid, 3°,
van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest
en betreffende de brevetten van havenloods, bootman en diepzeeloods;

3° besluit van 15 juli 2002: 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;

4° bevoegde instantie: de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust;

6° traject voor de algemene verklaring van vrijstelling: het volledige loodstraject, of een onderdeel van het
overeenkomstige loodstraject, met inbegrip van de korte verplaatsing in de kusthaven in kwestie, waarop de verklaring
van vrijstelling betrekking heeft en dat de verklaringhouder steeds dient te volgen bij het varen van volle zee naar de
kusthaven en omgekeerd, overeenkomstig artikel 2 van het besluit van van 15 juli 2002;

7° traject voor de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen: een verhaling in de kusthaven in kwestie,
in het betrokken gebied waarop de verklaring van vrijstelling betrekking heeft, overeenkomstig artikel 2 van het besluit
van 15 juli 2002;

8° vaartuigen van hetzelfde type: de vaartuigen die naar het oordeel van de bevoegde instantie, in overleg met de
voorzitter van de examencommissie, vergelijkbaar zijn met het referentievaartuig, eventueel nadat er met succes een
reeks van drie proefreizen mee is afgelegd, die mogelijk door de bevoegde instantie is opgelegd, in overleg met de
voorzitter van de examencommissie.

Om te beoordelen of de vaartuigen van hetzelfde type zijn, wordt onder andere rekening gehouden met:

a) hoofdafmetingen: lengte, breedte en diepgang;

b) gross-tonnage;

c) boegschroef of hekschroef;

d) plaats van de brug;

e) manoeuvreerbaarheid;

Dat vaartuig of die vaartuigen wordt of worden vermeld op het bijvoegsel van de verklaring van vrijstelling;

9° verhaling voor de algemene verklaring van vrijstelling: de korte verplaatsing in de kusthaven in kwestie,
overeenkomstig artikel 2 van het besluit van 15 juli 2002;

10° verhaling voor de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen: een verplaatsing in de kusthaven in
kwestie, waarbij de kaai verlaten wordt, overeenkomstig artikel 2 van het besluit van 15 juli 2002;

11° verklaringhouder: de houder van de verklaring van vrijstelling;

12° verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen: de vrijstelling van de loodsplicht, vermeld in artikel 6,
1° en artikel 5/1 van het besluit van 15 juli 2002.

HOOFDSTUK 2. — Algemene verklaring van vrijstelling

Afdeling 1. — Voorwaarden om een algemene verklaring van vrijstelling te verkrijgen

Art. 2. Een algemene verklaring van vrijstelling kan aangevraagd worden voor het referentievaartuig, en
eventueel voor een of meerdere vaartuigen van hetzelfde type, voor de trajecten voor de algemene verklaring van
vrijstelling van de zee tot in de kusthavens en omgekeerd.

Art. 3. § 1. Een aanvraag om een algemene verklaring van vrijstelling te verkrijgen wordt met de post verstuurd
naar de afdeling Scheepvaartbegeleiding op het volgende adres: Maritiem Plein 3, 8400 Oostende, of elektronisch, met
schriftelijke bevestiging, ingediend op het volgende e-mailadres: scheepvaartbegeleiding@vlaanderen.be.

Bij de aanvraag worden de volgende bescheiden of de afschriften daarvan gevoegd:

1° het bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat in dienstverband bij de aanvrager werkt op het referentievaartuig en,
in voorkomend geval, op een of meerdere vaartuigen van hetzelfde type waarvoor de algemene verklaring van
vrijstelling ook wordt aangevraagd;

2° de nodige stukken waaruit blijkt dat de kandidaat de intentie heeft om het betreffende traject in een periode van
twaalf maanden tenminste vierentwintig keer in en vierentwintig keer uit te varen met het referentievaartuig of met de
vaartuigen van hetzelfde type of met de verschillende vaartuigen gecombineerd;

3° het STCW-certificaat, waaruit blijkt dat de kandidaat de bevoegdheid bezit om als gezagvoerder op te treden aan
boord van het vaartuig;

4° een geldige verklaring van medische geschiktheid van de kandidaat voor de zeevaart;

5° twee recente pasfoto’s van de kandidaat, met vermelding van zijn voor- en achternaam en geboortedatum op
de achterkant ervan;

6° een kopie van de meetbrief van het referentievaartuig;

7° een kopie van de meetbrief van het vaartuig of van de vaartuigen van hetzelfde type waarop de aangevraagde
algemene verklaring van vrijstelling betrekking heeft.

De bevoegde instantie kan over de bescheiden, vermeld in het eerste lid, nadere gegevens vragen.
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§ 2. De bevoegde instantie kent aan de kandidaat die een algemene verklaring van vrijstelling wil verkrijgen, een
voorlopig nummer toe. De kandidaat meldt zich aan bij de bevoegde instantie telkens als hij het betreffende traject
bevaart waarvoor het nummer is afgegeven, en deelt zijn naam en het voorlopige nummer mee. Als de kandidaat het
traject minimaal negen maal in en negen maal uit heeft bevaren, bezorgt de aanvrager de door hem gevalideerde lijst
van die reizen, met de naam en het voorlopige nummer van de kandidaat, de datum van de reizen, de aanduiding in
welke richting het traject bevaren werd, de naam van het referentievaartuig of van de vaartuigen van hetzelfde type
en de naam van de bedienende loods of van de verklaringhouder die de leiding over het vaartuig had. De lijst wordt
door de bevoegde instantie gecontroleerd.

§ 3. Als de nodige bescheiden of de afschriften, vermeld in paragraaf 1, en de gevalideerde lijst, vermeld in
paragraaf 2, zijn overgelegd, nodigt de bevoegde instantie de aanvrager uit om de vergoeding, vermeld in paragraaf
4, te betalen aan de loodsdienst.

De loodsdienst licht de bevoegde instantie er onmiddellijk over in dat ze de vergoeding heeft ontvangen.

§ 4. Voor de deelname aan de bekwaamheidsproef is de aanvrager een vergoeding verschuldigd van 2500 euro.

De vergoeding wordt jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd overeenkomstig de Belgische consumptie-
prijsindex. Vanaf 1 januari 2020, wordt het automatisch ieder jaar aangepast in functie van het indexcijfer van de
maand december van het voorafgaande jaar (basis 2013 = 100). Het verkregen resultaat wordt tot de hogere euro
afgerond.

Het bedrag wordt vooraf overgeschreven op bankrekeningnummer BE39 3751 1109 7819 op naam van de DAB
Loodswezen, Thonetlaan 102, bus 1, 2050 Antwerpen. Van dat bedrag komt 10% toe aan de bevoegde instantie. Die
regeling geldt ook voor de herkansing, waarvoor de examencommissie opnieuw samengeroepen moet worden.

Art. 4. Om een algemene verklaring van vrijstelling te verkrijgen, moet de kandidaat slagen voor een
bekwaamheidsproef, waarvan de inhoud is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd en waarin gepeild
wordt naar de kennis van het traject waarvoor de aanvraag is ingediend. Het mondelinge deel van de
bekwaamheidsproef wordt gevolgd door een reeks van drie proefreizen.

Art. 5. § 1. De voorzitter van de examencommissie organiseert de bekwaamheidsproef, na overleg met de
gecommitteerde, binnen dertig kalenderdagen, na ontvangst van de vergoeding, vermeld in artikel 3, § 4, met
uitzondering van de maanden juli en augustus.

De kandidaat legt op de betreffende plaats, datum en tijd, voor de bekwaamheidsproef wordt afgenomen, een
identiteitsbewijs over aan de voorzitter van de examencommissie.

De kandidaat die valse of vervalste bescheiden voorlegt, wordt door de voorzitter van de examencommissie
uitgesloten van deelname aan de bekwaamheidsproef.

Als de kandidaat niet kan deelnemen aan de bekwaamheidsproef licht de aanvrager de bevoegde instantie
daarvan minstens zeven dagen voor de datum van de bekwaamheidsproef elektronisch of schriftelijk in.

De aanvrager heeft alleen recht op terugbetaling van de vergoeding als aan de voorwaarde, vermeld in het vierde
lid, voldaan is. Als de aanvrager minstens zeven dagen voor de datum van het examen een alternatieve datum kan
bevestigen, telt de betaalde vergoeding voor die alternatieve datum.

§ 2. De examencommissie stelt vast welke kandidaat geslaagd is voor het mondelinge deel van de
bekwaamheidsproef.

Een niet-geslaagde kandidaat kan gebruikmaken van de mogelijkheid om te herkansen. De examencommissie stelt
aan de hand van de behaalde resultaten vast voor welk gedeelte van de mondelinge bekwaamheidsproef ze een
vrijstelling kan geven.

De voorzitter van de examencommissie deelt het resultaat zo spoedig mogelijk mee aan de bevoegde instantie. De
bevoegde instantie licht de aanvrager in over het resultaat.

§ 3. De bevoegde instantie beslist, in overleg met de voorzitter van de examencommissie en op basis van de
schriftelijke verslagen van de vergezellende loods en, in voorkomend geval, van de vergezellende gecommitteerde, of
de kandidaat de proefreizen met succes heeft afgelegd binnen een jaar na de datum van de aanvraag.

De bevoegde instantie beslist, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, of de kandidaat een extra
reeks van drie proefreizen moet afleggen.

De kandidaat kan maar één extra reeks van drie proefreizen afleggen, binnen de termijn, vermeld in het eerste lid,
als hij de eerste reeks niet met succes afgelegd heeft.

Als de kandidaat ook de tweede reeks proefreizen niet met succes heeft afgelegd, kan de kandidaat de procedure,
vermeld in deze afdeling, opnieuw doorlopen en dit ten vroegste twaalf maanden vanaf de dag na de datum waarop
de bevoegde instantie het resultaat van de tweede reeks proefreizen heeft meegedeeld.

Art. 6. Het proces-verbaal van het eindresultaat van de bekwaamheidsproef, met vermelding van de data van het
examen en van de geslaagde reeks proefreizen, wordt door de voorzitter van de examencommissie meegedeeld aan de
bevoegde instantie. De bevoegde instantie licht de aanvrager in over het eindresultaat.

Art. 7. Als de kandidaat geslaagd is voor de bekwaamheidsproef, reikt de bevoegde instantie hem via de
aanvrager voor het referentievaartuig een algemene verklaring van vrijstelling, opgenomen in bijlage 2, die bij dit
besluit is gevoegd, uit, eventueel met een bijvoegsel bij de algemene verklaring van vrijstelling voor een of meerdere
vaartuigen van hetzelfde type, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8. De vrijstelling is geldig vanaf de dag na de datum van het proces-verbaal van de bekwaamheidsproef.

66538 BELGISCH STAATSBLAD — 15.09.2020 — MONITEUR BELGE



Afdeling 2. — Bijkomende vaartuigen van hetzelfde type

Art. 9. Als de verklaringhouder zijn algemene verklaring van vrijstelling wil gebruiken op hetzelfde traject voor
een of meer vaartuigen van hetzelfde type, bezorgt de oorspronkelijke aanvrager van de algemene verklaring van
vrijstelling voor het referentievaartuig aan de bevoegde instantie het bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat in
dienstverband bij de aanvrager werkt, maar dan specifiek voor het vaartuig of de vaartuigen van hetzelfde type, en een
kopie van de meetbrief van het vaartuig of van de vaartuigen van hetzelfde type waarop de aangevraagde algemene
verklaring van vrijstelling betrekking heeft, samen met het eventuele bijvoegsel.

Art. 10. De algemene verklaring van vrijstelling en het eventuele bijvoegsel blijven geldig tot het eventueel
aangepaste bijvoegsel bij de algemene verklaring van vrijstelling gebruikt mag worden.

Als de bevoegde instantie oordeelt dat het vaartuigen van hetzelfde type betreft, wordt de aanvrager daarover
elektronisch of schriftelijk ingelicht.

Als de bevoegde instantie, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, oordeelt dat voor een vaartuig
een reeks van drie proefreizen afgelegd moet worden, worden de aanvrager en de verklaringhouder daarover
elektronisch ingelicht.

Om een algemene verklaring van vrijstelling te verkrijgen voor verschillende vaartuigen, beslist de bevoegde
instantie, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, voor welke vaartuigen een reeks van drie proefreizen
afgelegd moet worden. De aanvrager wordt daarover elektronisch of schriftelijk ingelicht.

De bevoegde instantie beslist, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, of de kandidaat een extra
reeks van drie proefreizen moet afleggen.

De kandidaat kan maar één extra reeks van proefreizen afleggen, binnen de termijn waarvoor de algemene
verklaring van vrijstelling geldig is, als hij de eerste reeks niet met succes afgelegd heeft.

Art. 11. Het eindresultaat van de proefreizen, met vermelding van de data, wordt door de voorzitter van de
examencommissie meegedeeld aan de bevoegde instantie. De bevoegde instantie licht de aanvrager elektronisch of
schriftelijk in.

De namen van de vaartuigen waarmee de proefreizen met succes worden afgelegd, zijn opgenomen op het
bijvoegsel bij de algemene verklaring van vrijstelling.

De vrijstelling gaat in de eerste werkdag na de datum van de elektronische of schriftelijke melding door de
bevoegde instantie. De bevoegde instantie bezorgt het aangepaste bijvoegsel bij de algemene verklaring van vrijstelling
via de aanvrager aan de verklaringhouder.

Afdeling 3. — Verplichtingen van de verklaringhouder en controle

Art. 12. De verklaringhouder die aan boord de navigatie leidt, meldt zich aan bij de bevoegde instantie vooraleer
het betreffende traject binnen te komen waarvoor de algemene verklaring van vrijstelling is afgegeven, en deelt zijn
naam en het nummer van de algemene verklaring van vrijstelling mee.

Per traject kan slechts één algemene verklaring van vrijstelling worden gebruikt.

Art. 13. Tijdens de vaart op het traject waarvoor die algemene verklaring is afgegeven, is de verklaringhouder op
elk moment in het bezit van de algemene verklaring van vrijstelling, het eventuele bijvoegsel en het eventuele
elektronische bericht waaruit blijkt dat het bijvoegsel is gewijzigd. Als de algemene verklaring van vrijstelling nog niet
is uitgereikt, is de verklaringhouder in het bezit van het nummer van de algemene verklaring van vrijstelling.

Art. 14. De verklaringhouder of de aanvrager licht de bevoegde instantie schriftelijk in over elke wijziging die van
invloed kan zijn op de geldigheid van de algemene verklaring van vrijstelling.

Art. 15. De bevoegde instantie kan nagaan of de persoon die aan boord van een vaartuig de navigatie leidt, in het
bezit is van een algemene verklaring van vrijstelling.

Afdeling 4. — Verlies van geldigheid en intrekking van de algemene verklaring van vrijstelling

Art. 16. De algemene verklaring van vrijstelling verliest van rechtswege haar geldigheid en wordt ingetrokken
door de bevoegde instantie als een van de volgende situaties zich voordoet:

1° de verklaringhouder heeft in de voorbije twaalf maanden het traject, waarvoor de algemene verklaring van
vrijstelling is verleend, geen vierentwintig maal in beide richtingen afgelegd, met uitsluiting van de korte verplaatsing
in de kusthaven in kwestie;

2° er sprake van bedrog, kwaad opzet of grove schuld van de verklaringhouder;

3° de verklaringhouder leeft de regelgeving die voor het betreffende traject geldt, niet na;

4° de verklaringhouder voldoet niet meer aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, tweede lid, 3° of 4°,
waaronder hij de algemene verklaring van vrijstelling heeft verkregen;

5° de verklaringhouder of de aanvrager licht de bevoegde instantie niet in over een wijziging die van invloed kan
zijn op de geldigheid van de algemene verklaring van vrijstelling;

6° er zijn regelmatig formele vaststellingen van ongevallen of bijna-ongevallen waarbij de verklaringhouder
betrokken is.

De bevoegde instantie brengt de aanvrager op de hoogte van het verlies van geldigheid en van de intrekking van
de algemene verklaring van vrijstelling.

De verklaringhouder is verplicht de algemene verklaring van vrijstelling met het eventuele bijvoegsel na het
verlies van geldigheid en na de intrekking onmiddellijk terug te bezorgen aan de bevoegde instantie.
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Art. 17. § 1. In afwijking van artikel 16, eerste lid, 1°, kan de verklaringhouder die in de voorbije twaalf maanden
het traject, waarvoor de algemene verklaring van vrijstelling is verleend, geen vierentwintig maal in de beide richtingen
afgelegd heeft, een beroep doen op de volgende regeling:

1° de aanvrager deelt, uiterlijk één maand vóór het verstrijken van die periode van twaalf maanden, aan de
bevoegde instantie elektronisch of schriftelijk mee dat de verklaringhouder alsnog de algemene verklaring van
vrijstelling wil behouden en dat de verklaringhouder daarvoor de bepalingen, vermeld in punt 2° en 3°, zal naleven;

2° in samenspraak met de bevoegde instantie en de voorzitter van de examencommissie legt de verklaringhouder
binnen drie maanden na de geldigheidsduur van de algemene verklaring van vrijstelling het ontbrekende aantal reizen
af met het referentievaartuig of met vaartuigen van hetzelfde type, waarbij het loodsen wordt uitgevoerd door een
loods;

3° de laatste drie ontbrekende reizen, vermeld in punt 2°, worden door de vergezellende loods beoordeeld als
proefreizen. Als er minder dan drie enkele reizen ontbreken, legt de verklaringhouder toch drie enkele reizen af. Die
ontbrekende reizen worden als proefreis beoordeeld.

§ 2. De verklaringhouder kan geen extra reeks van drie proefreizen afleggen als de reeks van drie proefreizen niet
met succes afgelegd is.

Als de verklaringhouder de reeks van drie proefreizen niet met succes aflegt, wordt zijn algemene verklaring van
vrijstelling ingetrokken.

§ 3. Het proces-verbaal van het eindresultaat van de reeks van drie proefreizen, met vermelding van de data van
de geslaagde reeks proefreizen, wordt door de voorzitter van de examencommissie meegedeeld aan de bevoegde
instantie. De bevoegde instantie licht de verklaringhouder via de aanvrager in over het eindresultaat.

De algemene verklaring van vrijstelling blijft geldig als de verklaringhouder de reeks van drie proefreizen met
succes aflegt.

De vrijstelling gaat in de eerste werkdag na de datum van de elektronische of schriftelijke melding door de
bevoegde instantie.

§ 4. Een verklaringhouder kan, voor het behoud van de desbetreffende algemene verklaring van vrijstelling, slechts
eenmaal een beroep doen op de bepalingen van dit artikel.

Art. 18. Een verklaringhouder van wie de algemene verklaring van vrijstelling is ingetrokken met toepassing van
artikel 16 of 17, kan een nieuwe aanvraag indienen voor een bekwaamheidsproef voor hetzelfde traject als vermeld in
afdeling 1. De aanvrager wordt daarvan door de bevoegde instantie op de hoogte gebracht met een aangetekende
zending.

Art. 19. Voor een verklaringhouder van wie de algemene verklaring van vrijstelling is ingetrokken met toepassing
van artikel 16, eerste lid, 1° of 2°, of artikel 17, kan ten vroegste twaalf maanden na de intrekking een nieuwe aanvraag
worden ingediend voor een bekwaamheidsproef voor hetzelfde traject. De aanvrager wordt daarvan door de bevoegde
instantie op de hoogte gebracht met een aangetekende zending.

HOOFDSTUK 3. — Verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen

Afdeling 1. — Voorwaarden om een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen te verkrijgen

Art. 20. Een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen kan aangevraagd worden voor het referentie-
vaartuig, en eventueel voor een of meerdere vaartuigen van hetzelfde type, voor de trajecten voor de verklaring van
vrijstelling voor LNG-bunkerschepen in de gebieden, vermeld in bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 21. § 1. Een aanvraag om een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen te verkrijgen wordt met
de post verstuurd naar de afdeling Scheepvaartbegeleiding op het volgende adres: Maritiem Plein 3, 8400 Oostende, of
elektronisch, met schriftelijke bevestiging, ingediend op het volgende e-mailadres: scheepvaartbegeleiding@vlaanderen.be.

Bij de aanvraag worden de volgende bescheiden of afschriften daarvan gevoegd:

1° het bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat in dienstverband bij de aanvrager werkt op het referentievaartuig en,
in voorkomend geval, op een of meerdere vaartuigen van hetzelfde type waarvoor de verklaring van vrijstelling voor
LNG-bunkerschepen ook wordt aangevraagd;

2° de nodige stukken waaruit blijkt dat de kandidaat de intentie heeft om in het betreffende gebied in een periode
van twaalf maanden tenminste achttien keer een traject te bevaren;

3° een kopie van het STCW-certificaat, waaruit blijkt dat de kandidaat de bevoegdheid bezit om als gezagvoerder
op te treden aan boord van het vaartuig, alsook een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat minstens zes maanden als
chief mate of gezagvoerder aan boord van een LNG-tanker heeft gevaren,

4° een geldige verklaring van medische geschiktheid van de kandidaat voor de zeevaart;

5° twee recente pasfoto’s van de kandidaat, met vermelding van zijn voor- en achternaam en geboortedatum op
de achterkant ervan;

6° een kopie van de meetbrief van het referentievaartuig;

7° een kopie van de meetbrief van het vaartuig of van de vaartuigen van hetzelfde type waarop de aangevraagde
verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen betrekking heeft.

De bevoegde instantie kan over de bescheiden in kwestie nadere gegevens vragen.
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§ 2. De bevoegde instantie kent aan de kandidaat die een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen wil
verkrijgen, een voorlopig nummer toe. De kandidaat meldt zich aan bij de bevoegde instantie telkens als hij het traject
bevaart waarvoor het nummer is afgegeven, en deelt zijn naam en het voorlopige nummer mee. Als de kandidaat
minimaal achttien maal een traject met loods heeft bevaren bezorgt de aanvrager de door hem gevalideerde lijst van
die reizen, met de naam en het voorlopige nummer van de kandidaat, de datum van de reizen, de aanduiding in welke
richting het traject bevaren werd, de naam van het referentievaartuig of van de vaartuigen van hetzelfde type en de
naam van de bedienende loods. De lijst wordt door de bevoegde instantie gecontroleerd.

§ 3. Als de nodige bescheiden of de afschriften, vermeld in paragraaf 1, en de gevalideerde lijst, vermeld in
paragraaf 2, zijn overgelegd, nodigt de bevoegde instantie de aanvrager uit om de vergoeding, vermeld in paragraaf
4, te betalen. De loodsdienst licht de bevoegde instantie er onmiddellijk over in dat de betaling van de vergoeding werd
ontvangen.

§ 4. Voor de deelname aan de bekwaamheidsproef is de aanvrager een vergoeding verschuldigd van 2500 euro.

De vergoeding wordt jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd overeenkomstig de Belgische consumptie-
prijsindex. Vanaf 1 januari 2020, wordt het automatisch ieder jaar aangepast in functie van het indexcijfer van de
maand december van het voorafgaande jaar (basis 2013 = 100). Het verkregen resultaat wordt tot de hogere euro
afgerond.

Het bedrag wordt vooraf overgeschreven op bankrekeningnummer BE39 3751 1109 7819 op naam van de DAB
Loodswezen, Thonetlaan 102, bus 1, 2050 Antwerpen. Van dat bedrag komt 10% toe aan de bevoegde instantie. Die
regeling geldt ook voor de herkansing, waarvoor de examencommissie opnieuw samengeroepen moet worden.

Art. 22. Om een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen te verkrijgen, moet de kandidaat slagen
voor een bekwaamheidsproef, waarvan de inhoud opgenomen is in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, en waarin
gepeild wordt naar de kennis van het gebied waarvoor de aanvraag is ingediend. Het mondeling deel van de
bekwaamheidsproef wordt gevolgd door een reeks van drie proefreizen.

Art. 23. § 1. De voorzitter van de examencommissie organiseert de bekwaamheidsproef, na overleg met de
gecommitteerde, binnen dertig kalenderdagen, na ontvangst van de vergoeding, vermeld in artikel 21, § 4, met
uitzondering van de maanden juli en augustus.

De kandidaat legt op de betreffende plaats, datum en tijd, voor de bekwaamheidsproef wordt afgenomen, een
identiteitsbewijs over aan de voorzitter van de examencommissie.

De kandidaat die valse of vervalste bescheiden voorlegt, wordt door de voorzitter van de examencommissie
uitgesloten van deelname aan de bekwaamheidsproef.

Als de kandidaat niet kan deelnemen aan de bekwaamheidsproef licht de aanvrager de bevoegde instantie
daarvan minstens zeven dagen voor de datum van de bekwaamheidsproef elektronisch of schriftelijk in.

De aanvrager heeft alleen recht op terugbetaling van de vergoeding als aan de voorwaarde, vermeld in het vierde
lid, voldaan is. Als de aanvrager minstens zeven dagen voor de datum van het examen een alternatieve datum kan
bevestigen, telt de betaalde vergoeding voor die alternatieve datum.

§ 2. De examencommissie stelt vast welke kandidaat geslaagd is voor het mondelinge deel van de
bekwaamheidsproef.

Een niet-geslaagde kandidaat kan gebruikmaken van de mogelijkheid om te herkansen. De examencommissie stelt
aan de hand van de behaalde resultaten vast voor welk gedeelte van de mondelinge bekwaamheidsproef ze een
vrijstelling kan geven.

De voorzitter van de examencommissie deelt het resultaat zo spoedig mogelijk mee aan de bevoegde instantie. De
bevoegde instantie licht de aanvrager in over het resultaat.

§ 3. De bevoegde instantie beslist, in overleg met de voorzitter van de examencommissie en op basis van de
schriftelijke verslagen van de vergezellende loods en, in voorkomend geval, van de vergezellende gecommitteerde, of
de kandidaat de proefreizen met succes heeft afgelegd binnen een jaar na de datum van de aanvraag.

De bevoegde instantie beslist, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, of de kandidaat een extra
reeks van drie proefreizen moet afleggen.

De kandidaat kan maar één extra reeks van drie proefreizen afleggen, binnen de termijn, vermeld in het eerste lid,
als hij de eerste reeks niet met succes afgelegd heeft.

Als de kandidaat ook de tweede reeks proefreizen niet met succes heeft afgelegd, kan de kandidaat de procedure,
vermeld in deze afdeling, opnieuw doorlopen en dit ten vroegste twaalf maanden vanaf de dag na de datum waarop
de bevoegde instantie het resultaat van de tweede reeks proefreizen heeft meegedeeld.

Art. 24. Het proces-verbaal van het eindresultaat van de bekwaamheidsproef, met vermelding van de data van
het examen en van de geslaagde reeks proefreizen, wordt door de voorzitter van de examencommissie meegedeeld aan
de bevoegde instantie. De bevoegde instantie licht de aanvrager in over het eindresultaat.

Art. 25. Als de kandidaat geslaagd is voor de bekwaamheidsproef, reikt de bevoegde instantie hem via de
aanvrager voor het referentievaartuig een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen, opgenomen in bijlage
5, die bij dit besluit is gevoegd, uit, eventueel met een bijvoegsel bij de verklaring van vrijstelling voor
LNG-bunkerschepen voor een of meerdere vaartuigen van hetzelfde type, opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is
gevoegd.

Art. 26. De vrijstelling is geldig vanaf de dag na de datum van het proces-verbaal van de bekwaamheidsproef.
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Afdeling 2. — Bijkomende vaartuigen van hetzelfde type

Art. 27. Als de verklaringhouder zijn verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen wil gebruiken op
hetzelfde gebied voor een of meer vaartuigen van hetzelfde type, bezorgt de oorspronkelijke aanvrager van de
verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen voor het referentievaartuig aan de bevoegde instantie het bewijs
waaruit blijkt dat de kandidaat in dienstverband bij de aanvrager werkt maar dan specifiek voor het vaartuig of de
vaartuigen van hetzelfde type en een kopie van de meetbrief van het vaartuig of van de vaartuigen van hetzelfde type
waarop de aangevraagde verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen betrekking heeft, samen met het
eventuele bijvoegsel.

Art. 28. De verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen en het eventuele bijvoegsel blijven geldig tot het
eventueel aangepaste bijvoegsel bij de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen gebruikt mag worden.

Als de bevoegde instantie oordeelt dat het vaartuigen van hetzelfde type betreft, wordt de aanvrager daarover
elektronisch of schriftelijk ingelicht.

Als de bevoegde instantie, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, oordeelt dat voor een vaartuig
een reeks van drie proefreizen afgelegd moet worden, worden de aanvrager en de verklaringhouder daarover
elektronisch ingelicht.

Om een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen te verkrijgen voor verschillende vaartuigen, beslist
de bevoegde instantie, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, voor welke vaartuigen een reeks van drie
proefreizen afgelegd moet worden. De aanvrager wordt daarover schriftelijk of elektronisch ingelicht.

De bevoegde instantie beslist, in overleg met de voorzitter van de examencommissie, of de kandidaat een extra
reeks van drie proefreizen moet afleggen.

De kandidaat kan maar één extra reeks van proefreizen afleggen, binnen de termijn waarvoor de verklaring van
vrijstelling voor LNG-bunkerschepen geldig is, als hij de eerste reeks niet met succes afgelegd heeft.

Art. 29. Het eindresultaat van de proefreizen, met vermelding van de data, wordt door de voorzitter van de
examencommissie meegedeeld aan de bevoegde instantie. De bevoegde instantie licht de aanvrager elektronisch of
schriftelijk in.

De namen van de vaartuigen waarmee de proefreizen met succes zijn afgelegd, worden opgenomen op het
bijvoegsel bij de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen.

De vrijstelling gaat in de eerste werkdag na de datum van de elektronische of schriftelijke melding door de
bevoegde instantie. De bevoegde instantie bezorgt het aangepaste bijvoegsel bij de verklaring van vrijstelling voor
LNG-bunkerschepen via de aanvrager aan de verklaringhouder.

Afdeling 3. — Verplichtingen van de verklaringhouder en controle

Art. 30. De verklaringhouder die aan boord de navigatie leidt, meldt zich aan bij de bevoegde instantie voor hij
een traject aanvangt binnen het betrokken gebied waarvoor de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen is
afgegeven, en deelt zijn naam en het nummer van de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen mee.

Per traject kan slechts één verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen worden gebruikt.

Art. 31. De verklaringhouder is op elk moment in het bezit van de verklaring van vrijstelling voor
LNG-bunkerschepen, het eventuele bijvoegsel en het eventuele elektronische bericht waaruit blijkt dat het bijvoegsel
is gewijzigd, tijdens de vaart in het gebied waarvoor die verklaring is afgegeven, of, als de verklaring van vrijstelling
voor LNG-bunkerschepen nog niet is uitgereikt, is de verklaringhouder in het bezit van het nummer van de verklaring
van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen.

Art. 32. De verklaringhouder of de aanvrager licht de bevoegde instantie schriftelijk in over elke wijziging die van
invloed kan zijn op de geldigheid van de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen.

Art. 33. De bevoegde instantie kan nagaan of de persoon die aan boord van een vaartuig de navigatie leidt, in het
bezit is van een verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen.

Afdeling 4. — Verlies van geldigheid en intrekking van de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen

Art. 34. De verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen verliest van rechtswege haar geldigheid en
wordt ingetrokken door de bevoegde instantie als een van de volgende situaties zich voordoet:

1° de verklaringhouder heeft in de voorbije twaalf maanden geen achttien maal een traject afgelegd binnen het
betrokken gebied waarvoor de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen is verleend;

2° er is sprake van bedrog, kwaad opzet of grove schuld;

3° de verklaringhouder leeft de regelgeving die voor het betreffende traject geldt, niet na;

4° de verklaringhouder voldoet niet meer aan de voorwaarden, vermeld in artikel 21, § 1, tweede lid, 3° of 4°,
waaronder hij de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen heeft verkregen;

5° de verklaringhouder of de aanvrager licht de bevoegde instantie niet in over een wijziging die van invloed kan
zijn op de geldigheid van de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen;

6° er zijn regelmatig formele vaststellingen van ongevallen of bijna-ongevallen waarbij de verklaringhouder
betrokken is;

De bevoegde instantie brengt de aanvrager op de hoogte van het verlies van geldigheid en van de intrekking van
de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen.

De verklaringhouder is verplicht de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen met het eventuele
bijvoegsel na het verlies van geldigheid en na de intrekking onmiddellijk terug te bezorgen aan de bevoegde instantie.
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Art. 35. § 1. In afwijking van artikel 34, eerste lid, 1°, kan de verklaringhouder die in de voorbije twaalf maanden
geen achttien maal een traject heeft afgelegd in het betrokken gebied waarvoor de verklaring van vrijstelling voor
LNG-bunkerschepen is verleend, een beroep doen op de volgende regeling:

1° de aanvrager deelt, uiterlijk één maand vóór het verstrijken van die periode van twaalf maanden, aan de
bevoegde instantie elektronisch, met schriftelijke bevestiging, of schriftelijk mee dat de verklaringhouder alsnog de
verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen wil behouden en dat de verklaringhouder daarvoor de bepalingen
vermeld in punt 2° en 3°, zal naleven;

2° in samenspraak met de bevoegde instantie en de voorzitter van de examencommissie legt de verklaringhouder
binnen drie maanden na de geldigheidsduur van de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen het
ontbrekende aantal trajecten af met het referentievaartuig of met vaartuigen van hetzelfde type, waarbij het loodsen
wordt uitgevoerd door een loods;

3° de laatste drie ontbrekende trajecten, vermeld in punt 2°, worden door de vergezellende loods beoordeeld als
proefreizen. Als er minder dan drie trajecten ontbreken, legt de verklaringhouder toch drie trajecten af. Die
ontbrekende trajecten worden als proefreis beoordeeld.

§ 2. De verklaringhouder kan geen extra reeks van drie proefreizen afleggen als de reeks van drie proefreizen niet
met succes afgelegd is.

Als de verklaringhouder de reeks van drie proefreizen niet met succes aflegt, wordt zijn verklaring van vrijstelling
voor LNG-bunkerschepen ingetrokken.

§ 3. Het proces-verbaal van het eindresultaat van de reeks van drie proefreizen, met vermelding van de data van
de geslaagde reeks proefreizen, wordt door de voorzitter van de examencommissie meegedeeld aan de bevoegde
instantie. De bevoegde instantie licht de verklaringhouder via de aanvrager in over het eindresultaat.

De verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen blijft geldig als de verklaringhouder de reeks van drie
proefreizen met succes aflegt.

De vrijstelling gaat in de eerste werkdag na de datum van de elektronische melding, met schriftelijke bevestiging,
of schriftelijke melding door de bevoegde instantie.

§ 4. Een verklaringhouder kan, voor het behoud van de desbetreffende verklaring van vrijstelling voor
LNG-bunkerschepen, slechts eenmaal een beroep doen op de bepalingen van dit artikel.

Art. 36. Een verklaringhouder van wie de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen is ingetrokken
met toepassing van artikel 34 of 35, kan een nieuwe aanvraag indienen voor een bekwaamheidsproef voor hetzelfde
traject als vermeld in afdeling 1. De aanvrager wordt daarvan door de bevoegde instantie op de hoogte gebracht met
een aangetekende zending.

Art. 37. Voor een verklaringhouder van wie de verklaring van vrijstelling voor LNG-bunkerschepen is
ingetrokken met toepassing van artikel 34, eerste lid, 1° of 2°, of artikel 35, kan ten vroegste twaalf maanden na de
intrekking een nieuwe aanvraag worden ingediend voor een bekwaamheidsproef voor hetzelfde traject. De aanvrager
wordt daarvan door de bevoegde instantie op de hoogte gebracht met een aangetekende zending.

HOOFDSTUK 4. — Slotbepalingen

Art. 38. Het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling
voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
regering van 7 oktober 2005 en het ministerieel besluit van 12 april 2017, wordt opgeheven.

Art. 39. De verklaringen van vrijstelling die zijn afgeleverd met toepassing van het ministerieel besluit van
20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het
gebruikmaken van loodsen op afstand, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven geldig.

Vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, zijn de bepalingen van hoofdstuk 2, afdeling 4 van dit
besluit van toepassing op de verklaringen van vrijstelling, vermeld in het eerste lid.

Art. 40. Het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling
voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, zoals van kracht voor de inwerkingtreding
van dit besluit, is van toepassing op de examens waarvan de datum is vastgesteld voor de datum van inwerkingtreding
van dit besluit.

Brussel, 26 augustus 2020.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C − 2020/42899]
26 JUNI 2020. — Wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden van de

kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de vervanging van een lid
in de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap en de vervanging
van een lid in de sectorale kamer Gezondheid

Bij besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme en de Vlaamse
minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van 26 juni 2020 wordt bepaald:

Artikel 1. In artikel 2, 3°, f), van het ministerieel besluit van 1 februari 2019 tot benoeming van de leden van de
kamers van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden de woorden
“Véronique De Schaepmeester” vervangen door de woorden “Peter Marquebreuck”.

Art. 2. In artikel 3, 3°, e), van hetzelfde besluit worden de woorden “Yves Peleman” vervangen door de woorden
“Peter Marquebreuck”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 26 juni 2020.
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