
FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C − 2020/42173]
Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
wordt in vast dienstverband benoemd, in de klasse A1 :

Bij ministerieel besluit van 15 juni 2020 :
Met ingang van 1 april 2020 :
- Mevrouw Caroline DE LATHOUWERS, bij de buitendiensten.
Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-

duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/42243]

12 JUNI 2020. — Ministerieel besluit tot het bepalen van nadere modaliteiten inzake de heropstart
van opleidingen en testen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Rechtsgrond
Dit besluit is gebaseerd op:
- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en

openbare werken, artikel 3.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 8 juni 2020;
- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad

van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
- Overwegende dat de rechtszekerheid vereist dat zo vlug mogelijk nadere modaliteiten worden bepaald voor het

uitstel dat op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen
inzake mobiliteit en openbare werken kan worden verleend;

- Overwegende dat de noodmaatregelen genomen naar aanleiding van het COVID-19 virus het gedurende een
bepaalde periode onmogelijk maakte om opleidingen te volgen alsook examens of testen af te leggen in het
kader van het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer
van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

Artikel 1. Met ingang van 20 juni 2020 kunnen de initiële opleidingen vermeld in Hoofdstuk 8.2.2.3 van het
ADN-reglement en van Hoofdstuk 8.2.2.3 van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot
aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de
wetenschappelijke en technische vooruitgang, opnieuw georganiseerd worden.

De in het eerste lid bedoelde initiële opleidingen zijn:

1° basisopleiding Combinatie Drogeladingvaart en Tankvaart;

2° herhalingsopleiding Drogeladingvaart en/of Tankvaart;

3° vervolgopleiding Gas;

4° vervolgopleiding Chemie;

5° herhalingsopleiding Gas;

6° herhalingsopleiding Chemie.

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2020/42173]
Personnel. — Nomination à titre définitif

Auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimen-
taire, est nommée à titre définitif, dans la classe A1 :

Par arrêté ministériel du 15 juin 2020 :
A partir du 1er avril 2020 :
- Madame Caroline DE LATHOUWERS, aux services extérieurs.
Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut

être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication.

La requête doit être envoyée au Conseil d’Etat, rue de la Science 33,
1040 Bruxelles, sous pli recommandé à la poste.
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Art. 2. Met ingang van 20 juni 2020 kunnen de testen voor herhalingsopleiding, vermeld in Hoofdstuk 8.2.2.7.3
van het ADN-reglement en van Hoofdstuk 8.2.2.7.3 van de bijlage van het besluit van de Vlaamse Regering van
25 mei 2018 tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan
de wetenschappelijke en technische vooruitgang, opnieuw georganiseerd worden.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 20 juni 2020.

Brussel, 12 juni 2020.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2020/42172]
24 APRIL 2020. — Aanduiding van toezichthouder bij de DBFM-vennootschap in uitvoering van het decreet

van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 wordt bepaald:

Artikel 1. Aan mevrouw Bercy Slegers wordt eervol ontslag verleend als toezichthouder van de Vlaamse
Regering bij de DBFM-vennootschap.

Art. 2. De heer Roel Deseyn wordt benoemd tot toezichthouder van de Vlaamse Regering bij de DBFM-
vennootschap. Zijn aanstelling is deeltijds en behelst 25% van het voltijds mandaat.

Art. 3. De rechtspositie van de toezichthouder wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het besluit van
de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot vaststelling van het statuut van de toezichthouder bij de DBFM-vennootschap
in uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur.

De loonkost van de toezichthouder wordt aangerekend op begrotingsartikel FB0-1FAD2ZZ-LO.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op datum van beslissing van de Vlaamse Regering.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, wordt belast met
de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[C − 2020/15121]

2 JULI 2020. — Benoeming van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie
van de toelatingsexamens tot de opleidingen van arts en tandarts

Bij besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen van 2 juli 2020 wordt bepaald:

Artikel 1. Mevr. Sarah Loi, deskundige bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen, wordt benoemd tot secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van
de toelatingsexamens tot de opleidingen van arts en tandarts.

Art. 2. Het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming van 2 maart 2015 houdende benoeming van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie
van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft ingang vanaf 29 juni 2020.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2020/42154]

5 JULI 2020. — Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken, de
volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2851

Erkenningsdatum rijschool: 05/07/2020

Maatschappelijke zetel rijschool: Rooigemlaan 9 – 9000 Gent

Commerciële naam rijschool: Rijschool AFFECT (KBO 0533791295 )

Directeur: George Chapodze
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