
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2022/34619]

28 NOVEMBER 2022 - Definitieve opname van het schilderij “Campagne noyée d’ombre” van Jean Dubuffet in de
lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management van
28 november 2022 betreffende de definitieve opname van roerende goederen in de lijst van het roerend cultureel
erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald:

Enig artikel. Volgend topstuk wordt als definitieve maatregel opgenomen in de lijst van het roerend cultureel
erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdafdeling 1, individuele voorwerpen; afdeling 4, artistiek erfgoed:

a) korte beschrijving: vervaardiger: Jean Dubuffet,
Campagne noyée d’ombre,
datering: 1953,
materiaal: olieverf, canvas,
techniek: schilderen,
afmetingen: 73 x 92 cm;

b) motivatie: de donkere landschappen uit de vroege jaren vijftig van
de 20ste eeuw worden gekenmerkt door de ‘tumultueux
désordre d’image’. Ze hebben een hoge horizon en soms
zit er een personage verborgen in de wirwar van donker-
op-donkere lijnen.
Dubuffet noemt deze schilderijen uit 1951 -1952 ‘paysages
du mental’. Deze indrukwekkende mentale landschappen
van het verstand en het voelen geeft hij weer door een
dikke laag verf op het doek aan te brengen, vermengd
met onder meer zand, teer, kolenstof, huisschildersverf,
het uit te strijken en erin te tekenen met een mes, truweel,
zijn vingers, een metalen borstel of een lepel. “Campagne
noyée d’ombre” is een werk van hoge artistieke kwalitei-
ten. Er zijn geen werken van Dubuffet opgenomen in de
collectie van Vlaamse musea (zeldzaam);

c) eigendomssituatie: privébezit.
Tegen dit besluit kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden

ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij
elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be/), of met een ter
post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het
verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend. Indien de
beslissing niet betekend diende te worden, gaat de termijn in met de dag waarop de verzoeker er kennis van heeft
gehad
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VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2022/34720]

16 NOVEMBER 2022. — Aanwijzing van de voorzitter van de examencommissies voor de opleiding van bestuurders
van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren en van
de voorzitter van de examencommissies voor de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 16 november 2022 wordt het volgende
bepaald:

Artikel 1. Mevrouw Lieve Van de Water wordt aangewezen als voorzitter van de examencommissie voor de
andere klassen dan klasse 1, vermeld in artikel 15, § 1 van het Koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de
opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de
weg vervoeren.

Art. 2. Mevrouw Lieve Van de Water wordt aangewezen als voorzitter van de examencommissie voor de andere
klassen dan klasse 1 en 7, vermeld in artikel 20, § 1 van het Koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing
en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per
spoor of over de binnenwateren.
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