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

[C − 2021/41484]
Aardgasvervoersleidingen

Vervoersvergunning A323-4394

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt een volledige opheffing
van een deel van de vervoersvergunning voor het transport van
aardgas door middel van leidingen, kenmerk A322-269 van
12 februari 1968, verleend aan de nv Fluxys Belgium (vroeger
nv Distrigaz), wegens overdracht aan ORES van een deel van de
gasvervoersinstallaties DN350 LP Tertre - Thieulain.

Betrokken gasvervoersinstallaties:
- DN350 LP Tertre - Thieulain.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2021/41480]
Aardgasvervoersleidingen

Vervoersvergunning A323-4396

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2021 wordt een gehele opheffing
van een deel van de vervoersvergunning voor het transport van aard-
gas door middel van leidingen, met kenmerk A322-292
van 27 februari 1968, verleend aan de nv Fluxys Belgium (voorheen
nv Distrigaz) wegens overdracht aan de nv Fluvius Antwerpen van de
gasvervoerinstallaties DN 500 LP Mortsel – AGM.

Betrokken gasvervoersinstallaties:
- DN 500 LP Mortsel – AGM.

*
MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2021/20945]
Krijgsmacht. — Aanstelling van kandidaat-reserveofficier

Bij koninklijk besluit nr. 3461 van 30 april 2021, worden de sergeant
van het reservekader J. Pohlmann, op 1 november 2019 aangesteld in de
graad van kapitein in het reservekader, in zijn vakrichting.

*
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN

EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2021/31223]

6 MEI 2021. — Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling
zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op
geneesmiddelen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 10,
§ 3, vijfde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende
uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen;

Overwegende de aanvraag van 15 maart 2021 tot behoud van de
erkenning van Mdeon, gericht aan de Minister voor Volksgezondheid;

Overwegende het advies van 12 april 2021 van de Commissie voor de
erkenning van instellingen die de voorafgaande visums voor weten-
schappelijke manifestaties toekennen;

Overwegende dat deze duurtijd in overeenstemming is met artikel 5,
§§ 1 en 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 novem-
ber 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van
25 maart 1964 op de geneesmiddelen;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Met het oog op het verzorgen van de voorafgaande
visumprocedure, zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van
25 maart 1964 op de geneesmiddelen, wordt de VZW Mdeon erkend als
instelling in de zin van datzelfde artikel voor een periode van drie jaar,
meer bepaald vanaf 1 juni 2021 tot 31 mei 2024.

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

[C − 2021/41484]
Canalisations de transport de gaz naturel

Autorisation de transport A323-4394

Par arrêté ministériel du 11 mai 2021, est octroyée une abrogation
complète d’une partie de l’autorisation de transport de gaz naturel par
canalisations, référence A322-269 du 12 février 1968, octroyée
à la SA Fluxys Belgium (anciennement SA Distrigaz), suite à la cession
à ORES d’une partie des installations de transport de gaz naturel
DN350 LP Tertre – Thieulain.

Installations de gaz naturel concernées :
- DN350 LP Tertre – Thieulain.

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

[C − 2021/41480]
Canalisations de transport de gaz naturel

Autorisation de transport A323-4396

Par arrêté ministériel du 11 mai 2021, est octroyée une abrogation
complète d’une partie de l’autorisation de transport de gaz naturel par
canalisations, référence A322-292 du 27 février 1968, octroyée à la SA
Fluxys Belgium (anciennement SA Distrigaz), suite à la cession
à nv Fluvius Antwerpen des installations de transport de gaz naturel
DN 500 LP Mortsel – AGM.

Installations de gaz naturel concernées :
- DN 500 LP Mortsel – AGM.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2021/20945]
Forces armées. — Commission d’un candidat officier de réserve

Par arrêté royal n° 3461 du 30 avril 2021, le sergent du cadre de
réserve Pohlmann J., est commissionné au grade de capitaine dans le
cadre de réserve, le 1er novembre 2019, dans sa filière de métiers.

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C − 2021/31223]

6 MAI 2021. — Arrêté royal portant agrément d’un organe tel
que visé à l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l’article 10, § 3,
alinéa 5;

Vu l’arrêté royal du 23 novembre 2006 portant exécution de
l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

Considérant la demande de maintien de l’agrément de Mdeon auprès
du Ministre de la Santé publique du 15 mars 2021;

Considérant l’avis de la Commission d’agrément des organes
octroyant des visas préalables pour les manifestations scientifiques,
donné le 12 avril 2021;

Considérant que cette durée est conforme à l’article 5, §§ 1er et 2,
alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 novembre 2006 portant exécution de
l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. En vue d’assurer la procédure de visa préalable prévue
à l’article 10, § 3, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments,
l’ASBL Mdeon est agréée comme organe au sens de ce même
article pour une période de trois ans, à partir du 1er juin 2021 jusqu’au
31 mai 2024.
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Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 mei 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid
Fr. VANDENBROUCKE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2021/31503]
2 APRIL 2021. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest
en Werchter’ wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn als bijlage gevoegd bij dit besluit:

1. Bijlage I: het grafisch plan;

2. Bijlage II: de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn als bijlage gevoegd bij dit besluit:

1. Bijlage IIIa: de toelichtingsnota – tekst;

2. Bijlage IIIb: de toelichtingsnota – kaarten;

3. Bijlage IV: het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompen-
satie;

4. Bijlage V: de milieubeoordeling

5. Bijlage VI: Beslissingsnota Demervallei en Laak 2016, beslissing van de betrokken overheden en actoren over de
‘integrale visie voor de Demervallei en Laak van Diest tot Werchter’

6. Bijlage VII, VR toets

Art. 2. De Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2021/31372]
23 APRIL 2021. — Beëindiging van de aanstelling van Danny Wille in het mandaat

van algemeen directeur bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De aanstelling van Danny Wille in het mandaat van algemeen directeur van OVAM wordt beëindigd
met ingang van 1 juni 2021.

Art. 2. Dit besluit zal aan de belanghebbende worden meegedeeld.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

[C − 2021/31417]
26 APRIL 2021. — Vernietiging

Bij besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 26 april 2021 wordt het besluit van het college van
burgemeester en schepenen van Tremelo van 26 januari 2021 tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst met betaling
van een verbrekingsvergoeding, vernietigd.

Art. 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique
Fr. VANDENBROUCKE
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