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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[98/35283]N. 98 — 730
17 DECEMBER 1997. — Decreet houdende bekrachtiging van de bindende bepalingen van het besluit van de

Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (1)

Het Vlaamse Parlement heeft aanwenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt, wat de bindende bepalingen betreft, bekrachtigd mits :

1° aan de bijlage van dit besluit, deel 3 — Bindende bepalingen, Bindende bepalingen in verband met de gebieden
voor economische activiteiten, 1. Selectie van economische knooppunten, 1.3. Economische knooppunten buiten de
stedelijke gebieden en buiten het economisch netwerk van het Albertkanaal, de volgende zin wordt toegevoegd :

« Indien blijkt na onderzoek dat de taakstelling met betrekking tot de invulling van de bedrijventerreinen in een
specifiek economisch knooppunt niet afdoende kan gerealiseerd worden, dan kan deze taakstelling verder ingevuld
worden op nabijgelegen zones in een aangrenzende gemeente. »;

2° aan de bijlage van dit besluit, deel 3 — Bindende bepalingen, Bindende bepalingen in verband met de
lijninfrastructuren, 1. Wegeninfrastructuur, 1.1. Categorisering van de wegen naar functie, de volgende zin wordt
toegevoegd :

« De algemene principes inzake de vormgeving en de uitrusting van de verschillende categorieën van wegen (zoals
uiteengezet in het indicatief gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) kunnen voor wat betreft bestaande
wegen niet opgevat worden als bindende norm en moeten steeds geëvalueerd worden vanuit de bestaande historisch
gegroeide structuur van de omgeving waarin deze weg gelegen is. »

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 december 1997.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
E. BALDEWIJNS

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[98/35283]F. 98 — 730
17 DECEMBRE 1997. — Décret portant confirmation de dispositions obligatoires de l’arrêté du Gouvernement

flamand du 23 septembre 1997 portant fixation définitive du Schéma de Structure d’Aménagement de la
Flandre (2)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 1997 portant fixation définitive du Schéma de
Structure d’Aménagement de la Flandre est, en ce qui concerne les dispositions obligatoires, confirmé à condition :

1° Qu’il soit ajouté à l’annexe au présent arrêté, partie 3 — Dispositions obligatoires, Dispositions obligatoires en
matière des zones affectées aux activités économiques, 1. Sélection des nœuds économiques, 1.3. Nœuds économiques
en dehors des zones urbaines et en dehors du réseau économique du Canal Albert, la phrase suivante :

« Lorsqu’il s’avère après enquête que la définition des tâches relative à l’utilisation des terrains d’activité
économique ne peut pas être réalisée de manière effective, cette définition des tâches peut être réalisée dans les zones
environnantes dans une commune limitrophe. »;

(1) Zitting 1997-1998 :
Stukken. — Voorstel van decreet : 792, nr. 1. — Amendementen : 792, nr. 2. — Verslag : 792, nr. 3. — Amendementen :

792, nrs. 4 tot 6.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 november 1997.
(2) Session 1997-1998 :
Documents.— Proposition de décret : 792, n° 1. — Amendement; 792, n° 2. — Rapport : 792, n° 3. — Amendements :

792, nos 4 à 6.
Annales. — Discussion et adoption. Séances du 19 novembre 1997.
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2° Qu’il soit ajouté à l’annexe au présent arrêté, partie 3 — Dispositions obligatoires, Dispositions obligatoires en
matière des structures linéaires, 1. Infrastructure routière, 1.1. Catégorisation des routes selon leur fonction, la phrase
suivante :

« Les principes généraux en matière de forme et d’équipement des différentes catégories de routes (tel qu’expliqué
dans la partie indicative du Schéma de Structure d’Aménagement de la Flandre) ne peuvent pas être considérés comme
norme obligatoire en ce qui concerne les routes existantes et doivent toujours être évalués à partir de la structure
historiquement évoluée des environs dans lesquels la route est située. »

Promulguons le présent décret et ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre des Travaux publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS

c

[S − C − 98/35312]N. 98 — 731
3 FEBRUARI 1998. — Decreet houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1° privé-personen : de natuurlijke personen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren en die aan de Vlaamse
regering de erkenning vragen van het recht om een oud wapen te voeren of de verlening vragen van het recht om een
nieuw wapen te voeren;

2° instellingen :

a) de privaatrechtelijke rechtspersonen andere dan natuurlijke personen waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaamse Gewest of waarvan de zetel gevestigd is in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, die wegens hun aard
beschouwd moeten worden tot de Vlaamse Gemeenschap te behoren en die aan de Vlaamse regering de erkenning
vragen van het recht om een oud wapen te voeren of de verlening vragen van het recht om een nieuw wapen te voeren;

b) de privaat- of publiekrechtelijke Vlaamse onderwijsinstellingen;

3° oud wapen : een heraldisch wapen waarvan kan worden bewezen dat het ten minste honderd jaar geleden
publiekelijk werd gevoerd;

4° nieuw wapen : een heraldisch wapen waarvan niet kan worden bewezen dat het gedurende ten minste honderd
jaar publiekelijk werd gevoerd;

5° de Raad : de Vlaamse Heraldische Raad;

6° de lijst : de lijst van erkende en verleende wapens zoals opgesteld en bijgehouden door de Vlaamse regering.

HOOFDSTUK II. — Bijzondere bepalingen

Afdeling I. — Oude wapens

Art. 3. § 1. Op aanvraag van een belanghebbende privé-persoon of instelling kan de Vlaamse regering, nadat ze
de Raad heeft geraadpleegd, het recht erkennen om een oud wapen te voeren.

§ 2. De belanghebbende privé-persoon of instelling moet het bewijs leveren dat het betrokken wapen ten minste
honderd jaar voor de datum van zijn aanvraag door één of meer van zijn voorouders in rechtstreekse mannelijke lijn,
respectievelijk door de instelling of haar rechtsvoorgangers publiekelijk werd gevoerd.

§ 3. Het recht om een erkend oud wapen te voeren wordt vererfd volgens de heraldische gebruiken.

§ 4. De erkenning door de Vlaamse regering van het recht om een oud wapen te voeren doet geen afbreuk aan de
rechten die derden eveneens ten opzichte van het betrokken wapen zouden kunnen laten gelden.

Afdeling II. — Nieuwe wapens

Art. 4. § 1. De Vlaamse regering kan, nadat ze de Raad heeft geraadpleegd, op eigen initiatief een privé-persoon
of een instelling het recht verlenen om een nieuw wapen te voeren.

§ 2. Op aanvraag van een belanghebbende privé-persoon of instelling kan de Vlaamse regering, nadat ze de Raad
heeft geraadpleegd, het recht verlenen om een nieuw wapen te voeren.

§ 3. De in § 1 en § 2 bedoelde verleningen bepalen de vorm van het nieuwe wapen. Bij verleningen aan
privé-personen worden ook de lijst van personen die het recht hebben om het wapen te voeren en de wijze van
vererving, eventueel in de vrouwelijke lijn, bepaald.

§ 4. De in § 1 en § 2 bedoelde nieuwe wapens moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° ze moeten heraldisch verantwoord zijn;

2° het mogen geen wapens zijn die al toebehoren aan andere privé-personen of instellingen;

3° de buitenversierselen van het wapen mogen geen gouden helmkroon, rangkroon, banieren, wapenmantel of
wapenkreet bevatten.

(1) Zitting 1996-1997 :
Stuk. — Voorstel van decreet : 740 - Nr. 1.

Zitting 1997-1998 :
Stukken. — Amendementen : 740 - Nr. 2. — Verslag : 740 - Nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 14 januari 1998.
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