
7° diplôme d’urbanisme, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen ou Sint-Lukas Hogere Leergangen à
Schaerbeek et Bruxelles;

8° diplôme de constructeur urbain ou urbaniste, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas,
Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas ou Hogere Leergangen Sint-Lucas à Gand;

9° diplôme de créateur urbaniste ou d’urbaniste, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor
Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-Instituut, Hogere
Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, ou Centrum voor Volwassenenonderwijs à
Anvers;

10° diplôme d’urbanisme, d’urbaniste, section urbanisme, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk
Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuu-
rinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor Volwasse-
nenonderwijs – Instituut voor Volwassenenvorming à Gand ou Zottegem;

11° diplômes portant d’autres dénominations que celles mentionnées de 1° à 10°, délivrés antérieurenemt sur base
de la même formation spécifique ou d’une formation similaire en aménagement du territoire, planification spatiale
et/ou urbanisme, après décision du Ministre flamand chargé de l’aménagement du territoire, sur avis de
l’Administration de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou de l’Administration de la Formation
permanente du Département de l’Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 2. Les diplômes suivants, délivrés avant le 31 décembre 2001, donnent accès à une désignation dans la
fonction de fonctionnaire urbanistique régional, provincial et communal :

1° diplôme de licencié en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven;

2° diplôme de licencié en urbanisme, aménagement et développement du territoire, R.U. Gent et U. Gent;

3° diplôme d’études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven;

4° diplôme d’études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, U. Gent;

5° diplôme d’études complémentaires en planification spatiale, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven —
U. Gent;

6° diplôme d’études spécialisées en urbanisme et aménagement du territoire, Interuniversitaire Opleidingen K.U.
Leuven — U. Gent;

7° diplôme d’urbanisme, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen ou Sint-Lukas Hogere Leergangen à
Schaerbeek et Bruxelles;

8° diplôme de constructeur urbain ou urbaniste, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas,
Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas ou Hogere Leergangen Sint-Lucas à Gand;

9° diplôme de créateur urbaniste ou d’urbaniste, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor
Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-instituut, Hogere
Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, ou Centrum voor Volwassenenonderwijs à
Anvers;

10° diplôme d’urbanisme, d’urbaniste, section urbanisme, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk
Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuu-
rinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor Volwasse-
nenonderwijs — Instituut voor Volwassenenvorming à Gand ou Zottegem;

11° diplômes portant d’autres dénominations que celles mentionnées de 1° à 10°, délivrés antérieurenemt sur base
de la même formation spécifique ou d’une formation similaire en aménagement du territoire, planification spatiale
et/ou urbanisme, après décision du Ministre flamand chargé de l’aménagement du territoire, sur avis de
l’Administration de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou de l’Administration de la Formation
permanente du Département de l’Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 3. Les diplômes ou certificats qui, en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation internationale, sont
reconnus ou certifiés équivalents aux diplômes énumérés dans le présent arrêté, sont assimilés à ces diplômes pour
l’application du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2000.

Bruxelles, le 13 juillet 2000.

D. VAN MECHELEN

c

[C − 2000/35736]N. 2000 — 1752
13 JULI 2000. — Ministerieel besluit tot bepaling van de diploma’s van een opleiding ruimtelijke ordening

die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner

De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media,

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, inzonderheid op de
artikelen 19, § 7, en 40, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners,
tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met
betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en
ruimtelijke uitvoeringsplannen, inzonderheid artikel 5, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2000;

Overwegende dat voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, zoals gewijzigd bij besluit van
7 juli 2000, de minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, opdraagt te bepalen welke diploma’s van een opleiding
inzake ruimtelijke ordening voldoen voor registratie als ruimtelijk planner; dat dit moet gebeuren rekening houdend
met de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het opnemen van verantwoordelijkheid als ruimtelijk planner;
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Overwegende dat uitgaande van de taak en de verantwoordelijkheid van een ruimtelijk planner volgende kennis
en vaardigheden vereist zijn :

1° basiskennis van de wetgeving en reglementering inzake ruimtelijke ordening;

2° kennis van planningstheorie met inbegrip van belangrijke plannnigsmodellen;

3° vaardigheid tot analyse van de ruimtelijke structuur van een gebied op verschillende schaalniveaus;

4° vaardigheid tot het formuleren van een visie en concepten inzake de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een
gebied op verschillende schaalniveaus;

5° vaardigheid tot het formuleren van maatregelen van bestemming, inrichting en beheer voor een gebied op
verschillende schaalniveaus;

6° vaardigheid tot communicatie en tot het formuleren van adviezen met betrekking tot aangelegenheden van
ruimtelijke ordening;

Overwegende dat best periodiek wordt bepaald welke concrete diploma’s, rekening houdend met bovenstaande
criteria, voldoen voor registratie als ruimtelijk planner, onder meer omdat dit toelaat evoluties in het onderwijsaanbod
op te volgen;

Overwegende dat rekening gehouden met bovenstaande criteria de programma-inhoud van de bestaande
opleidingen inzake ruimtelijke ordening is onderzocht, alsook de doelstellingen van die opleidingen;

Overwegende dat naast bovenstaande criteria ook rekening gehouden is met de sterke diversiteit in het huidig
opleidingenaanbod, met gerechtvaardigde verwachtingen van personen die in het verleden een diploma van een
opleiding inzake ruimtelijke ordening hebben behaald en met de grote vraag naar gediplomeerden inzake ruimtelijke
ordening;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat overeenkomstig het decreet van
18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en
ruimtelijke uitvoeringsplannen gebeurt onder verantwoordelijkheid van ruimtelijk planners; dat volgens hetzelfde
decreet de Vlaamse regering de voorwaarden moet bepalen voor registratie als ruimtelijk planner, wat gebeurd is bij
besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 juli 2000; dat in
dat regeringsbesluit evenwel nadere specificaties inzake het in principe vereiste diploma ruimtelijke ordening
gedelegeerd worden naar de bevoegde minister; dat die specificaties het voorwerp uitmaken van het voorliggend
besluit; dat dit besluit derhalve dringend moet genomen worden omdat anders geen planners kunnen worden
geregistreerd, terwijl door de inwerkingtreding op 1 mei 2000 van het decreet houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening wel procedures voor opmaak van ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen kunnen
worden opgestart;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid,
2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

Artikel 1. De volgende diploma’s, afgegeven vóór 31 december 2001, voldoen opdat de houder ervan zou kunnen
worden opgenomen in het register van ruimtelijke planners :

1° diploma van licentiaat in de stedebouw en de ruimtelijke ordening, K.U. Leuven;

2° diploma van licentiaat in de stedebouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling, R.U. Gent en U. Gent;

3° diploma van aanvullende studies in de stedebouw en de ruimtelijke ordening, K.U. Leuven;

4° diploma van aanvullende studies in de stedebouw en de ruimtelijke ordening, U. Gent;

5° diploma van aanvullende studies in de ruimtelijke planning, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven —
U. Gent;

6° diploma van gespecialiseerde studies in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening, Interuniversitaire
Opleidingen K.U. Leuven — U. Gent;

7° diploma van stedebouw of stedenbouw, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen of Sint-Lukas
Hogere Leergangen te Schaarbeek en Brussel;

8° diploma van stedebouwer, stedebouwkundige of stedenbouwkundige, Hoger Instituut voor Architectuur en
Sierkunsten Sint-Lucas, Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas of Hogere Leergangen
Sint-Lucas te Gent;

9° diploma van stedebouwkundig ontwerper, stedebouwkundige of stedenbouwkundige, Hoger Instituut voor
Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk,
Henry Van de Velde-instituut, Hogere Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, of
Centrum voor Volwassenenonderwijs te Antwerpen;

10° diploma van stedebouw, stedebouwkundige, afdeling stedebouw, afdeling stedenbouw, Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten, Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de
Stad Gent, Hoger Architectuurinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonder-
wijs, Centrum voor volwassenenonderwijs — Instituut voor Volwassenenvorming te Gent of Zottegem;

11° diploma’s met andere benamingen dan de in 1° tot 10° vermelde, die vroeger zijn afgeleverd op basis van
éénzelfde of gelijkaardige specifieke opleiding inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning en of stedenbouw, na
beslissing van de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, op advies van de administratie hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of de administratie permanente vorming van het departement onderwijs van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2. Diploma’s of getuigschriften die krachtens de wet, het decreet of de internationale regelgeving als
gelijkwaardig worden erkend of verklaard met de in dit besluit vermelde diploma’s, worden voor de toepassing van
dit besluit gelijkgesteld met deze diploma’s.

Brussel, 13 juli 2000.

D. VAN MECHELEN
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TRADUCTION
[C − 2000/35736]F. 2000 — 1752

13 JUILLET 2000. — Arrêté ministériel fixant les diplômes d’une formation en aménagement du territoire
donnant accès à l’enregistrement éventuel comme planificateur spatial

Le Ministre flamand de l’Economie, de l’Aménagement du Territoire et des Médias,

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, notamment les articles 19, § 7,
et 40, modifiés par le décret du 26 avril 2000;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement
flamand;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les
conditions d’inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux
en matière d’établissement des schémas de structure d’aménagement et des plans d’exécution spatiaux, notamment
l’article 5, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000;

Considérant que l’arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 mai 2000, tel que modifié par l’arrêté du
7 juillet 2000, charge le ministre compétent pour l’aménagement du territoire de déterminer quels diplômes d’une
formation en matière d’aménagement du territoire donnent accès à l’enregistrement comme planificateur spatial; que
ceci doit se faire en tenant compte de la connaissance et des aptitudes requises pour assumer la responsabilité de
planificateur spatial;

Considérant que, compte tenu de la tâche et de la responsabilité d’un planificateur spatial, la connaissance et les
aptitudes suivantes sont requises :

1° une connaissance de base de la législation et de la réglementation en matière d’aménagement du territoire;
2° une connaissance de la théorie de planification, y compris des principaux modèles de planification;
3° l’aptitude à analyser la structure spatiale d’une région à différents niveaux d’échelle;
4° l’aptitude à formuler une vision et des concepts pour les besoins en matière d’aménagement du territoire d’une

région à différents niveaux d’échelle;
5° l’aptitude à formuler des mesures d’affectation, d’aménagement et de gestion pour une région à différents

niveaux d’échelle;
6° l’aptitude à communiquer et à formuler des avis sur les matières d’aménagement du territoire;

Considérant qu’il est recommandable de déterminer périodiquement les diplômes concrets, compte tenu des
critères susmentionnés, donnant accès à l’enregistrement comme planificateur spatial, notamment parce que cela
permet d’assurer le suivi des évolutions de l’offre en matière d’enseignement;

Considérant que, compte tenu des critères susmentionnés, le contenu des programmes des formations existantes
en matière d’aménagement du territoire a été examiné, ainsi que les objectifs de ces formations;

Considérant que, en plus des critères susmentionnés, il a également été tenu compte de la grande diversité de
l’offre actuelle en matière de formations, des attentes justifiées des personnes qui, par le passé, ont obtenu un diplôme
d’une formation en aménagement du territoire, et du grand besoin en diplômés en matière d’aménagement du
territoire;

Vu l’urgence, motivée par le fait que, en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement
du territoire, l’établissement des schémas de structure d’aménagement et des plans d’exécution spatiaux se fait sous la
responsabilité de planificateurs spatiaux; que, en vertu du même décret, le Gouvernement flamand doit fixer les
conditions en vue de l’enregistrement comme planificateur spatial, ce qui s’est fait par l’arrêté du Gouvernement
flamand du 5 mai 2000, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000; que dans cet arrêté
gouvernemental les spécifications précises en matière du diplôme d’aménagement du territoire qui est en principe
requis, sont cependant déléguées au ministre compétent; que ces spécifications font l’objet du présent arrêté; que cet
arrêté doit par conséquent être adopté d’urgence étant donné que sans cela il est impossible d’enregistrer des
planificateurs, alors que par l’entrée en vigueur le 1er mai du décret portant organisation de l’aménagement du
territoire il est par contre possible d’initier des procédures pour l’établissement des schémas de structure
d’aménagement et des plans d’exécution spatiaux;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 27 juin 2000, en application de l’article 84, premier alinéa, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Arrête :

Article 1er. Les diplômes suivants, délivrés avant le 31 décembre 2001, suffisent pour que son titulaire puisse être
inscrit dans le registre des planificateurs spatiaux :

1° diplôme de licencié en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven;

2° diplôme de licencié en urbanisme, aménagement et développement du territoire, R.U. Gent et U. Gent;

3° diplôme d’études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven;

4° diplôme d’études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, U. Gent;

5° diplôme d’études complémentaires en planification spatiale, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven — U.
Gent;

6° diplôme d’études spécialisées en urbanisme et aménagement du territoire, Interuniversitaire Opleidingen K.U.
Leuven — U. Gent;

7° diplôme d’urbanisme, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen ou Sint-Lukas Hogere Leergangen à
Schaerbeek et Bruxelles;

8° diplôme de constructeur urbain ou urbaniste, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas,
Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas ou Hogere Leergangen Sint-Lucas à Gand;

9° diplôme de créateur urbaniste ou d’urbaniste, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor
Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-instituut, Hogere
Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, ou Centrum voor Volwassenenonderwijs à
Anvers;
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10° diplôme d’urbanisme, d’urbaniste, section urbanisme, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk
Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuu-
rinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor Volwasse-
nenonderwijs – Instituut voor Volwassenenvorming à Gand ou Zottegem;

11° diplômes portant d’autres dénominations que celles mentionnées de 1° à 10°, délivrés antérieurenemt sur base
de la même formation spécifique ou d’une formation similaire en aménagement du territoire, planification spatiale
et/ou urbanisme, après décision du Ministre flamand chargé de l’aménagement du territoire, sur avis de
l’Administration de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou de l’Administration de la Formation
permanente du Département de l’Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 2. Les diplômes ou certificats qui, en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation internationale, sont
reconnus ou certifiés équivalents aux diplômes énumérés dans le présent arrêté, sont assimilés à ces diplômes pour
l’application du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2000.

D. VAN MECHELEN

c

[C − 2000/35715]N. 2000 — 1753
17 JULI 2000. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

18 mei 1999 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor
loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schelde beneden Antwerpen, in de monden van de
Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse
Gewest en betreffende het brevet van havenloods, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 1999 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld
en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schelde beneden
Antwerpen, in de monden van de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen;

Gelet op de uitwisseling van de diplomatieke nota’s tussen Vlaanderen en Nederland van 22 en 26 mei 2000,
waarbij overeengekomen is het loodstarief op de Schelde beneden Antwerpen, in de Scheldemonden en op het kanaal
Gent-Terneuzen te wijzigen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd, voor begroting, gegeven op 15 juli 2000.
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat artikel 36ter van het reglement betreffende het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht

bepaalt dat het gewijzigde loodstarief en de loodsgeldvergoedingen, vastgesteld in Nederlandse gulden, op de Schelde
beneden Antwerpen, in de Scheldemonden en op het kanaal Gent-Terneuzen, van kracht worden op de eerste dag van
de derde maand volgend op de maand waarin de uitwisseling van de diplomatieke nota’s heeft plaats gehad;

Overwegende dat de nieuwe tarieven bijgevolg in voege treden per 1 augustus 2000;
Overwegende dat het noodzakelijk is, om reden van gelijke behandeling, het loodstarief in het Belgische

loodsvaarwater in dezelfde mate en zoveel als mogelijk gelijktijdig als in Nederland te wijzigen;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 18 mei 1999 tot vaststelling van de tarieven van
het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de
Schelde beneden Antwerpen, in de monden van de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen, worden de woorden
«18,2900 Belgische frank» vervangen door de woorden «18,3054 Belgische frank».

Art. 2. De bijlage van hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2000.

Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor Mobiliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juli 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

De minister vice-president,
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,

S. STEVAERT

26131BELGISCH STAATSBLAD — 28.07.2000 — MONITEUR BELGE


