
Overwegende dat de aanvrager nog niet voldoet aan alle voorwaarden, opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II
van het Besluit;

Overwegende dat de aanvrager verklaard heeft vanaf de datum van zijn aanwijzing als distributienetbeheerder te
zullen voldoen aan de voorwaarden die door het Elektriciteitsdecreet, de artikelen 11, 12, 15, 27, 28 en 29 van het Besluit
en alle andere uitvoeringsbesluiten bij het Elektriciteitsdecreet aan de distributienetbeheerders worden opgelegd,
evenals aan de openbaredienstverplichtingen, opgelegd op basis van artikel 19, § 1 van het Elektriciteitsdecreet en de
verplichtingen die aan de netbeheerders worden opgelegd in uitvoering van de technische reglementen, bedoeld in
artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 8 van het
Elektriciteitsdecreet en de gedragscode, bedoeld in artikel 14 van hetzelfde decreet;

Overwegende dat de aanwijzing ingevolge artikel 30 van het besluit slechts betrekking heeft op de resterende
duurtijd van de aanwijzing die herroepen werd,

Besluit :

Artikel 1. De N.V. BIAC, met zetel te Vooruitgangstraat 80, bus 2, 1000 Brussel, wordt vanaf heden aangewezen
als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledige
grondgebied van de luchthaven Brussel-Nationaal, zoals omschreven in het bij de VREG op 14 november 2002
ingediende aanvraagdossier en waarvan zij de eigendom heeft, op voorwaarde dat niet later dan op 8 april 2005
voldaan is aan alle voorwaarden opgesomd in afdeling IV van hoofdstuk II van het besluit.

Art. 2. De aanwijzing van de N.V. BIAC geldt voor een periode van elf jaar, dewelke een aanvang neemt op
8 april 2004.

Art. 3. Deze beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De beslissing heeft uitwerking op de datum waarop zij genomen wordt.

Brussel, 8 april 2004.

Voor de VREG :
De Voorzitter,
André Pictoel.

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2004/35545]

Herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. — Definitieve vaststelling (1)

Bij besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 wordt een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen definitief vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

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

Nota

(1) Het besluit, de bijlage en het advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening zijn ter inzage bij
de Vlaamse gemeentebesturen. De teksten kunnen ook geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

Departement de l’Environnement et de l’Infrastructure

[C − 2004/35545]

Révision du Schéma de Structure d’aménagement de la Flandre (1)

Un arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixe définitivement le Schéma de Structure
d’Aménagement de la Flandre tel que repris en annexe au présent arrêté.

Le Ministre flamand ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Note

(1) L’arrêté, l’annexe et l’avis de la commission flamande de l’Aménagement du Territoire peuvent
être consultés auprès des administrations communales flamandes. Les textes peuvent également être consultés au
www.ruimtelijkeordening.be.
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