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Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
« Historisch gegroeide bedrijven Deba N.V. en Nevelland v.z.w. te Nevele ». — Voorlopige vaststelling

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2004 wordt het bij dit besluit gevoegde ontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Historisch gegroeide bedrijven Deba N.V. en Nevelland v.z.w. te Nevele »
voorlopig vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II :
1˚ Bijlage I bevat het grafisch plan;
2˚ Bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.
De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlage III,

de toelichtingsnota. Het gaat om :
1˚ een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de tekstuele toelichting en de kaarten;
2˚ de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
3˚ een lijst van de voorschriften die strijdig zijn met het voormelde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan en die worden opgeheven.
De Vlaamse minister bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[2004/202778]

16 AVRIL 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant nomination des membres
de la Commission interuniversitaire d’équivalence des diplômes universitaires étrangers

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des
grades académiques, notamment l’article 36;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la
procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux grades académiques;

Considérant la proposition de l’Université Catholique de Louvain relative au remplacement de M. Henri Simonart,
membre de la Commission interuniversitaire d’équivalence, section : droit et criminologie,

Arrête :

Article 1er. Est nommé membre de la Commission interuniversitaire d’équivalence visée à l’article 4 de l’arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de
l’équivalence des diplômes ou certificats d’études étrangers aux grades académiques, pour la section droit et
criminologie, M. Patrick Wéry, Professeur à l’Université Catholique de Louvain.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er avril 2004.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l’Enseignement supérieur,
de l’Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme Fr. DUPUIS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[2004/202778]

16 APRIL 2004. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid
van de Interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie voor buitenlandse universitaire diploma’s

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies
en de academische graden, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de
voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van diploma’s en studiegetuigschriften
met de academische graden;
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