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[2009/200522]
Wegen. — Onteigeningen. — Spoedprocedure

ROTSELAAR. — Krachtens het besluit van 28 januari 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur zijn de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 tot instelling van een
rechtspleging bij dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemenen nutte van toepassing voor de
onteigeningen door de Vlaamse overheid op het grondgebied van de gemeente Rotselaar.

Het plan 16 DB G 000477 00 ligt ter inzage bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer
Vlaams-Brabant, Luchthavenlaan 4, 1800 Vilvoorde.

Tegen het genoemde ministerieel besluit van 28 januari 2009 kan bij de Raad van State beroep worden
aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 60 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van State worden
toegestuurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2009/200425]
8 FEBRUARI 2007. — Ministerieel besluit houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités

en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 5,
ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, inzonderheid op de artikelen 10 en 11 gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1983, 6 juli 1989
en 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op de artikelen 34, 38 en 42;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, inzonderheid op artikel 7. 11o, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor bestuurszaken, gegeven op 25 januari 2007;
Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog overlegcomité van 15 mei 2006,

Besluit :
Artikel 1. Er wordt een tussenoverlegcomité opgericht, hierna te noemen beleidsdomeinoverlegcomité,

voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, inzonderheid voor volgende entiteiten :
• departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
• Kind en Gezin (IVA);
• Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (IVA);
• Zorg en Gezondheid (IVA);
• Jongerenwelzijn (IVA);
• Inspectie Welzijn en Volksgezondheid (IVA);
• Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (EVA);
• Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (EVA);
• Strategische Adviesraad.
Art. 2. In het gebied van het beleidsdomeinoverlegcomité wordt er een basisoverlegcomité opgericht, hierna te

noemen entiteitsoverlegcomité, voor elk van volgende entiteiten :
EOC 7.1. departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
EOC 7.2. Kind en Gezin (IVA);
EOC 7.3. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (IVA);
EOC 7.4. Zorg en Gezondheid (IVA);
EOC 7.5. Jongerenwelzijn (IVA);
EOC 7.6. Inspectie Welzijn en Volksgezondheid (IVA);
EOC 7.7. Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (EVA);
EOC 7.8. Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (EVA);
EOC STRA Strategische Adviesraad.
Art. 3. § 1 De afvaardiging van de overheid in het beleidsdomeinoverlegcomité wordt als volgt vastgesteld :
a) Voorzitter :
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- de voorzitter van het managementcomité of bij ontstentenis van een managementcomité een N-functie aangeduid
door de beleidsraad.

b) Leden :
- de leden worden door de voorzitter van het beleidsdomeinoverlegcomité gekozen in functie van de punten van

de dagorde.
§ 2 De voorzitter van het beleidsdomeinoverlegcomité duidt bij afwezigheid of verhindering zijn plaatsvervanger

aan.
Art. 4. § 1. De afvaardiging van de overheid in een entiteitsoverlegcomité wordt als volgt vastgesteld :
a) Voorzitter :
- hoofd van de entiteit
b) Leden :
- de leden worden door de voorzitter van het entiteitsoverlegcomité gekozen in functie van de punten van de

dagorde.
§ 2 De voorzitter van het entiteitsoverlegcomité duidt bij afwezigheid of verhindering zijn plaatsvervanger aan.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006 met uitzondering van de Strategische Adviesraad

waarvoor dit besluit in werking treedt in overeenstemming met de juridische inwerkingsdatum van deze raad.
Brussel, 8 februari 2007.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
I. VERVOTTE

*

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2009/200495]

28 JANUARI 2009. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2007 houdende
oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 5, ingevoegd bij de
wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, artikel 10, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983 en artikel 11, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1983,
6 juli 1989 en 11 april 1999;

Gelet op het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het
Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, vervangen bij het koninklijk
besluit van 20 december 2007, en artikelen 38 en 42, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, artikel 7, 11o, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 februari 2007 houdende oprichting van basis- en tussenoverlegcomités en
samenstelling van de overheidsafvaardiging in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 8 februari 2007 houdende oprichting van basis-

en tussenoverlegcomités en samenstelling van de overheidsafvaardiging in het beleidsdomein Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin worden de woorden ″Strategische Adviesraad″ geschrapt.

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden ″EOC STRA Strategische Adviesraad″ geschrapt.
Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden ″met uitzondering van de Strategische Adviesraad

waarvoor dit besluit in werking treedt in overeenstemming met de juridische inwerkingsdatum van deze raad″
geschrapt.

Brussel, 28 januari 2009.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
V. HEEREN
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