
Overwegende dat de ondernemingen die actief zijn in de sectoren kinderdagverblijven en crèches, en rust- en
verzorgingstehuizen op geen enkele wijze investeringssteun kunnen genieten, in tegenstelling tot de wel gesteunde
publieke kinderdagverblijven en crèches en rust- en verzorgingstehuizen; dat die vorm van concurrentieverstoring
dringend ongedaan gemaakt moet worden,

Besluit :

Artikel 1. In bijlage 2 van het ministerieel besluit van 18 april 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse
Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in
het Vlaamse Gewest, worden de volgende sectoren ingevoegd :

NACE-code Omschrijving

87101 Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)

87301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)

87302 Serviceflats voor ouderen

87309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g.

88911 Kinderdagverblijven en crèches

88912 Kinderopvang door onthaalmoeders

88919 Overige kinderopvang

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Brussel, 28 mei 2009.

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
Mevr. P. CEYSENS

*

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[2009/202714]

Personeel. — Benoeming in vast dienstverband

Bij besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij van 3 juni 2009 wordt Gert
Luypaert, met ingang van 1 april 2009, in vast dienstverband benoemd in de graad van adjunct van de directeur bij het
Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Organisatie en Strategisch
Beleid, Brussel.

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[C − 2009/35561]

Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het decreet van 27 oktober 2006
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 26 mei 2009 wordt
de standaardprocedure vastgesteld voor :

— het oriënterend bodemonderzoek;

— het beschrijvend bodemonderzoek;

— het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek;

— het bodemsaneringsproject;

— het beperkt bodemsaneringsproject;

— de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg.
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Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009 met uitzondering van artikel 6 van het besluit dat in werking
treedt op 1 juli 2009 en dat betrekking heeft op de vaststelling van de standaardprocedure voor de bodemsanerings-
werken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg.

Bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en eindevaluatieonderzoeken die voor de inwerkingtreding van dit
besluit bij de OVAM worden ingediend en die na de inwerkingtreding ervan door de OVAM worden beoordeeld,
worden getoetst aan de codes van goede praktijk die golden op het ogenblik dat het bodemonderzoek,
bodemsaneringsproject of eindevaluatieverzoek werd ingediend.

De standaardprocedures kunnen geraadpleegd en gedownload worden op de OVAM-website : http ://www.ovam.be

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken
[2009/202551]

Onteigeningen NV De Scheepvaart

LANAKEN : Bij besluit van 14 mei 2009 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur is voorgeschreven dat de bepalingen van artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten
algemenen nutte en de concessies voor de bouw van autosnelwegen, dienen te worden toegepast voor de
onteigeningen door nv De Scheepvaart op het grondgebied van de gemeente Lanaken voor het project ’Rivierkundige
ingrepen in de zuidelijke sector (HERBRICHT) van de Gemeenschappelijke Maas’.

De plannen nrs. DSW.7058/4 en DSW.7066 liggen ter inzage bij de afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, te
3500 Hasselt.

De te onteigenen percelen zijn gekend onder de volgende kadastrale gegevens :
Lanaken - 4e afdeling - Sectie B - perceelsnummer(s) : 60B/deel - 56A/deel en 42G.

Dit besluit kan worden aangevochten voor de Raad van State binnen een termijn van 60 dagen vanaf de
kennisneming van de onteigening alsook voor de Vrederechter op het ogenblik dat de gerechtelijke fase wordt ingezet.

Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte
afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (art. 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2009/202552]

Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Harelbeekse Houtzagerij/Omniplex’,
gemeente Harelbeke

Bij besluit van 30 april 2009 van de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen wordt het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) ’Harelbeekse Houtzagerij/Omniplex’ voor de gemeente Harelbeke, zoals definitief vastgesteld
bij besluit van 22 december 2008 van de gemeenteraad van Harelbeke en gevoegd in bijlage bij het besluit van de
deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd, met uitzondering van de blauw omrande delen.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2009/202664]

20 MARS 2009. — Arrêté ministériel relatif à l’expropriation de biens immeubles à Comines-Warneton

Le Ministre du Budget, des Finances et de l’Equipement et du Patrimoine,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993
et du 16 juillet 1993, notamment l’article 6, § 1er, X, 1o;

Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause
d’utilité publique, notamment l’article 5;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique poursuivies ou autorisées
par l’Exécutif régional wallon;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
tel que modifié par les arrêtés des 16 septembre 2004, 15 avril 2005 et 15 mai 2008, notamment l’article 22;
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