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VLAAMSE OVERHEID

[C − 2012/36101]
7 SEPTEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van

een subsidie voor de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid 2013-2016 voor de gesubsidieerde sportfederaties.
Vernietiging

In het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2012, akte nr. 2012/36058, bl. 61092 tot en met 61097, moet de tekst als van
nul en generlei waarde beschouwd worden.

*

VLAAMSE OVERHEID

[2012/36080]
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. — Raad van State. — Gedeeltelijke vernietiging

Bij arrest van de Raad van State nr. 220.608 van 17 september 2012 werd artikel 4 van het besluit van
14 oktober 2010 van de deputatie van de provincie Limburg houdende de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan « Lindedorp en ruiloperatie WUG Linde-Wauberg » van de stad Peer vernietigd. In dit artikel werd de
stad Peer ertoe gemachtigd om over te gaan tot gerechtelijke onteigening van de percelen 1 t.e.m. 7 zoals aangegeven
op het onteigeningsplan bijbehorend bij het ruimtelijk uitvoeringsplan en opgesteld met het oog op de realisatie van
het plan.

Het beroep tot nietigverklaring gericht tegen het vermelde besluit van 14 oktober 2010 van de deputatie van de
provincie Limburg, evenals tegen het besluit van 7 juli 2010 van de gemeenteraad van de stad Peer houdende
definitieve vaststelling van het vermeld gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd voor het overige verworpen.

In ditzelfde arrest werd de bekendmaking ervan bevolen op dezelfde wijze als het gedeeltelijk vernietigde besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[C − 2012/36090]
28 SEPTEMBER 2012. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling dat de digitale systemen en processen voor

het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het verwerken van de stemmen en voor de
zetelberekening de integriteit van de gegevens en het geheim van de stemming waarborgen

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

Gelet op het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012, artikel 4, § 2, tweede lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012 houdende de delegatie van de bevoegdheden inzake

de organisatie van de digitale processen bij de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de
verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister,
bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 3, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 houdende de erkenning van de bedrijven
Coralius NV, PwCEnterpriceAdvisory cvba en SYSQA BV (NL) als adviesorgaan voor digitale stemsystemen en de
digitale aspecten van de verwerking van de kiesverrichtingen;

Gelet op het advies van 3 september 2012 van PwC over de geschiktheid van de systemen geleverd door de THV
HP-Belgacom;

Gelet op het advies van 14 september 2012 van PwC over de geschiktheid van de systemen geleverd door
Smartmatic,

Besluit :
Enig artikel. De digitale systemen en processen voor het kandidatenbeheer, voor de digitale stemming, voor het

verwerken van de stemmen en voor de zetelberekening, die gebruikt zullen worden in het kader van de lokale en
provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012, waarborgen de integriteit van de gegevens en het geheim van de
stemming.

Brussel, 28 september 2012.
De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,

G. BOURGEOIS

61706 BELGISCH STAATSBLAD — 10.10.2012 — MONITEUR BELGE


