
Bij besluit van de administrateur-generaal van 16 januari 2015 wordt bepaald:

Artikel 1. Met ingang van 17 februari 1999 wordt de vzw Oppas Zuid-West-Vlaanderen, Beneluxpark 22,
8500 Kortrijk, onder erkenningsnummer OPP 513, erkend als dienst voor oppashulp voor de bestuurlijke
arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.

Vanaf 1 januari 2009 wordt het werkingsgebied uitgebreid met het bestuurlijk arrondissement Ieper en de
gemeente Alveringem.

Art. 2. Het besluit van de administrateur-generaal van 1 februari 2013 tot erkenning van de vzw Oppas
Zuid-West-Vlaanderen, Sint-Janslaan 10 te 8500 Kortrijk, als dienst voor oppashulp, wordt opgeheven.

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[2015/201746]

1 APRIL 2015. — Uitzendbureaus

Bij besluit van 1 april 2015 heeft de Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie namens de
Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid de toelating verleend:

Aan de BV DIT Technical Services 1, Filipsweistraat 9A, 4181CH Waardenburg, Nederland om de activiteit als
uitzendbureau in de bouwsector uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer
VG 2022/UC en gaat in op 1 april 2015 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BV Proflinq+, Nieuwstraat 9, 6191JN Beek, Nederland om de activiteit als uitzendbureau algemeen en in
de bouwsector uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer VG 2108/UC en gaat in
op 1 april 2015 voor een periode van onbepaalde duur.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2015/201743]

5 MAART 2015. — Provincie West-Vlaanderen
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Vierwegen, stad Menen

Bij besluit van 5/03/2015 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Vierwegen voor de stad Menen, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Menen in
zitting van 26/01/2015, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2015/201744]

19 MAART 2015. — Provincie West-Vlaanderen
Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) KWZI Ingooigem, gemeente Anzegem

Bij besluit van 19/03/2015 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan KWZI Ingooigem voor de gemeente Anzegem, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van
Anzegem in zitting van 3/02/2015, goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2015/201751]

20 MAART 2015. — Definitieve vaststelling van het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Oosterweelverbinding - wijziging″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Oosterweelverbinding-wijziging″
wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen:

1o bijlage I bevat de grafische plannen;

2o bijlage II bevat de stedenbouwkundige voorschriften bij de grafische plannen.

De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als onderdeel
van:

1o bijlage IIIa: toelichtingsnota - tekst;

2o bijlage IIIb: toelichtingsnota - kaarten;
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3o bijlage IIIc, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikers-
compensatie;

4o bijlage IIId: de milieu-effectbeoordeling;

5o bijlage IIIe: de watertoets en erfgoedtoets;

6o bijlage IIIf: het RVR;

7o bijlage IIIg: de MKBA;

8o bijlage IIIh: de verkeersveiligheidseffectbeoordeling;

9o bijlage IIIi: het tunnelveiligheidsrapport;

10o bijlage IIIj: het Masterplan 2020;

11o bijlage IIIk: beslissingen Vlaamse Regering over de Oosterweelverbinding;

12o bijlage IIIl: de uitgebreide planningscontext;

13o bijlage IIIm: het bestaande GRUP Oosterweelverbinding;

14o bijlage IIIn: de nota milderende maatregelen en flankerend beleid.

Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
[2015/201759]

20 MAART 2015. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’afbakening van het
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden - cluster Zaventem’ (artike-
len C0.2, C4.1, C4.3, C5.1.1, C5.1.3, C5.1.4, C5.1.5, C6.4, C6.5, C6.6, C6.7, C8.1, C8.2, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C8.7
en C8.12)

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’afbakening van het Vlaams
Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden - cluster Zaventem (artikelen C0.2, C4.1, C4.3,
C5.1.1, C5.1.3, C5.1.4, C5.1.5, C6.4, C6.5, C6.6, C6.7, C8.1, C8.2, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C8.7 en C8.12)’ wordt definitief
vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn gevoegd bij dit besluit als bijlagen I en II:

1o bijlage I bevat het grafisch plan;

2o 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 onderdeel
van bijlage IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe en IIIf:

1o bijlage IIIa, de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de
tekstuele toelichting en de kaarten; de relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; een lijst van de
voorschriften die strijdig zijn met het voormelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en die worden opgeheven; een
overzicht van de conclusies van het planmilieueffectenrapport, de passende beoordeling, het ruimtelijk veiligheids-
rapport en de watertoets;

2o bijlage IIIb, de toelichtingsnota met een weergave van de feitelijke en juridische toestand, meer bepaald de
kaarten;

3o bijlage IIIc, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikers-
compensatie;

4o bijlage IIId, het plan-MER (inclusief richtlijnen en passende beoordeling);

5o bijlage IIIe, het ruimtelijk veiligheidsrapport;

6o bijlage IIIf, het overlegproces voorafgaand aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’afbakening van het
Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden’.

Art. 2. 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

[C − 2015/29162]
19 MARS 2015. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 1er juin 2012 portant désignation des membres

du Comité de gestion de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou
subventionné par la Communauté française

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,

Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence
pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française,
notamment l’article 5;
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