
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/30796]
Rechterlijke Orde

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017, is de delegatie van de heer
Yernaux, M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen,
gedelegeerd naar de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking om toegevoegd te worden aan de ambas-
sade van België te Rabat en er de opdracht te vervullen van
verbindingsmagistraat, verlengd voor een periode van 1 septem-
ber 2017 tot aan de delegatie van zijn vervanger.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2017/30780]
Notariaat

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2017, dat in werking treedt op
1 september 2017, is het verzoek tot associatie van de heer Meert B.,
notaris ter standplaats Antwerpen, van mevr. Meert N., notaris ter
standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton), en van
mevr. Meert S., kandidaat-notaris, om de associatie “Benoît & Nathalie
& Sophie MEERT”, ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het
zesde kanton), te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Meert S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats
Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/30724]
Elektrische verbindingen. — Verklaring van openbaar nut

Index : 235/80874

Bij het koninklijk besluit van 7 juli 2017 wordt een verklaring van
openbaar nut toegekend aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20 te
1000 Brussel, Index 235/80874 voor de aanleg van een ondergrondse
elektrische verbinding tussen het nieuwe conversiestation te Wezet en
het grenspunt van Eynatten, op een spanning van 320 kV, met
gelijkstroom, op het grondgebied van de steden Wezet, Herstal, Luik,
Herve, Limbourg en Eupen en van de gemeenten Oupeye, Blegny,
Soumagne, Thimister-Clermont, Welkenraedt, Baelen, Lontzen en Rae-
ren.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2017/203979]
30 JUNI 2017. — Voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

″Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen″

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2017 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ″Specifiek regionaal bedrijventerrein
met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen″ wordt voorlopig vastgesteld.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/30796]
Ordre judiciaire

Par arrêté ministériel du 17 juillet 2017, la délégation de M. Yernaux,
M., avocat général près la cour d’appel de Mons, délégué au SPF
Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développe-
ment, pour être adjoint à l’ambassade de Belgique à Rabat et y exercer
la mission de magistrat de liaison est prolongée pour une période du
1er septembre 2017 jusqu’à la délégation de son remplaçant.

Le recours en annulation de l’actes précité à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science, 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2017/30780]
Notariat

Par arrêté ministériel du 17 juillet 2017, entrant en vigueur le
1er septembre 2017, la demande d’association de M. Meert B., notaire à
la résidence d’ Anvers, de Mme Meert N., notaire à la résidence
d’Anvers (territoire du sixième canton), et de Mme Meert S., candidat-
notaire, pour former l’association « Benoît & Nathalie & Sophie
MEERT », à la résidence d’Anvers (territoire du sixième canton), est
approuvée.

Mme Meert S. est affectée en qualité de notaire associée à la résidence
d’Anvers (territoire du sixième canton).

Le recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxel-
les), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2017/30724]
Connexions électriques. — Déclaration d’utilité publique

Index : 235/80874

Par arrêté royal du 7 juillet 2017 une déclaration d’utilité publique est
octroyée à la SA Elia Asset, Boulevard de l’Empereur 20, 1000 Bruxelles,
Index : 235/80874 pour l’établissement d’une liaison électrique souter-
raine entre la nouvelle station de conversion à Visé et le point frontière
d’Eynatten, à la tension de 320 kV, en courant continu, sur ou sous des
terrains privés sur les territoires des villes de Visé, Herstal, Liège,
Herve, Limbourg et Eupen et des communes d’Oupeye, Blegny,
Soumagne, Thimister-Clermont, Welkenraedt, Baelen, Lontzen et Rae-
ren.
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De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bij dit besluit gevoegd als bijlage:

1o Bijlage Ia, het verordenend grafisch plan;

2o Bijlage Ib, het onteigeningsplan en de onteigeningstabel;

3o Bijlage II, de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

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

1o Bijlage IIIa, de toelichtingsnota - tekst;

2o Bijlage IIIb, de toelichtingsnota - kaarten;

3o Bijlage IV, 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 V: het onderzoek tot milieueffectrapportage;

5o Bijlage VI: het ruimtelijk veiligheidsrapport.

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

*
VLAAMSE OVERHEID

[2017/203975]
14 JULI 2017. — Erkenning van BVBA Camelot Vastgoedbescherming

als organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, 3° van de Vlaamse Wooncode

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. De BVBA Camelot Vastgoedbescherming, met ondernemingsnummer 0452.243.494 en maatschappelijke

zetel in Boombekelaan 18/1, 2660 Antwerpen, wordt erkend als organisatie als vermeld in artikel 91, § 1, 3o van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode onder de volgende voorwaarden:

1o de woningen die de BVBA Camelot Vastgoedbescherming huurt op basis van artikel 55bis, eerste lid, 3o, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van
titel VII van de Vlaamse Wooncode, kunnen alleen voor bewoning aangeboden worden als er voor die woningen een
conformiteitsattest als vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, is
afgeleverd;

2o de bewoners zijn geselecteerd conform de doelstellingen, vermeld in artikel 5 van het decreet van 10 juli 2008
houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid;

3o er bestaat geen kennelijke wanverhouding tussen de wederzijds bedongen verbintenissen van de BVBA Camelot
Vastgoedbeheer en de bewoner.

Art. 2. De erkenning, vermeld in het eerste lid, geldt voor 4 jaar vanaf de datum van de inwerkingtreding van dit
besluit.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2017/203966]
14 JULI 2017. — Aanstelling van een regeringsafgevaardigde bij Participatiemaatschappij Vlaanderen NV

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. De heer Wim Adriaens wordt aangesteld als regeringsafgevaardigde bij de Vlaamse Participatie-

maatschappij Vlaanderen NV.
Art. 2. De rechtspositie als regeringsafgevaardigde wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van het besluit

van de Vlaamse Regering van 14 december 1994 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze waarop de
commissarissen van de Vlaamse Regering bij de investeringsmaatschappijen in dienst worden genomen.

De regeringsafgevaardigde wordt bezoldigd in de weddeschaal A311 van toepassing op het personeel van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en belast met 5 % van de opdracht met volledige prestaties.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van beslissing van de Vlaamse Regering.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

[2017/203963]
14 JULI 2017. — Benoeming van een plaatsvervangende bijzitter

van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. Het ontslag, aangeboden door de heer Daniël Cuypers, plaatsvervangend bijzitter van de Raad, wordt

aanvaard.
Art. 2. Sigrid Pauwels, Raapstraat 15, 2000 Antwerpen, wordt benoemd tot plaatsvervangend bijzitter van de Raad

voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking bij betekening.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
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