
De heer Johan VANDE VELDE, administratief medewerker
Mevr. Betty VANDEVIN, administratief deskundige
Mevr. Anja VANDIJCK, administratief assistent
Mevr. Christine VLEMINCKX, administratief medewerker

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2018/12648]
7 JUNI 2018. — Ministerieel besluit houdende benoeming van

ledenvan het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch
Instituut

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 8 juni 1976 tot oprichting van het Nationaal
Geografisch Instituut, artikel 5, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit
nr. 234 van 22 december 1983 en de wet van 15 december 2011 tot
omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor
ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE);

Gelet op het ministerieel besluit nr. 94125 van 18 januari 2016 hou-
dende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het
Nationaal Geografisch Instituut,

Besluit :

Artikel 1. Worden uit hun mandaat als lid van het Comité van
beheer van het Nationaal Geografisch Instituut ontheven:

- Majoor Nicolas Stassin, vertegenwoordiger van de Minister van
Defensie;

- de heer Pascal Poupart, vaste afgevaardigde van de Algemene
Centrale van de Openbare Diensten – Ministeries en Overheidsdien-
sten.

Art. 2. Worden als lid van het Comité van beheer van het Nationaal
Geografisch Instituut benoemd:

- Majoor Christophe Dumont, als vertegenwoordiger van de Minister
van Defensie, die het mandaat van Majoor Nicolas Stassin zal
voltooien;

- De heer Emmanuel Carlier, afgevaardigde van de Algemene
Centrale van de Openbare Diensten – Ministeries en Overheidsdien-
sten, die het mandaat van de heer Pascal Poupart zal voltooien.

Art. 3. Dit besluit zal aan de betrokkenen worden medegedeeld en
een afschrift ervan zal tot kennisgeving aan het Rekenhof worden
toegezonden.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.

Brussel, 7 juni 2018.

S. VANDEPUT

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/31270]
18 MEI 2018. — Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk

uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’
wordt definitief vastgesteld.

M. Johan VANDE VELDE, collaborateur administratif
Mme Betty VANDEVIN, expert administratif
Mme Anja VANDIJCK, assistant administratif
Mme Christine VLEMINCKX, collaborateur administratif

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2018/12648]
7 JUIN 2018. — Arrêté ministériel portant nomination de membres

du Comité de gestion de l’Institut géographique national

Le Ministre de la Défense,

Vu la loi du 8 juin 1976 portant création de l’Institut géographique
national, l’article 5, § 1er, modifié par l’arrêté royal n° 234 du
22 décembre 1983 et la loi du 15 décembre 2011 transposant la
Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du
14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique
dans la Communauté européenne (INSPIRE);

Vu l’arrêté ministériel n° 94125 du 18 janvier 2016 portant nomination
des membres du Comité de gestion de l’Institut géographique national,

Arrête :

Article 1er. Sont déchargés de leur mandat de membre du Comité de
gestion de l’Institut géographique national:

- Major Nicolas Stassin, en tant que représentant du Ministre de la
Défense;

- M. Pascal Poupart, délégué permanent de la Centrale générale des
Services publics – Ministères et Services publics.

Art. 2. Sont nommés membres du Comité de gestion de l’Institut
géographique national:

- Major Christophe Dumont, en tant que représentant du Ministre de
la Défense, qui achèvera le mandat du Major Nicolas Stassin;

- M. Emmanuel Carlier, délégué de la Centrale générale des Services
publics – Ministères et Services publics, qui achèvera le mandat de
M. Pascal Poupart.

Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et une copie en
sera adressée à la Cour des Comptes, pour information.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2018.

Bruxelles, le 7 juin 2018.

S. VANDEPUT
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De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn bij dit besluit gevoegd als bijlage :

1. bijlage I, het grafisch plan;

2. bijlage II, de stedenbouwkundige voorschriften.

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

1. bijlage IIIa, de toelichtingsnota - tekst;

2. bijlage IIIb, de toelichtingsnota - kaarten;

3. bijlage IV, het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding
kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadevergoeding of een gebruikerscom-
pensatie;

4. bijlage V, het planologisch attest van 6 oktober 2016;

5. bijlage VI, het onderzoek tot milieueffectrapportage.

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

*

VLAAMSE OVERHEID

[2018/203208]

Kanselarij en Bestuur
25 MEI 2018. — Erkenningen

Bij besluit van 25 mei 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding wordt de samenvoeging van de parochie Sint-Pius x te Destelbergen met de te behouden
parochie O.L.Vrouw ter Sneeuw te Destelbergen, erkend.

Bij besluit van 25 mei 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding wordt de samenvoeging van de parochie Sint-Cornelius te Horebeke met de te behouden
parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Horebeke, erkend.

Bij besluit van 25 mei 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding wordt de samenvoeging van de parochie Heilig-Hart te Sint-Niklaas met de te behouden
parochie Sint-Niklaas te Sint-Niklaas, erkend.

*

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur

[2018/203207]

8 JUNI 2018. — IGEAN. — Onteigening. — Machtiging

Bij besluit van 08-06-2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding wordt IGEAN gemachtigd om over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende
goederen gelegen te Niel, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan ’Antwerpsestraat 47’, met het oog
op de realisatie van het GRUP ’Niel Centrum’.

Het besluit tot machtiging van de onteigening wordt door de onteigenende instantie ter inzage gelegd.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden
ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via
een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die
wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een
termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.
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