
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2018/32280]

25 OKTOBER 2018. — Arrest van de Raad van State

Bij arrest, nr. 242.804 van 25 oktober 2018 in de zaak A. 222.667/IX-9096 van de Raad van State op 25 oktober 2018
werd beslist dat:

1. De Raad van State stelt de afstand van geding vast in hoofde van de derde verzoekende partij.
2. De Raad van State vernietigt het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 ‘houdende bepaling van het

aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en
houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking
worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties’.

3. Dit arrest dient bij uittreksel te worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het vernietigde besluit.
4. De derde verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van haar vordering tot schorsing, begroot op een

rolrecht van 200 euro.
De verwerende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing en van het beroep tot

nietigverklaring van de overige verzoekende partijen, begroot op een rolrecht van 2000 euro en een rechtsplegings-
vergoeding van 840 euro, die verschuldigd is aan deze verzoekende partijen, elk voor een vijfde.

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[C − 2018/32273]

19 NOVEMBER 2018. — Wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor
rundvee ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 19 november 2018 wordt bepaald :
Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee

ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, het laatst gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 15 maart 2017, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan het tweede lid worden een punt 12° en een punt 13° toegevoegd, die luiden als volgt :
“12° Ivo De Causemaecker, Kerkstraat (WAO) 36, 9988 Sint-Laureins;
13° V-Vet bvba, Lindestraat 22, 3800 Sint-Truiden.”;

2° aan het derde lid wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt :
“4° Eric De Ridder, Putsesteenweg 3, 2920 Kalmthout.”.

*
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Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2018/32276]

Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken, de
volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool : 2835

Erkenningsdatum rijschool : 23/11/2018

Maatschappelijke zetel rijschool : Martinlaan 47 3670 Meeuwen-Gruitrode

Commerciële naam rijschool : rijschool Sophie ( KBO 0694935912)

Directeur : Sophie Cuppens

Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2835/01

Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 23/11/2018

Adres administratief lokaal: Kloosterpoort 2 3960 Bree

Adres leslokaal: L 0730 Kloosterpoort 2 3960 Bree

Datum goedkeuring: 23/11/2018

Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool

Stamnummer vestigingseenheid : 2835/01

Stamnummer oefenterrein: nvt

Toegestane onderrichtscategorieën: B

Datum goedkeuring: 23/11/2018

Opmerking: geen
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