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Dit hoofdstuk dient voor de beoordeling van de effecten rekening te houden met de elkaar beïnvloedende factoren.
Correctiemaatregelen
In dit hoofdstuk dienen de maatregelen te worden uiteengezet, die overwogen worden ter voorkoming,
vermindering en, voor zover mogelijk, compensatie van elk eventueel vermoedelijk niet te verwaarlozen negatief effect
van de uitvoering van het ontwikkelingsplan op het leefmilieu.
In dit hoofdstuk dienen de redenen duidelijk te worden opgelijst waarom de vermoedelijke niet te verwaarlozen
effecten van de uitvoering van het ruimtelijk ontwikkelingsplan op het leefmilieu niet voorkomen kunnen worden,
waarbij het inzetten van compensatiemaatregelen wordt verantwoord.
Opvolgingsmaatregelen
In dit hoofdstuk worden de overwogen opvolgingsmaatregelen uiteengezet. Daarmee dienen met name in een
vroeg stadium de onvoorziene negatieve impacten aangeduid te worden en de gepaste corrigerende acties ingezet te
worden.
Mogelijke alternatieven
In dit hoofdstuk dienen de mogelijke alternatieven en de verantwoording ervan naar gelang van de punten 1 tot
9o van artikel D.VIII.33, § 3, van het Wetboek te worden uiteengezet.
Beoordelingsmethode en ontstane moeilijkheden
In dit hoofdstuk wordt de wijze omschreven, waarop het milieueffectenverslag tot stand gekomen is.
Daarmee dient de kwaliteit van de informatie vervat in het milieueffectenverslag te worden beoordeeld.
Het dient te verwijzen naar de moeilijkheden die bij de uitvoering van het verslag rezen (bv. technische
tekortkomingen of een gebrek aan know-how) en naar de wijze waarop ze overwonnen werden.
Hier dienen eveneens voorstellen te worden gemaakt voor een verbetering die zou kunnen worden aangebracht
als het milieueffectenverslag zou moeten worden overgedaan.
Deel drie - Niet-technische samenvatting
Het doel van de niet-technische samenvatting is de essentiële gegevens en resultaten van het milieueffectenverslag
bevattelijk te maken voor het publiek en de instellingen die in verband met dit document geraadpleegd zullen worden.

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI
[C − 2017/32055]

[C − 2017/32055]
Personeel. — Opruststelling

Personnel. — Pension de retraite

Bij koninklijk besluit van 15 november 2017, is aan mevrouw
VERVLOESSEM Hilde, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van
adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning,
eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 oktober 2017.
Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 15 novembre 2017, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er octobre 2017 à Madame
VERVLOESSEM Hilde, agent de l’Etat dans la classe A3 avec le titre de
conseiller au Service Public Fédéral Stratégie et Appui.
Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension de retraite et
autorisée à porter le titre honorifique de sa fonction.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C − 2018/10059]

[C − 2018/10059]

Personeel. — Bevordering

Personnel. — Promotion

Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt mevrouw Lien
CASTEELS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de
klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in
een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 november 2017.
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te
worden toegezonden.

Par arrêté royal du 25 décembre 2017, Madame Lien CASTEELS, est
promue par avancement vers le niveau supérieur de la classe A1 au
Service public fédéral Stratégie et Appui dans un emploi du cadre
linguistique néerlandais, à partir du 1er novembre 2017.
Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES.

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2018/10063]

[C − 2018/10063]

5 JANUARI 2018. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van de
ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de
toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten

5 JANVIER 2018. — Arrêté ministériel portant désignation des
fonctionnaires et agents habilités à surveiller l’application de la loi
du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et
ses arrêtés d’exécution

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur,

Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, artikel 208;

Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et
particulière, l’article 208;
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Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2017 betreffende de
aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te
houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling
van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten,

Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2017 relatif à la désignation des
fonctionnaires et agents habilités à surveiller l’application de la loi du
2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et ses
arrêtés d’exécution;

Besluit :
Enig artikel. De hierna vermelde personeelsleden van de Algemene
Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse zaken zijn
gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 2 oktober 2017 tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten :
c Mevr. Marie BOCQUET;
c Mevr. Leta BOOGAERTS;
c de heer Laurens BOONE;
c Mevr. Julie BRETTAR;
c Mevr. Pauline COLINET;
c de heer Guillaume CORNELIS;
c Mevr. Pascale CORNETTE;
c Mevr. Stefanie DE HEMPTINNE;
c Mevr. Florence DELENIN;
c Mevr. Anna DE LOMBAERT;
c Mevr. Melissa DEVISCH;
c Mevr. Josefien DE WACHTER;
c Mevr. Geneviève FRANCHET;
c Mevr. Géraldine GEENINCKX;
c de heer David GILSOUL;
c de heer Bert HOFFER;
c Mevr. Helen HOOFT;
c de heer Peter IDE;
c de heer Philippe JAQUEMYNS;
c de heer Gilles KHUC;
c de heer Glenn LAMBRECHTS;
c de Heer Davy LIEBENS;
c de heer Peter MAGITS;
c de heer Vincent MAIRLOT;
c de heer Johan MEULDERS;
c de heer Cédric NYS;
c Mevr. Caroline PARTOENS;
c Mevr. Karen PEETERS;
c de heer Stefaan SAEY;
c de heer Bjorn TEIRLYNCK;
c de heer Stijn THIEREN;
c de heer Alain THYS;
c Mevr. Gina TORO;
c Mevr. Dominique VAN DAM;
c Mevr. Geneviève VAN DER MEEREN;
c Mevr. Amandine VANDEPLAS;
c de heer Johan VAN ESPEN;
c Mevr. Rosita VANHAUWAERT;
c Mevr. Vanessa VAN LONDERSELE;
c Mevr. Veerle VAN PRAET;
c Mevr. Odile VERCAUTEREN;
c de heer Haydar YILMAZ.”
Brussel, 5 januari 2018.

Arrête :
Article unique. Les membres du personnel, nommés ci-après, de la
Direction Générale sécurité et prévention du SPF Intérieur, sont
habilités à surveiller l’application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et de ses arrêtés
d’exécution :
c Mme Marie BOCQUET;
c Mme Leta BOOGAERTS;
c M. Laurens BOONE;
c Mme Julie BRETTAR;
c Mme Pauline COLINET;
c M. Guillaume CORNELIS;
c Mme Pascale CORNETTE;
c Mme Stefanie DE HEMPTINNE;
c Mme Florence DELENIN;
c Mme Anna DE LOMBAERT;
c Mme Melissa DEVISCH;
c Mme Josefien DE WACHTER;
c Mme Geneviève FRANCHET;
c Mme Géraldine GEENINCKX;
c M. David GILSOUL;
c M. Bert HOFFER;
c Mme Helen HOOFT;
c M. Peter IDE;
c M. Philippe JAQUEMYNS;
c M. Gilles KHUC;
c M. Glenn LAMBRECHTS;
c M. Davy LIEBENS;
c M. Peter MAGITS;
c M. Vincent MAIRLOT;
c M. Johan MEULDERS;
c M. Cédric NYS;
c Mme Caroline PARTOENS;
c Mme Karen PEETERS;
c M. Stefaan SAEY;
c M. Bjorn TEIRLYNCK;
c M. Stijn THIEREN;
c M. Alain THYS;
c Mme Gina TORO;
c Mme Dominique VAN DAM;
c Mme Geneviève VAN DER MEEREN;
c Mme Amandine VANDEPLAS;
c M. Johan VAN ESPEN;
c Mme Rosita VANHAUWAERT;
c Mme Vanessa VAN LONDERSELE;
c Mme Veerle VAN PRAET;
c Mme Odile VERCAUTEREN;
c M. Haydar YILMAZ.”
Bruxelles, le 5 janvier 2018.

J. JAMBON

J. JAMBON

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2018/10065]

[C − 2018/10065]

5 JANUARI 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de
ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de
controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives

5 JANVIER 2018. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 4 mars 2002 désignant les fonctionnaires chargés de la perception, du recouvrement ainsi que du contrôle du prélèvement dû par
les détectives privés

De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken;

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de
l’Intérieur,

Gelet op het Koninklijk besluit van 14 augustus 1992 tot aanwijzing
van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de
controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives en tot de
vaststelling van de wijze van heffing;

Vu l’arrêté royal du 14 août 1992 désignant les fonctionnaires chargés
de la perception, du recouvrement ainsi que du contrôle du prélèvement dû par les détectives privés et fixant son mode de paiement ;

