
Gelet op het besluit van deVlaamseRegering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd
agentschap ″Agentschap voor Onderwijsdiensten″, gewijz igd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van
31 maart 2006 en 23 november 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 apri l 2009 tot opr ichting van het intern verzelfstandigd
agentschap″Agentschapvoor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwi js, Kwalificaties en Studietoelagen″, gewi jzigdbij
het besluit van deVlaamseRegering van 3 jul i 2015;

Gelet ophet besluit van deVlaamseRegeringvan 25 jul i 2014 tot bepalingvan debevoegdheden van deleden van
deVlaamseRegering, artikel 14;

Gelet ophet besluit van deVlaamseRegeringvan 10maart 2017betreffendedeerkenningvan beroepskwalificaties
voor gereglementeerdeberoepen in het onderwi js in het kader van deEuropeseRichtl i jn 2005/ 36;

Gelet op het minister ieel besluit van 6 februar i 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake
onderwi js aan ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming,

Besluit :

Arti kel 1. Aan artikel 5 van het minister ieel besluit van 6 februar i 2015 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzakeonderwijs aan ambtenaren van het Vlaams Minister ievan Onderwi js en Vorming, gewi jzigd bi j
het minister ieel besluit van 2 jul i 2015, wordt een paragraaf 3 toegevoegd die luidt als volgt:

“§3. Deadministrateur-generaal van het Agentschap voor Onderwijsdiensten is gemachtigd om elkebesl issing te
nemen met betrekking tot de opmaak van conformiteitsattesten voor wervingsambten in het onderwijs en sommige
functies in debasiseducatie.”.

Art. 2. In artikel 6, § 4 van hetzelfdebesluit, ingevoegd bi j het minister ieel besluit van 21 apri l 2016, wordt punt
2° opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerkingmet ingang van 1 maart 2017.

Brussel, 26 februari 2018.

DeVlaamseminister van Onderwi js,

H . CREVIT S

REGION WALLONNE — WALLONI SCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBL IC DE WALLONI E

[2018/ 201299]

Protection du patrimoine

AISEAU-PRESLES. — Un arrêtéministér iel du 28 décembre 2017 classe, comme site, le cimetièremil itai re de la
BelleMotteàAiseau-Presles, conformément aux dispositions des articles 196 à204 et 206 à207 du Codedu Patrimoine.

Une zonedeprotection est établieconformément aux dispositions de l’article 209 du Codedu Patr imoine.

*

SERVICE PUBL IC DE WALLONI E

[2018/ 201293]

Aménagement du Terri toi re. — Plan de secteur

Un arrêtéministér iel du 8 février 2018 décidedefaireréal iser un rapport sur les incidences environnementales du
projet de révision de plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planches 32/ 8, 33/ 5, 40/ 4 et 41/ 1) en vue de
l’inscr iption d’unezoned’activi tééconomiquemixtesur leterr i toiredelacommuned’H él écineet adopteson contenu.

Cedocument peut être consulté à l ’adresse suivante:

http:/ / spw.wal lonie.be/dgo4/ site_amenagement/ site/directions/dar/ pds

BRUSSEL S HOOFDST EDEL I JK GEWEST — REGION DE BRUXEL LES-CAPI TALE

BRUSSEL S HOOFDST EDEL I JK GEWEST

[C − 2018/ 11201]

22 FEBRUARI 2018. — Wi j z igingsbeslui t van het beslui t van de
Brussel seHoofdstedel i j keRegeri ngvan 2apri l 2015 tot aanwi j zi ng
van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie
van demandaathouders van het mini sterie en de instel l i ngen van
openbaar nut van het Brussel s Hoofdstedel i j k Gewest

DeBrusselseHoofdstedeli jke Regering,

Gelet opdeartikel 2 van het Besluit van deBrusselseHoofdstedeli jke
Regering van 2 apri l 2015 tot aanwijzing van de leden van de
evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders
van het minister ieen deinstel l ingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedeli jk Gewest;

Gelet op het feit dat deheer Pierre-Paul MAET ER, voorzitter van de
huidigeevaluatiecommissie zi jn vervanging heeft gevraagd;

REGION DE BRUXEL LES-CAPI T ALE

[C − 2018/ 11201]

22 FEVRI ER 2018.— Arrêtémodifiant l ’arrêtédu Gouvernement dela
Région de Bruxel les-Capi tale du 2 avr i l 2015 portant désignation
des membres de la commission d’évaluation chargée de l ’évalua-
tion des ti tulai res de mandat du mini stère et des organi smes
d’intérêt publ icdeBruxel l es-Capi tale

LeGouvernement de laRégion deBruxelles-Capitale,

Vu l’article 2 l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxel les-
Capitale du 2 avr i l 2015 portant désignation des membres de la
commission d’évaluation chargée de l’évaluation des titulai res de
mandat du ministère et des organismes d’intér êt publicde Bruxel les-
Capitale;

Vu le fait que M. Pierre-Paul MAET ER r, Président de la présente
commission d’évaluation ademandé son remplacement;
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