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

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2017/12054]
8 MAI 2017. — Arrêté ministériel portant agrément de quatre sociétés
coopératives

[C − 2017/12054]
8 MEI 2017. — Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen
De Minister van Economie,

Le Ministre de l’Economie,
Vu la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de
la Coopération, l’article 5, remplacé par la loi du 12 juillet 2013;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément
des groupements de sociétés coopératives et des sociétés coopératives,
modifié par l’arrêté royal du 4 mai 2016,

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een
Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, vervangen bij de wet van
12 juli 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van
de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve
vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016,
Besluit :

Arrête :
Article 1er. Sont agréées pour une durée indéterminée, avec effet au
1er février 2017, les sociétés coopératives suivantes :

Artikel 1. Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van
1 februari 2017, de volgende coöperatieve vennootschappen :

POUR ECRIRE LA LIBERTE SCRL-FS
A Gesves
Numéro d’entreprise/Ondernemingsnummer : 0670.898.916
COBEA COOP SCRL
A Schaerbeek
Numéro d’entreprise/Ondernemingsnummer : 0433.271.185
Art. 2. Sont agréées pour une durée indéterminée, avec effet au
1er mars 2017, les sociétés coopératives suivantes :

Art. 2. Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van
1 maart 2017, de volgende coöperatieve vennootschappen :

COOPECO SCRL-FS
A Charleroi
Numéro d’entreprise/Ondernemingsnummer : 0667.747.109
ANTWERP HOCKEY INVEST CVBA
Te Brecht
Numéro d’entreprise/Ondernemingsnummer : 0434.717.772
Art. 3. Les agréments mentionnés aux articles précédents restent
valables pour autant que les sociétés coopératives concernées ne fassent
pas l’objet d’une radiation en vertu de l’article 7 de l’arrêté royal du
8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements de
sociétés coopératives et des sociétés coopératives.
Bruxelles, le 8 mai 2017.

Art. 3. De erkenningen in de vorige artikelen vermeld blijven geldig
voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het
koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.
Brussel, 8 mei 2017.

K. PEETERS

K. PEETERS

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[2017/202116]
14 APRIL 2017. — Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Vlaamse Dierentuinencommissie
DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME
EN DIERENWELZIJN,
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 5, § 2, gewijzigd
bij de wetten van 4 mei 1995 en 22 december 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 tot regeling van de samenstelling en werking van
de Vlaamse Dierentuinencommissie, artikel 3;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2012 tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie,
BESLUIT :
Artikel 1. De volgende personen worden benoemd tot leden van de Vlaamse Dierentuinencommissie :
1o mevrouw Marie Bournonville;
2o mevrouw Hilde Vervaecke;
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3o de heer Tim Bouts;
4o de heer Peter Coutteel;
5o de heer Tom Hellebuyck;
6o de heer Philippe Jouk;
7o de heer Theo Martens;
8o de heer Jeroen Stevens;
9o de heer Frederik Thoelen;
10o de heer Erik Van der Straeten.
Art. 2. Mevrouw Hilde Vervaecke wordt benoemd tot voorzitter van de Vlaamse Dierentuinencommissie.
Art. 3. Het ministerieel besluit van 25 januari 2012 tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie
wordt opgeheven.
Brussel, 14 april 2017.
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
Ben WEYTS

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving
[C − 2017/30282]
5 APRIL 2017. — Besluit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tot het vaststellen
van gronden gelegen in Bornem als site ’particuliere gronden met historische activiteiten in Bornem’
DE OVAM,
Gelet op het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder
genoemd ‘Bodemdecreet’), artikel 140 tot en met 145;
Overwegende dat de OVAM een beleid heeft uitgewerkt waarin een site die bestaat uit meerdere (potentieel)
verontreinigde gronden, deze gronden overeenkomstig artikel 140 van het Bodemdecreet kunnen worden vastgesteld
als site om een integrale aanpak van de bodemverontreiniging te kunnen realiseren;
Overwegende dat de gemeentelijke inventaris alle risicogronden in een gemeente bevat; dat de gemeente Bornem
haar gemeentelijke inventaris (GI) heeft vervolledigd; dat de OVAM die percelen heeft opgelijst waar historische
risico-activiteiten hebben plaatsgevonden en die nu in eigendom zijn van particulieren of kleine ondernemingen die
zelf geen risico-activiteiten uitvoeren;
Overwegende dat een integrale aanpak voor deze percelen aangewezen is, gelet op de aanwezigheid van
voormalige bodemverontreinigende activiteiten en gelet op het feit dat er meerdere eigenaars zijn die elk afzonderlijk
een onderzoeksplicht hebben voor hun eigen perceel; dat het derhalve aangewezen is om een site vast te stellen voor
deze percelen;
Overwegende dat een integrale aanpak van de bodemverontreiniging voor de bovenvermelde gronden per locatie
aangewezen is omwille van milieutechnische redenen, meer bepaald dat met het oog op een efficiënte aanpak en een
goede risico-evaluatie het aangewezen is om alle potentieel verontreinigde gronden op te nemen in één overkoepelend
bodemonderzoek;
Overwegende dat een integrale aanpak van de bodemverontreiniging via sitevaststelling ook noodzakelijk is
omwille van administratieve en communicatie-informatieve redenen, meer bepaald dat de gebruikers en eigenaars van
de percelen gezamenlijk en gelijktijdig geïnformeerd worden over de verschillende fasen van het onderzoek en over de
ernst van de verontreiniging;
Overwegende dat conform artikel 142 van het Bodemdecreet een site-onderzoek uitgevoerd wordt op een site om
de bodemverontreiniging of potentiële bodemverontreiniging afkomstig van de bodemverontreinigende activiteiten
waarvoor de site is vastgesteld in kaart te brengen en om de ernst ervan vast te stellen. Het site-onderzoek voldoet aan
de doelstellingen van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor de bodemverontreinigende activiteiten
waarvoor de site is vastgesteld. Een siteonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige
conform de standaardprocedure, vermeld in artikel 44, tweede lid, voor de bodemverontreinigende activiteit waarvoor
de site is vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke standaardprocedure wordt het siteonderzoek uitgevoerd volgens
een code van goede praktijk;
Overwegende dat het site-onderzoek meer duidelijkheid zal geven over de omvang van de bodemverontreiniging
in het vaste deel van de aarde en in het grondwater; over de oorsprong van de bodemverontreiniging; over de
mogelijkheid tot verspreiding van de bodemverontreiniging; over de ernst van de bodemverontreiniging; over het
gevaar op blootstelling van de bodemverontreiniging voor mensen, planten en dieren en grond- en oppervlaktewateren
over de prognose van de spontane evolutie van de bodemverontreiniging in de toekomst;
Overwegende dat de OVAM 14 locaties in Bornem heeft geselecteerd die in eigendom van particulieren zijn en nog
niet onderzocht werden in een oriënterend bodemonderzoek; deze 14 locaties tellen samen 30 percelen en bestaan uit
1 tot 6 percelen die opgelijst zijn in de bijlage 1;
Overwegende dat de geselecteerde gronden gelegen in Bornem vastgesteld worden als site ’particuliere gronden
met historische activiteiten in Bornem’ waarvan de lijst van de gronden in de bijlage 1;
Overwegende dat conform artikel 141 de vaststelling als site van rechtswege tot gevolg heeft dat de OVAM een
site-onderzoek uitvoert; dat het site-onderzoek wordt uitgevoerd binnen de termijn die in het besluit is bepaald;
Overwegende dat het site-onderzoek zich enkel toespitst op de (potentiële) historische verontreiniging afkomstig
van de voormalige historische activiteiten zoals opgenomen in dit sitebesluit; dat de bepalingen van dit besluit dus
geen betrekking hebben op eventuele andere risico-inrichtingen zoals bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet of
andere activiteiten of inrichtingen die de bodem kunnen verontreinigen; dat hiervoor, bij overdracht van gronden, de
bepalingen van artikel 29 tot en met 30 en 101 tot en met 117 van het Bodemdecreet onverkort gelden;
Overwegende dat de voormalige activiteiten hoofdzakelijk dateren van vóór 1995; dat alle locaties hoofdzakelijk
in eigendom zijn van particulieren; dat redelijkerwijs kan verondersteld worden dat de huidige eigenaars niet
betrokken waren bij de toenmalige activiteiten en zij de potentiële historische bodemverontreiniging dus niet zelf
hebben veroorzaakt;

