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A partir du 1er octobre 2010 :
- Mme Deman, Hélène, aux services extérieurs;
- Mme Dupont, Françoise, aux services extérieurs;
- Mme Declerck, Cindy, aux services extérieurs.
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Met ingang van 1 oktober 2010 :
- Mevr. Deman, Hélène, bij de buitendiensten;
- Mevr. Dupont, Françoise, bij de buitendiensten;
- Mevr. Declerck, Cindy, bij de buitendiensten.

Un recours en annulation des actes précités à portée individuelle
peut être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat
endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être
envoyée au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, sous pli
recommandé à la poste.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
indidividuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden ingediend binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

*
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C − 2011/18033]
14 JANVIER 2011. — Arrêté ministériel portant agrément d’un
établissement pour le prélèvement, la préparation, la conservation
et la distribution du sang et des dérivés sanguins labiles d’origine
humaine

[C − 2011/18033]
14 JANUARI 2011. — Ministerieel besluit betreffende de erkenning
van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en
de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke
oorsprong

De Minister van Volksgezondheid,

Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang
d’origine humaine, notamment l’article 4;

Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten
van menselijke oorsprong inzonderheid op artikel 4;

Vu l’arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la
préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés
du sang d’origine humaine, notamment l’article 2, § 4, tel que modifié
par l’arrêté royal du 1er février 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de
afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed
en bloedderivaten van menselijke oorsprong, inzonderheid op artikel 2,
§ 4, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2005;

Vu l’inspection effectuée par les services de l’Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé,

Gelet op de inspectie uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten,
Besluit :

Arrête :
Article unique. L’agrément visé à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1994
relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine est octroyé
au Service militaire de Transfusion sanguine (SMTS), rue Bruyn, à
1120 Bruxelles, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Enig artikel. De erkenning bedoeld in artikel 4 van de wet van
5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wordt toegekend aan de Militaire Dienst voor Bloedtransfusie (MDBT), Bruynstraat, te 1120 Brussel, van 1 januari 2011 tot
31 december 2012.
Brussel, 14 januari 2011.

Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Mme L. ONKELINX

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[2011/35019]
Provincie Limburg. — Ruimtelijke Ordening. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
BILZEN. — Bij besluit van 25 november 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan « Schoonbeek-centrum », dat definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Bilzen
in zitting van 7 september 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan met de bestaande juridische en feitelijke toestand,
stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan bevat, goedgekeurd.

Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en waarvan het algemeen nut
de onteigening vordert van de in het onteigeningsplan aangeduide percelen werd goedgekeurd. Aan de stad Bilzen
wordt een machtiging tot onteigenen toegekend voor de onroerende goederen, zoals aangegeven op het bijgevoegd
onteigeningsplan.

