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MONITEUR BELGE — 04.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2019/11440]
19 MAART 2019. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden
van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 19 maart 2019 wordt het volgende
bepaald:
Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gewijzigd bij de ministeriële
besluiten van 14 oktober 2016, 24 mei 2017, 30 oktober 2017, 9 maart 2018 en 16 juli 2018, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
“2° op voordracht van De Federatie sociaal-cultureel werk:
a) 1) effectieve leden uit de sector sociaal-cultureel werk: de heer Dirk Verbist en mevrouw Liesbeth De Winter;
2) plaatsvervangende leden uit de sector sociaal-cultureel werk: de heer Jan De Braeckeleer en mevrouw Ria Van
Asch;
b) 1) effectieve leden uit de sector amateurkunsten: mevrouw Iris Raspoet en de heer Steven Vanderaspoilden;
2) plaatsvervangende leden uit de sector amateurkunsten: mevrouw Joke Quaghebeur en de heer Wouter Van
Springel;”
2° punt 5° wordt opgeheven.
Art. 2. Aan de dames Lien Verwaeren, Katrien Boogaerts, Elke Verhaeghe en de heer Koenraad De Meulder wordt
eervol ontslag verleend.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving

[C − 2019/11558]
27 MAART 2019. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van toepassingen van bodemmaterialen voor
bouwkundig bodemgebruik en van de lijst van toepassingen van bodemmaterialen in een vormvast product in
het kader van de regeling van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van
14 december 2007
DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,
Gelet op het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 138, gewijzigd bij de decreten van 28 maart 2014 en
8 december 2017;
Gelet op het VLAREBO-besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007, artikel 171, vervangen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2018;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende vaststelling van de lijst van bouwkundig bodemgebruik
van uitgegraven bodem en de lijst van vormvaste toepassingen van uitgegraven bodem;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering;
Gelet op het voorstel van de OVAM, gegeven op 18 december 2018,
Besluit :
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° fundering: deel van het bouwwerk dat ervoor zorgt dat het gewicht ervan wordt overgedragen aan de
ondergrond, of, wat verharde wegen en paden betreft, fundering en onderfundering als gedefinieerd in het
Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw;
2° taludlichaam: de lagen van de niet-verharde gedeelten van de weg tussen het grondoppervlak en het
taludoppervlak;
3° zate van de ophoging: gedeelte van de ophoging tussen de uitgraving, of de natuurlijke ondergrond als er geen
uitgraving is, en de ophoging;
4° landhoofd: aansluitingsconstructie van de brug met het maaiveld;
5° verbeterde ondergrond: bovenste laag onder de fundering bestaande uit geselecteerde materialen of
verwezenlijkt door middel van een speciale behandeling om de grond te verbeteren, als gedefinieerd in het
Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw;
6° verharding: betonverharding, bitumineuze verharding of bestrating als gedefinieerd in het Standaardbestek 250
voor de Wegenbouw;
7° steekvaste bodemmaterialen: bodemmaterialen met een minimale dichtheid van 1,60 ton/m` of een minimaal
gehalte droge stof van 65%.

