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[98/36089 ]

Belgische Rode Kruis
Bekrachtiging van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering tot statutenwijziging

Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 wordt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van het Belgische Rode Kruis van 25 oktober 1997 tot een herziening van de statuten, bekrachtigd.

De Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

[98/36090]

Belgische Rode Kruis
Bekrachtiging van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering tot statutaire benoeming

van een aantal prominenten van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 1998 wordt het volgende bepaald :
De voorstellen van de Vlaamse Gemeenschapsraad van het Belgische Rode Kruis van 14 december 1996,

22 maart 1997, 28 juni 1997, 6 september 1997 en 21 maart 1998, tot statutaire benoeming van :
— de heer Christian De Nys, als Gemeenschapsvoorzitter
— de heer Aloïs Van De Voorde, als Gemeenschapsondervoorzitter
— de heer Walter Van Gysel, als Gemeenschapspenningmeester
— de heer Luc Demeester, als Gemeenschapseconoom
— de heer Georges Jacobs, als Deskundige Interne Audit
— de heer Jacques Verspreet, als de Vertegenwoordiger Brussel-Hoofdstad
— de heer Paul Broos, als Voorzitter van het Medisch Comité
— de heer Leopold Baute, als Provincievoorzitter Antwerpen
— de heer Leon Feytons, als Provincievoorzitter Limburg
— de heer Marc Van Goethem, als Provincievoorzitter Oost-Vlaanderen
— de heer Joost Proesmans, als Provincievoorzitter Vlaams-Brabant
— de heer Gaston Hindryckx, als Provincievoorzitter West-Vlaanderen,

worden bekrachtigd.

De Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

VAST SECRETARIAAT
VOOR WERVING VAN HET RIJKSPERSONEEL

[98/08299]

Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseur (statisticus)
(m/v) (rang 10)

Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van
Nederlandstalige adjunct-adviseur (statisticus) (m/v) (rang 10) voor de
ministeries en de instellingen die onderworpen zijn aan het statuut van
het Rijkspersoneel.
Functiebeschrijving : zie het examenreglement.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. burger van een lidstaat van de Europese Unie zijn;
2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de

beoogde betrekking;
3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4. aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
5. op 26 oktober 1998 houder zijn van een diploma van :
ingenieur, handelsingenieur, industrieel ingenieur of architect;

SECRETARIAT PERMANENT
DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE L’ETAT

[98/08299]

Recrutement de conseillers adjoints (statisticiens)
(rang 10) (m/f), d’expression néerlandaise

Le Secrétariat permanent de recrutement constitue une réserve de
recrutement de conseillers adjoints (statisticiens) (rang 10) (m/f)
d’expression néerlandaise pour les ministères et pour les organismes
soumis au statut du personnel de l’Etat.
Description de la fonction : voir le règlement du concours.

Conditions d’admissibilité :
1. être citoyen de l’Union européenne;
2. être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3. jouir des droits civils et politiques;
4. avoir satisfait aux lois sur la milice;
5. au 26 octobre 1998, être titulaire d’un des diplômes ci-après :
diplôme d’ingénieur, ingénieur commercial, ingénieur industriel ou

architecte;
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