
Bij ministerieel besluit van 30 juni 1998 wordt aan de n.v. De Kock
onder een aantal voorwaarden afwijking verleend voor het storten van
een aantal afvalstoffen op de categorie-2 stortplaatsen gelegen Wolfs-
haegenstraat z.n. te Huldenberg vanaf 1 juli 1998 tot 30 juni 2000.

[S − C − 98/36203]

Openbare instelling Toerisme Vlaanderen. — Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995
houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en de regeling van de
rechtspositie van het personeel

Een besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 wijzigt het besluit van de Vlaamse regering van
12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme en de regeling van de
rechtspositie van het personeel.

Het stelt in bijlage de lijst van de functioneringscriteria vast en de aanpassing van de salarisschaal C111
(C121/C131).

[C − 98/36195]

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Vervanging van leden van sectoriële commissie hout en bouw

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media van 8 oktober 1998 wordt eervol
ontslag verleend :

— als effectief lid aan de heren Frans Duhamel en Herman Dufour;
— als plaatsvervangend lid aan de heer Karel Van Eetvelt.
Bij hetzelfde besluit worden benoemd :
— als effectief lid de heren Karel Van Eetvelt en Peter Suys;
— als plaatsvervangend lid, Mevr. Anja Larik.
De vervangende leden worden benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de leden die zij

vervangen.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 september 1998.

[98/36204]

Sociaal-Economisch Raad van Vlaanderen
Vervanging van een lid van de sectoriële commissie metaalverwerking

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media van 9 oktober 1998 wordt eervol
ontslag verleend aan de heer F. Geeraerts als plaatsvervangend lid van de sectoriële commissie metaalverwerking en
wordt de heer Gerard Ignoul benoemd als plaatsvervangend lid.

Het vervangende lid wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van het lid dat hoij vervangt.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 oktober 1998.

[98/36223]

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Sectoriële Commissie Goederenvervoer. — Wijziging samenstelling

Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media, van 16 oktober 1998 wordt :
— aan de heer G. Robberecht eervol ontslag verleend als effectief lid van de Sectoriële Commissie Goederen-

vervoer;
— de heer Edwin Jacobs benoemd als effectief lid van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer;
— aan de heer W. Van der Beken eervol ontslag verleend als effectief lid van de Sectoriële Commissie

Goederenvervoer;
— Mevr. A. Smeulders benoemd als effectief lid van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer;
— aan de heer D. Bruyninck eervol ontslag verleend als effectief lid van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer;
— de heer Joost Germis benoemd als effectif lid van de Sectoriële Commissie Goederenvervoer.
Het vervangende lid wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van het lid dat hij vervangt.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 oktober 1998.

[98/36178]

Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
Personeel. — Pensionering

Bij besluit van de ondervoorzitter van 21 januari 1998 wordt de heer Theo Kenis, directeur, met ingang van
1 januari 1998 gepensioneerd.

Bij besluit van de ondervoorzitter van 26 juni 1998 wordt de heer Hubert Kustermans, adjunct van de directeur,
met ingang van 1 september 1998 gepensioneerd.

Par arrête ministériel du 30 juin 1998 une dérogation est autorisée à
la s.a. De Kock pour déponer sous certaines conditions certains déchets
sur les décharges catégorie 2 situées Wolfshaegenstraat s.n. à Hulden-
berg pour une durée du 1er juillet 1998 jusqu’au 30 juin 2000.

37613BELGISCH STAATSBLAD — 21.11.1998 — MONITEUR BELGE


