
Vercaempst, Philippe, administratief assistent bij de Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2003;

Mevrn. :
Verlee, Marleen, bestuurschef bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorzie-

ning, met uitwerking op 8 april 2003;
Vranken, Liliane, administratief assistent bij de Rijksdienst voor

arbeidsvoorziening, met uitwerking op 8 april 2003.
De Gouden Medaille der Orde van Leopold II wordt toegekend aan :
de heer Decoster, André, technisch medewerker bij het Departement.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2004/200104]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 22 december 2003 wordt Mevr. Christl Bolle,
met ingang van 1 juli 2003, tot rijksambtenaar benoemd in de graad
van ingenieur, met ranginneming op 1 juli 2002.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2004/200042]
Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 11 december 2003 wordt de heer Lucas
Somers, sociaal inspecteur, met ingang van 1 juli 2003 door verhoging
in graad bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met
individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van
State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven
gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33,
1040 Brussel.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35091]

12 JANUARI 2004. — Ministerieel besluit tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst tussen de
niet–professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Vlaamse
Baseball- & Softball Liga v.z.w. betreft en tot opheffing van het ministerieel besluit van 28 november 2000

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,

Gelet op het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar,
inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, laatst gewijzigd bij besluit van 24 oktober 2003;

Gelet op het verzoek van de Vlaamse Baseball- & Softball Liga v.z.w. op 4 december 2003 om de data voor de
opzegging van de overeenkomst aan te passen aan de behoeften van haar sporttak; dat niets zich verzet tegen de
inwilliging van dit verzoek;

Besluit :

Artikel 1. De in artikel 3, § 1, derde lid, van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de
niet-professionele sportbeoefenaar bepaalde data voor de opzegging van de overeenkomst worden voor de Vlaamse
Baseball- & Softball Liga v.z.w., Boomgaardstraat 22 bus 30 te 2600 Berchem, als volgt bepaald :

1 oktober – 31 oktober

Vercaempst, Philippe, assistant administratif à l’Office national de
l’emploi, avec effet au 8 avril 2003;

Mmes :
Verlee, Marleen, chef administrative à l’Office national de l’emploi,

avec effet au 8 avril 2003;
Vranken, Liliane, assistante administrative de l’Office national de

l’emploi, avec effet au 8 avril 2003.
La Médaille d’Or de l’Ordre de Léopold II est décernée à :
M. Decoster, André, collaborateur technique au Département.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2004/200104]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 22 décembre 2003, Mme Christl Bolle est nommée
en qualité d’agent de l’Etat au grade d’ingénieur, à partir du
1er juillet 2003, avec prise de rang au 1er juillet 2002.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2004/200042]
Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 11 décembre 2003, M. Lucas Somers, inspecteur
social, est, à partir du 1er juillet 2003, promu par avancement de grade
au grade d’inspecteur social-directeur.

Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section 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 recom-
mandé à la poste.
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Art. 2. Het ministerieel besluit van 28 november 2000 tot aanpassing van de termijn waarbinnen de overeenkomst
tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging kan worden beëindigd voor wat de Vlaamse
Baseball- & Softball Liga v.z.w. betreft wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 12 januari 2004.

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,
M. KEULEN

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2004/35156]
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Erkenning bodemsaneringsdeskundige

Bij besluit van de administrateur-generaal van 19 januari 2004 wordt de vennootschap Deloitte & Touche Tax &
Legal N.V., opgeheven en wordt de vennootschap Sertius C.V.B.A., opgericht op 18 december 2003 met als hoofdzetel
Rogierlaan 349, bus 4, 1030 Brussel, erkend als bodemsaneringsdeskundige van type 2 en dit voor een duur van 5 jaar.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[2004/200165]
Action sociale

En application du décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes,
tel que complété par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d’action sociale,
un arrêté ministériel du 22 décembre 2003 agrée le Centre public d’Aide sociale de Bernissart sous le numéro de
matricule RW/SMD/258 en qualité d’institution pratiquant la médiation de dettes pour une période de six ans à
dater du 22 décembre 2003.

En application du décret du 7 juillet 1994 concernant l’agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes,
tel que complété par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d’action sociale,
un arrêté ministériel du 22 décembre 2003 agrée l’A.S.B.L. ″Maison de la Solidarité - Resto du cœur de Namur″ sous
le numéro de matricule RW/SMD/519 en qualité d’institution pratiquant la médiation de dettes pour une nouvelle
période de six ans à dater du 23 décembre 2003.

VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[2004/200165]
Sociale Actie

Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van
Bernissart, vanaf 22 december 2003, voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het
decreet van 7 juli 1994 houdende erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het
programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/258.

Bij ministerieel besluit van 22 december 2003 wordt de V.Z.W. « Maison de Solidarité - Resto du cœur de Namur »
vanaf 23 december 2003, voor een nieuwe periode van zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling,
overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals
aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/519.
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