
2° tot effectief lid van de Nederlandstalige Commissie van beroep, ter
vervanging van de heer Edouard Nuyts wiens mandaat zij zal
beëindigen : Mevr. Elisabeth d’Erbée, rechter in de arbeidsrechtbank
van Antwerpen;

3° tot plaatsvervangend lid van de Franstalige Commissie van
beroep, ter vervanging van Mevr. Nicole Lepoivre wiens mandaat zij
zal beëindigen : Mevr. Véronique Tordeur, rechter in de arbeidsrecht-
bank van Huy.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd
voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

De Minister voor Ondernemen,
V. VAN QUICKENBORNE

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

[2009/204118]

17 AUGUSTUS 2009. — Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 5 van
het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en
mannen in de Provinciale Visserijcommissies

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen en Brussel,

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen
en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure
inzake een meer evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de
Vlaamse overheid,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een afwijking verleend op het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid voor wat
betreft de evenwichtige samenstelling van :

— de Provinciale Visserijcommissie van Antwerpen;

— de Provinciale Visserijcommissie van Limburg;

— de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen;

— de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant;

— de Provinciale Visserijcommissie van West-Vlaanderen.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde afwijking wordt toegestaan tot en met 31 december 2010.

Brussel, 17 augustus 2009.

De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel,
P. SMET

2° comme membre effectif de la Commission d’appel néerlando-
phone en remplacement de M. Edouard Nuyts dont elle achèvera le
mandat : Mme Elisabeth d’Erbée, juge au tribunal de travail d’Anvers;

3° comme membre suppléant de la Commission d’appel francophone
en remplacement de Mme Nicole Lepoivre dont elle achèvera le
mandat : Mme Véronique Tordeur, juge au tribunal du travail de Huy;

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a l’Economie dans ses attributions et le
ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Le Ministre pour l’Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE
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