
FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C − 2009/22452]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Geweste-

lijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van
de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkerin-
gen. — Ontslag en benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor
invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst
voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsver-
zekering, verleend aan de heer DIERICKX, Y., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BAUDOUX, A., benoemd tot
werkend lid bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoor-
diger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer
DIERICKX, Y., wiens mandaat hij zal voleindigen.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2009/204173]
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering

Benoeming van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 wordt de heer Frank BOSTYN, geboren in Moorslede,
op 18 oktober 1959, hoogleraar bij de Universiteit Antwerpen, met ingang van 1 september 2009 benoemd tot raadgever
met de functie van adjunct-kabinetschef van de viceminister-president van de Vlaamse Regering.

Met ingang van dezelfde datum werkt betrokkene 90 % van voltijdse prestaties.
Gedurende de detachering blijft de Universiteit Antwerpende bezoldiging uitbetalen. Op het einde van elk

kwartaal zal de Vlaamse overheid, na overlegging van maandelijkse of driemaandelijkse vorderingsstaten, de
bezoldiging, eventueel verhoogd met de werkgeversbijdragen, aan de dienst van oorsprong terugstorten.

Dit besluit wordt aan de betrokkene meegedeeld. Een afschrift ervan wordt ter kennisgeving aan het Rekenhof
gestuurd.

De viceminister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
[2009/204177]

Goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie wordt goedgekeurd.

Art. 2. De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken

[2009/204175]
Besluiten betreffende gemeenten, O.C.M.W.’s en provincies

Bij besluit van 13 augustus 2009 van de heer Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand worden de begrotingswijzigingen nummers 1 en 2 aan het budget voor het
jaar 2009 van de stad Antwerpen, zoals aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2009, goedgekeurd.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C − 2009/22452]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Commission

régionale du Conseil médical de l’invalidité de la province du
Brabant wallon, institué auprès du Service des indemnités
Démission et nomination de membres

Par arrêté royal du 10 septembre 2009, qui entre en vigueur le jour de
la présente publication, démission honorable de ses fonctions de
membre de la Commission régionale du Conseil médical de l’invalidité
de la province du Brabant wallon, institué auprès du Service des
indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, est
accordée à M. DIERICKX, Y., membre effectif.

Par le même arrêté, M. BAUDOUX, A., est nommé membre effectif à
ladite Commission régionale, au titre de représentant d’un organisme
assureur, en remplacement de M. DIERICKX, Y., dont il achèvera le
mandat.
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