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Erkenningen

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 4 februari 2010
wordt in het besluit van de secretaris-generaal van 7 januari 2010 houdende de verlenging van de erkenning van het
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Blankenberge als instelling voor schuldbemiddeling, voor de
periode van zes jaar, de ingangsdatum van 15 juli 2010 vervangen door 1 februari 2010.

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 4 februari 2010
wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Geetbets als instelling voor
schuldbemiddeling, verlengd voor een periode van zes jaar met ingang van 22 november 2010.
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Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2010/201187]

Erkenning van de VZW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Sonar te Hasselt

Bij besluit van de secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 26 januari 2010
wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De VZW Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Sonar te Hasselt wordt met ingang van 1 januari 2010
extra erkend voor 1 voltijdse equivalent voor de verdere implementatie van het Vlaams Strategisch Plan ’Hulp- en
dienstverlening aan gedetineerden’ in het Federaal Detentiecentrum Tongeren.

Art. 2. Conform artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het
decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk wordt het minimal aantal personeelsleden
waarvoor de erkenning geldt, bepaald op 67,04 VTE.

Art. 3. De personeelsleden waarvoor de erkenning geldt, dienen als volgt te worden ingezet :

— algemene opdrachten : 49,69 vte;

— sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun naastbestaanden met het oog op hun sociale
reïntegratie : 9,35 vte;

— hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven : 5,5 vte;

— begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact : 2,5 vte.

Indien het centrum voor algemeen welzijnswerk tijdelijk of definitief wenst af te wijken van de personeelsinzet,
vermeld in artikel 3, 1e lid, meldt hij dit onverwijld, gemotiveerd en schriftelijk aan het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Art. 4. Het werkgebied van dit centrum wordt bepaald als volgt :

— de provincie Limburg (algemene opdrachten)

— de gerechtelijke arrondissementen Hasselt en Tongeren (versterking van de aanpak van intrafamiliaal
geweld - partnergeweld en de bijkomende taken sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en hun
naastbestaanden met het oog op hun sociale reïntegratie, hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven en
begeleiding bij het onderbroken of conflictueuze ouder-kind-contact);

Art. 5. Deze erkenning kan op elk ogenblik ingetrokken worden om reden van niet-inachtneming van de
voorwaarden gesteld bij de reglementering betreffende voormelde organisatie.

*

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[2010/201183]
2 MAART 2010. — Ministerieel besluit tot wijziging van de vergoeding van de leden

van de commissie van onafhankelijke artsen

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het decreet van
21 november 2008, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van
13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het besluit van 19 december 2008, artikel 41;
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Gelet op het ministerieel besluit van 6 augustus 2008 houdende de procedure voor de behandeling van de
aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak door de commissie van onafhankelijke artsen, artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2010,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 6 augustus 2008 houdende de procedure voor de behandeling van de
aanvraag tot toestemming wegens therapeutische noodzaak door de commissie van onafhankelijke artsen, wordt het
eerste en tweede lid van artikel 3 vervangen door het volgende :

″De leden van de commissie van onafhankelijke artsen die geen personeelslid zijn van de Vlaamse overheid, en de
door de commissie geraadpleegde externe deskundigen, maken, ten laste van de begroting van de Vlaamse
Gemeenschap, per onderzocht dossier aanspraak op een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 25 euro.″

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2010.

Brussel, 2 maart 2010.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
Ph. MUYTERS
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Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2010/201182]

Benoeming leden van de Task Force Topsport tijdens de Olympiade 2009-2012

Bij besluit van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport van
17 december 2009 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd tot lid van de Taskforce Topsport tijdens de Olympiade 2009-
2012 :

1o Paul Rowe, afdelingshoofd van de afdeling Topsport van het Bloso, voorzitter;

2o Gert Vande Broek, vertegenwoordiger van het kabinet Sport;

3o Jul Clonen, topsportexpert van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media;

4o Eddy De Smedt, directeur Topsport van het BOIC;

5o Lode Grossen, vertegenwoordiger van de Vlaamse Sportfederatie.

6o Annemie Skopinski, personeelslid van de afdeling Topsport van het Bloso, secretaris.

Art. 2. Het mandaat van de huidige leden van de Taskforce Topsport wordt beëindigd.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 19 februari 2009 houdende benoeming van de leden van de Taskforce Topsport
tijdens de Olympiade 2009-2012, wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
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Werk en Sociale Economie

[2010/201184]
Private arbeidsbemiddeling

Bij besluit van 1 maart 2010 heeft de administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en
Sociale Economie namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid de toelating verleend :

Aan de BVBA TORMANS AUTOMATION SERVICES, Liesdonk 5, 2440 Geel, om de activiteit als bureau voor
private arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1765/B en gaat
in op 1 maart 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA DAXXA BELGIE, Ringweg 1, 2910 Essen, om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemid-
deling, met inbegrip van uitzendactiviteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het
nummer 1766/BU en gaat in op 1 maart 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de G.C.V. HCRD, Neerlandensestraat 38, 3440 Zoutleeuw, om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1771/B en gaat in op
1 maart 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA CORYS, Moenaardestraat 83, 8972 Poperinge, om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1772/B en gaat in op
1 maart 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de VOF KEERSUPPORT, Haachtsebaan 97, 3140 Keerbergen, om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1780/B en gaat in op
1 maart 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

16204 BELGISCH STAATSBLAD — 12.03.2010 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE




