
Aan de G.C.V. VCC GROUP, Bookmolenstraat 221, 9200 Dendermonde om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1875/B en gaat in op
1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA JUVARO CONSULTING, Gaspeldoornlaan 32, 1600 Sint-Pieters-Leeuw om de activiteit als bureau
voor private arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1876/B en
gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA CREAWORKS, Merelstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling, met inbegrip van bemiddeling van schouwspelartiesten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest.
Deze erkenning draagt het nummer 1877/BA en gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan CORNELIS, RUDY, Armand Segerslei 135, bus 1, 2640 Mortsel om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling, met inbegrip van outplacementactiviteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning
draagt het nummer 1879/BO en gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA 5TO9 MANAGEMENT, Patijntjestraat 160, 9000 Gent om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling, met inbegrip van bemiddeling van schouwspelartiesten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest.
Deze erkenning draagt het nummer 1880/BA en gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan DEWAELE, NICOLAS, Sint-Elisabethlaan 65, 8660 De Panne om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling, met inbegrip van bemiddeling van schouwspelartiesten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest.
Deze erkenning draagt het nummer 1881/BA en gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de G.C.V. DE MEYER TOMAS, Kleine Stadenstraat 69, 8830 Hooglede om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1884/B en gaat in op
1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA ISTORM IT & NEW MEDIA BELGIUM PERMANENT, Sint-Michielslaan 47, 1040 Etterbeek om de
activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het
nummer 1883/B en gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan DE CLERCQ, RUDI, Gasthuisstraat 14, 1785 Merchtem om de activiteit als bureau voor private
arbeidsbemiddeling, met inbegrip van bemiddeling van schouwspelartiesten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest.
Deze erkenning draagt het nummer 1885/BA en gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de BVBA ACKER, DEBOECK & COMPANY, Louizalaan 480/ bus 15, 1050 Elsene om de activiteit als bureau
voor private arbeidsbemiddeling uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze erkenning draagt het nummer 1886/B en
gaat in op 1 december 2010 voor een periode van onbepaalde duur.

*

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[2010/206234]

Private arbeidsbemiddeling

Bij besluit van 3 december 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 NV Human Support, rue de Montigny 68, 6000 Charleroi om de bijkomende activiteit als uitzendbureau
in de artistieke sector uit te oefenen in het Vlaamse Gewest. Deze toelating draagt het nummer VG.1861/BUA en gaat
in op 1 december voor de periode van 1 jaar. Na verloop van de erkenning voor bepaalde duur, wordt de erkenning
automatisch omgezet in een erkenning van onbepaalde duur, tenzij de adviescommissie ten laatste drie maanden voor
het verstrijken van de erkenning voor bepaalde duur het betrokken bureau uitnodigt voor een hoorzitting in het kader
van een nieuwe erkenning voor bepaalde duur, de intrekking van de erkenning of de vervanging van de lopende
erkenning door een erkenning voor de duur van zes maanden tijdens welke het bureau het bewijs moet leveren dat
opnieuw voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden.

*

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2010/35940]

1 DECEMBER 2010. — Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij gewijzigd bij de decreten
van 18 december 1992, 20 december 1996, 18 mei 1999, 17 juli 2000, 8 december 2000, 22 december 2000, 6 juli 2001 en
2 april 2004;

Gelet op het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, arti-
kelen 15 en 16, gewijzigd bij het decreet van 13 februari 2004 en artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de
Vlaamse Vervoermaatschappij, artikelen 70 en 71;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering, gewijzigd bij het besluit van 24 juli 2009;

Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vervoermaatschappij in zitting van
1 september 2010,

Besluit :

Artikel 1. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken keurt, op voorstel van de raad van bestuur
van de VVM, de tarieven gevoegd als bijlage bij dit besluit goed.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2011.

Brussel, 1 december 2010.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

Bijlage

Wijziging tarieven De Lijn op 1 februari 2011
1. Lijnkaarten
1.1. Nieuwe prijs Lijnkaarten VVK

Aantal zones Nieuwe prijs/rit
Lijnkaart VVK

Nieuwe prijs/rit
Lijnkaart % VVK

1 of 2 S 0,9 S 0,7

3 of meer S 1,6 S 1,2

Op het voertuig worden geen Lijnkaarten meer verkocht.

2. Groepsbiljet

Aantal zones
Nieuwe

ritprijs/persoon
Groepsbiljet VVK

Nieuwe
ritprijs/persoon

Groepsbiljet
Voertuig

1 of 2 S 0,7 S 1,5

3 of meer S 1,2 S 2,3

3. Abonnementen
3.1. Abonnementen De Lijn

Buzzy Pazz Omnipas Omnipas 60+

1 maand 21,50 S 28,50 S 24,50 S

3 maanden 61,00 S 80,00 S 69,00S

12 maanden 168,00 S 219,00 S 190,00 S

3.2. Gecombineerde abonnementen NMBS-De Lijn
Onderstaande tabel geeft de supplementen aan die een reiziger zal moeten betalen aan de NMBS
om eveneens gebruik te kunnen maken van het volledige net van De Lijn.

Buzzy Pazz Omnipas Omnipas 60+

1 week S 4,80 S 6,50 S 5,30

1 maand S 16,70 S 22,50 S 18,50

3 maanden S 46,00 S 61,00 S 50,00

1 jaar S 120,00 S 159,00 S 130,00

4. Vereenvoudigingen
De bedrijfspas en het OMNIO-WIGW abonnement met een looptijd van 3 maanden wordt niet langer aangeboden.
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5. Derdebetaler systemen voor gemeenten
5.1. DBS3 - tussenkomst op biljetten

Aantal zones Heen-en terug bil-
jet Nulbiljet

1 of 2 S 3,2 S 1,6

3 of meer S 5 S 2,5

5.2. DBS4 – gratis netabonnement voor bepaalde leeftijdscategorieën

Nieuwe forfaits :

6-11 jaar S 0,15

12-17 jaar S 1,00

18-24 jaar S 1,43

25-49 jaar S 0,88

50-49 jaar S 0,77

60-64 jaar S 0,39

*
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[C − 2010/35937]
13 DECEMBER 2010. — Ministerieel besluit houdende instelling van een open oproep voor de indiening

van subsidieaanvragen voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 2011

De Vlaamse Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 28, § 2, derde en vierde lid,
ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid, artikel 14/1, artikel 15, § 3, artikel 16, § 1 en artikel 20, § 3, tweede lid,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2010,

Besluit :

Artikel 1. Binnen de op begrotingsartikel NEO NE210 4322 van de Vlaamse Gemeenschap voor 2011
ingeschreven kredieten wordt een open oproep gelanceerd voor de indiening van subsidieaanvragen voor projecten
met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten in uitvoering van artikel 14/1 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid,
hierna het besluit genoemd.

Wonen-Vlaanderen stelt elke gemeente die hiervoor in aanmerking komt, in kennis van de open oproep binnen
tien werkdagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 2. Subsidieaanvragen kunnen bij Wonen-Vlaanderen worden ingediend tot en met 13 mei 2011. De
subsidieaanvragen moeten opgesteld worden volgens het verplichte model van subsidieaanvraag met de vereiste
gegevens en bijlagen.

Binnen een maand na de ontvangst van de subsidieaanvraag deelt Wonen-Vlaanderen met een aangetekende brief
aan de initiatiefnemer mee of de aanvraag ontvankelijk is en in voorkomend geval op welke wijze de aanvraag moet
worden aangepast of vervolledigd om ontvankelijk te zijn.

Als de subsidieaanvraag overeenkomstig het tweede lid moet worden aangepast of vervolledigd, bezorgt de
initiatiefnemer met een aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs de ontbrekende stukken of de gevraagde
aanpassing aan Wonen-Vlaanderen. De verzending hiervan gebeurt binnen de termijn, vermeld in het eerste lid,
of, als die termijn verstreken is, binnen een termijn van vijftien werkdagen vanaf de datum van afgifte op de post van
de aangetekende brief met de kennisgeving, vermeld in het tweede lid.

Art. 3. § 1. In toepassing van artikel 14/1, § 2, van het besluit gelden voor de beoordeling van de
subsidieaanvragen de volgende voorrangscriteria :

1° de kwaliteitsscore op basis van volgende vier beoordelingsaspecten :

a) de aantoonbaarheid van de resultaten;

b) de efficiëntie van de ingezette middelen op het vlak van budget en personeel;

c) de afstemming op de lokale huisvestingssituatie;

d) het ambitieniveau van het project.

2° de mate van rechtstreekse betrokkenheid van de gemeenten en O.C.M.W.’s bij het voortraject en bij de uitvoering
van het project;

3° het aantal gemeenten binnen het werkingsgebied;
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