
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[2010/206494]

Private arbeidsbemiddeling

De administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie heeft namens de
Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 15 december 2010 ingestemd met de
overdracht van de erkenning :

Op naam van de heer Gerd Van Eetvelde, Eegene 64, 9200 Dendermonde aan de BVBA Trading DV, Eegene 64,
9200 Dendermonde om onder het nummer VG.771/BS de activiteiten als bureau voor private arbeidsbemiddeling met
inbegrip van bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars in het Vlaamse Gewest uit te oefenen. De erkenning geldt
voor een periode van onbepaalde duur, het erkenningsnummer VG.771/BS blijft behouden.
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Mobiliteit en Openbare Werken
[2010/206571]

15 DECEMBER 2010. — Besluit van de met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in
artikel 31 van het Scheldereglement, houdende wijziging van het besluit loodscertificaat Scheldereglement

De met het gemeenschappelijk toezicht belaste commissarissen, bedoeld in artikel 31 van het Scheldereglement;

Gelet op artikel 21 van het Scheldereglement;

Besluiten :

Artikel 1. Artikel 5 van het Besluit loodscertificaat Scheldereglement wordt als volgt gewijzigd :

1o punt 4o wordt vervangen door wat volgt : ″de lengte over alles volgens de ″Wheelhouse poster″ of de ″Pilot
card″;″

2o punt 5o wordt vervangen door wat volgt : ″de maximale breedte, inbegrepen de uitstekende gedeelten op de
scheepszij of de brug;″

3o punt 10o wordt opgeheven onder vernummering van het daarop volgende punt.

Art. 2. In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt punt 3o opgeheven onder vernummering van het daarop volgende
punt.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 7bis ingevoegd dat luidt als volgt :

″Art. 7bis. Het loodscertificaat, bedoeld in artikel 1, kan eveneens, conform de bepalingen van de Richt-
lijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk
kader voor elektronische handtekeningen, in digitale vorm worden voorgelegd aan de gezagvoeder, waarbij de
validatie geschiedt via een gecontroleerde verbinding met de loods die voldoet aan een aantal technische
veiligheidscriteria.″

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2011 en wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en de
Nederlandse Staatscourant.

Antwerpen 15 december 2010.

De Vlaamse Commissarissen, De Nederlandse Commissarissen,

Kapt. J. D’Havé, Mr. R.J. van der Kluit

Ir. R. Goetinck, Drs. M.E.P. Dierikx
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2010/206573]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Het Oude Stokerijbos,

gemeente Jabbeke

Bij besluit van 9 december 2010 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Het Oude Stokerijbos voor de gemeente Jabbeke, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad
van Jabbeke in zitting van 13 september 2010, van goedkeuring onthouden.
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