
Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 is machtiging verleend aan
Mevr. Ntumba Mpemba, geboren te Mbuji-Mayi (Democratische Repu-
bliek Kongo) op 24 juni 1970, wonende te Kinshasa (Democratische
Republiek Kongo), om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist
worden, haar geslachtsnaam in die van « Laurencis » te veranderen, na
afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

*

INTERREGIONALE VERPAKKINGSCOMMISSIE
[C − 2011/18131]

Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12°, van het samenwer-
kingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het
beheer van verpakkingsafval

In toepassing van het artikel 13, § 1, 12°, van het samenwerkings-
akkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer
van verpakkingsafval, werd, bij beslissing van het Beslissingsorgaan
van de Interregionale Verpakkingscommissie, de dato 3 maart 2011, het
naar 2011 geïndexeerde bedrag van de bijdrage voorzien in artikel 13,
§ 1, 12°, 2e alinea, van voornoemd samenwerkingsakkoord bepaald op
51 eurocent per inwoner en per jaar.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[C − 2011/05007]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een medewerker bij NV De Scheepvaart

NV De Scheepvaart staat in voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud van het Albertkanaal, de Kempense
kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Grensmaas. Onze vennootschap zorgt voor een vlot verloop van het
scheepvaartverkeer. Dit omvat in hoofdzaak het onderhoud en de exploitatie van sluizen, bruggen, oevers en
jaagpaden.

De medewerker personeelszaken staat in voor het verwerken en de correcte uitvoering van de toegewezen
personeelszaken. Dit betreft de afhandeling van allerhande afwezigheden van de personeelsleden van NV De Scheep-
vaart, de aangifte en opvolging van arbeidsongevallen, mee instaan voor de verzending van de briefwisseling,
het up-to-date houden van het klassement en het opvolgen van de evolutie inzake de globale rechtspositie van het
personeel, dit met de nodige zorg en discretie bij de behandeling en de bewaring van personeelsgegevens.

De medewerker is klantvriendelijk, kan zelfstandig werken, werkt met zorg, is nauwgezet en stipt, kan schriftelijk
en mondeling communiceren, kan goed samenwerken en ondersteunt collega’s en is betrokken en stelt zich loyaal op.

U bent geslaagd in een generieke proef niveau C van de Vlaamse overheid.
NV De scheepvaart biedt u een boeiende en afwisselende job in vaste benoeming binnen een aangename

werkomgeving met ruime opleidings- en ontplooiingskansen met 35 vakantiedagen, gratis hospitalisatieverzekering
en maaltijdcheques.

U stuurt uw sollicitatiebrief uiterlijk 26 april 2011 naar Mevr. Paula Palmans, NV De Scheepvaart, Havenstraat 44,
te 3500 Hasselt.

Voor vragen over de inhoud van de job kunt u contact opnemen met Mevr. Paula Palmans, afdelingshoofd
personeel en communicatie, tel. : 011-29 84 00.

*

VLAAMSE OVERHEID

[2011/35288]

Provincie West-Vlaanderen. — Beleidsplan

HEUVELLAND. — De gemeente Heuvelland brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeenteraad op
28 februari 2011 het beleidsplan mobiliteit definitief aanvaard heeft. Het beleidsplan is van kracht veertien dagen na
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Par arrêté royal du 30 mars 2011, Mme Ntumba Mpemba, née à
Mbuji-Mayi (République démocratique du Congo) le 24 juin 1970,
demeurant à Kinshasa (République démocratique du Congo), est
autorisée sauf opposition en temps utile sur laquelle il sera statué, à
substituer à son nom patronymique celui de « Laurencis », après
l’expiration du délai de 60 jours à compter de la présente insertion.

COMMISSION INTERREGIONALE DE L’EMBALLAGE
[C − 2011/18131]

Avis en application de l’article 13, § 1er, 12°, de l’accord de coopération
du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des
déchets d’emballages

En application de l’article 13, § 1er, 12°, de l’accord de coopération du
4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets
d’emballages, le montant, indexé pour 2011, de la contribution prévue
au 2e alinéa de l’article 13, § 1er, 12°, de l’accord de coopération précité,
est fixé à 51 eurocents par an et par habitant, par décision de l’Organe
de décision de la Commission interrégionale de l’Emballage en date du
3 mars 2011.
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