
VLAAMSE OVERHEID

Bestuurszaken
[2012/201335]

Gemeentelijke externe verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm. — Goedkeuringen

Bij besluit van 23 februari 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand wordt de oprichting van het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm vzw Museum, Erfgoed en Toerisme Halle door de gemeenteraad van de stad Halle op
22 november 2011 goedgekeurd.

Bij besluit van 22 februari 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand wordt de omvorming van de vzw HISE tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm door de gemeenteraad van de stad Harelbeke op 21 november 2011
goedgekeurd.

Bij besluit van 21 februari 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand wordt de oprichting van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
vzw Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen door de provincieraad van Antwerpen op
24 november 2011 goedgekeurd.

*
VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen
[C − 2012/35262]

Vervanging van een lid van het Adviescomité
van het Toeristisch logies en de Technische Commissie Brandveiligheid

Bij besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse
Rand, van 21 februari 2012, wordt bepaald :

Artikel 1. De heer Jos Van Campfort, Koninksemstraat 186, 3700 Tongeren, wordt, voor de overblijvende duur
van het mandaat, benoemd tot effectief lid van het Adviescomité van het Toeristisch logies als deskundige voor de
categorie gastenkamers.

Art. 2. Mevr. Isabelle Spenninck, Reutelstraat 3, 8560 Wevelgem, wordt, voor de overblijvende duur van het
mandaat, benoemd tot plaatsvervangend lid van de heer Jos Van Campfort in het Adviescomité van het Toeristisch
logies als deskundige voor de categorie gastenkamers.

Art. 3. Mevr. Annemie Debruyne, Waalsestraat 40, 8000 Brugge, wordt, voor de overblijvende duur van het
mandaat, benoemd tot effectief lid van de Technische commissie Brandveiligheid van het Toeristisch logies voor de
categorie gastenkamers.

*
VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie
[2012/201305]

Ontslag. — Pensioen

Bij besluit van de Administrateur-generaal d.d. 23 februari 2012 wordt aan de heer Luc PORREZ met ingang van
1 oktober 2012 eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjunct van de directeur.

Betrokkene is ertoe gemachtigd, met ingang van deze datum aanspraak op pensioen te doen gelden.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[C − 2012/35259]

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. — Bevorderingen

Bij besluit van 29 februari 2012 van de Administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, werden volgende ambtenaren met ingang van 1 maart 2012 bevorderd :

— Luk Nuyts, hoofdmedewerker/celhoofd (C2 – leidinggevende functie) bij de afdeling Studietoelagen;
— Véronique Defrère, hoofdmedewerker (C2 – inhoudelijke functie) bij de afdeling Studietoelagen.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming

[2012/201293]
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Huishoudelijk reglement van het managementcomité. — Wijzigingen

De administrateur-generaal,

Gelet op het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005,
23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008 en 19 december 2008;
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein
Onderwijs en Vorming;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 13 mei 2008 betreffende het nieuwe organogram van
AGIOn en de toewijzing van personeelsleden aan de nieuwe organisatiestructuur;

Gelet op het besluit van 3 oktober 2006 betreffende het huishoudelijk reglement van het managementcomité van
het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs,

Besluit :
Artikel 1 : Artikel 2 van het besluit van 3 oktober 2006 betreffende het huishoudelijk reglement van het

managementcomité van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt als volgt vervangen :
« § 1. Voor de uitoefening van de bevoegdheden inzake de rechtspositie van het personeel, bestaat het managementcomité uit

volgende leden :
- de lijnmanager;
- de afdelingshoofden;
- de directeurs.
§ 2. Voor andere aangelegenheden wordt het managementcomité uitgebreid met de adviseur juridische en algemene coördinatie

die een raadgevende stem heeft. »
Art. 2 : In artikel 6 van het besluit van 3 oktober 2006 betreffende het huishoudelijk reglement
van het managementcomité van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, wordt de zinsnede

« ...uiterlijk 5 werkdagen vóór de vergadering » vervangen door de zinsnede « ...uiterlijk 8 werkdagen vóór de vergadering ».
Art. 3 : In artikel 13 van het besluit van 3 oktober 2006 betreffende het huishoudelijk reglement van het

managementcomité van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, wordt de zinsnede « ...treedt in werking
op 18 juli 2006 » vervangen door de zinsnede « ...treedt in werking op 1 december 2011 ».

Goedgekeurd door de leden van het managementcomité in zijn vergadering van 21 november 2011.
De secretaris, De voorzitter,
(get.) Peggy De Tollenaere (get.) Henri Duqué

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
[2012/201289]

Intrekking erkenning vrijwilligersorganisatie

Bij het besluit van de secretaris-generaal van 16 februari 2012 van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin wordt het volgende bepaald :

De erkenning als organisatie voor autonoom vrijwilligerswerk toegekend aan de organisatie Mantelzorg vzw,
Tramstraat 69, te 9052 Gent, toegekend bij besluit van de secretaris-generaal van 13 december 2010 wordt ingetrokken
met ingang van 1 januari 2012.

*
VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[2012/201290]
Erkenning vrijwilligersorganisaties

Bij het besluit van de secretaris-generaal van 16 februari 2012 van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin wordt het volgende bepaald :

De organisatie Vrijwilligerswerk in Solidariteit, beheerd door de vzw Vrijwilligerswerk in Solidariteit, Tentoon-
stellingslaan 76, te 9000 Gent, blijft erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van
3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Deze erkenning geldt voor een onbepaalde duur en gaat in op 1 januari 2012.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoorwaar-
den zoals bepaald in de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk.

De bepalingen van dit erkenningsbesluit blijven geldig zolang de regelgeving betreffende het georganiseerd
vrijwilligerswerk deze niet wijzigt.

Bij het besluit van de secretaris-generaal van 17 februari 2012 van het departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin wordt het volgende bepaald :

De organisatie aPart, Kiekenstraat 4, bus BIS, te 9000 Gent, beheerd door de vzw aPart, Kiekenstraat 4, bus BIS, te
9000 Gent, blijft erkend als vrijwilligersorganisatie zoals bedoeld in artikel 3 van het decreet van 3 april 2009 betreffende
het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze erkenning geldt
voor een onbepaalde duur en gaat in op 1 januari 2012.

De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de organisatie niet meer voldoet aan de erkenningsvoor-
waarden zoals bepaald in de regelgeving betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk.

De bepalingen van dit erkenningsbesluit blijven geldig zolang de regelgeving betreffende het georganiseerd
vrijwilligerswerk deze niet wijzigt.
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