
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2012/09164]
Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan

voor de strafuitvoeringsrechtbanken. — Erkenning

Bij koninklijk besluit, van 23 maart 2012, wordt de erkenning van de
vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijns-
werk Visserij », met zetel te 9000 Gent, Visserij 153, als vereniging die
het slachtoffer kan bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken, her-
nieuwd voor een periode van zes jaar vanaf 31 maart 2012.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[2012/202051]
Voordracht van een lid voor de algemene vergadering

van de vzw Jint - coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 wordt beslist dat Karen Jacobs, De Brouwerstraat 2,
2600 Berchem, voor een periode van drie jaar vanaf 12 maart 2012, wordt voorgedragen als lid van de vzw Jint -
coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking. De Vlaamse minister, bevoegd voor het jeugdbeleid, is belast
met de uitvoering van dit besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

[2012/202073]
Aanstelling van een afdelingshoofd als waarnemend

administrateur-generaal van het Agentschap Infrastructuur in het onderwijs

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1. De heer Kris Van Damme, afdelingshoofd, wordt aangesteld tot waarnemend administrateur-generaal
van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2012 en houdt op uitwerking te hebben op de datum van de
aanstelling door de Vlaamse Regering van een titularis van een managementfunctie van N-niveau voor het Agentschap
voor Infrastructuur in het Onderwijs.

Art. 3. De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel is belast met de uitvoering van dit
besluit.

*

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie

[2012/202110]
29 MAART 2012. — Besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij houdende wijziging

van het besluit van de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij van 28 november 2007
betreffende de delegatie van bevoegdheden aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden en sommige
ambtenaren. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2012, Editie 2, op bladzijde 21243, werd het bovengenoemd besluit van de
gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Landmaatschappij verkeerdelijk gepubliceerd onder het beleidsdomein
« Landbouw en Visserij ». Het juiste beleidsdomein is « Leefmilieu, Natuur en Energie », zoals hierboven vermeld.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2012/09164]
Associations habilitées à assister les victimes

devant les tribunaux de l’application des peines. — Agrément

Par arrêté royal du 23 mars 2012, l’agrément de l’association sans but
lucratif « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Visserij », dont le siège
social est établi à 9000 Gand, Visserij 153, en qualité d’association
pouvant assister les victimes devant les tribunaux de l’application des
peines, est renouvelé pour une durée de six ans à partir du 31 mars 2012.
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