
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek
van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[2013/09026]
9 JANUARI 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling
van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de
rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken. — Vernie-
tiging

In het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2013, bl. 1572, akte
nr. 2013/09006, moet beschouwd worden als van nul en generlei
waarde.

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C − 2013/35072]
14 DECEMBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging

van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie

De Vlaamse Regering,

Gelet op verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008, waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden
verklaard (« de algemene groepsvrijstellingsverordening »);

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », artikel 5, § 1, 2°, b) en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2013/09026]
9 JANVIER 2013. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 10 août 2001

relatif à l’institution de sections dans les cours du travail, les
tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de
police. — Annulation

Au Moniteur belge du 16 janvier 2013, page 1572, l’acte n° 2013/09006,
doit être considéré comme nul et non avenu.
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