
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[C − 2019/10347]

10 JANUARI 2019. — Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het
personeel van het gemeenschapsonderwijs

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 10 januari 2019 dat
uitwerking heeft met ingang van 28 januari 2019 wordt de volgende wijziging in de samenstelling van de kamer van
beroep voor het gemeenschapsonderwijs doorgevoerd:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten
van 2 september 2009 houdende de samenstelling van de kamer van beroep voor het personeel van het
gemeenschapsonderwijs wordt de heer Frederik Stevens als secretaris vervangen door mevrouw Peggy Michiels,
adjunct van de directeur, Agentschap voor Onderwijsdiensten, Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel,
Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Onderwijs en Vorming
[C − 2019/10348]

10 JANUARI 2019. — Wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor
onderwijsdiensten van 11 oktober 2016 houdende de samenstelling van de kamer voor het gemeenschaps-
onderwijs van het college van beroep

Bij besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten van 10 januari 2019 dat
uitwerking heeft met ingang van 28 januari 2019 wordt de volgende wijziging in de samenstelling van de kamer voor
het gemeenschapsonderwijs van het college van beroep doorgevoerd:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de administrateur-generaal van het agentschap voor onderwijsdiensten
van 11 oktober 2016 houdende de samenstelling van de kamer voor gemeenschapsonderwijs van het college van beroep
wordt de heer Frederik Stevens als secretaris vervangen door mevrouw Peggy Michiels, adjunct van de directeur,
Agentschap voor Onderwijsdiensten, Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel, Hendrik Consciencege-
bouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd en Media
[C − 2019/30027]

21 DECEMBER 2018. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de
leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 21 december 2018 wordt het
volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt de volgende wijziging
aangebracht:

1° in punt 4° worden de woorden “Bart Geerts” vervangen door de woorden “Benjamin Haemhouts.

Art. 2. Aan de heer Bart Geerts wordt eervol ontslag verleend.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie

[C − 2019/10446]

19 DECEMBER 2018. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met
middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT,

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 8, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van
30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 18, § 2, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 november 2018;

Gelet op advies 64.736/1 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
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Overwegende dat de Adviescommissie voor Economische Migratie geraadpleegd werd op 19 oktober 2018,

Besluit :

Artikel 1. Voor volgende middengeschoolde functies bestaat een structureel tekort aan arbeidskrachten,
waardoor vermoed wordt dat het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de
arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele
beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn
te bekleden:

1° Bestuurder bouwplaatsmachines;

2° Bestuurder trekker-oplegger;

3° Bordenbouwer;

4° Chef-kok;

5° Industrieel elektrotechnisch installateur/ Technicus industriële installaties/Technicus ontwerper industriële
automatisering/Technicus industriële automatisering;

6° Installateur van datacommunicatienetwerken;

7° Kraanbestuurder;

8° Onderhoudselektricien/Technicus elektronische installaties/Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en
elektronica;

9° Onderhoudsmecanicien;

10° Onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens;

11° Onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties/ Monteur centrale verwarmingsinstallaties;

12° Pijpfitter;

13° Residentieel elektrotechnisch installateur;

14° Sanitair installateur;

15° Slager;

16° Technicus voertuigen;

17° Technieker werf-, landbouw- en hefmachines;

18° Vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen;

19° Vrachtwagenbestuurder vaste wagen;

20° Zorgkundige.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019 en treedt buiten werking op 1 maart 2021.

Brussel, 19 december 2018.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
Ph. MUYTERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Emploi et Economie sociale

[C − 2019/10446]
19 DECEMBRE 2018. — Arrêté ministériel portant établissement de la liste des

fonctions moyennement qualifiées pour lesquelles il existe un déficit structurel de main-d’œuvre

LE MINISTRE FLAMAND DE L’EMPLOI, DE L’ECONOMIE, DE L’INNOVATION ET DES SPORTS,

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, l’article 8, § 1er ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à

l’occupation des travailleurs étrangers, l’article 18, § 2, alinéa 2 ;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, rendu le 10 novembre 2018 ;
Vu l’avis 64.736/1 du Conseil d’État, rendu le 12 décembre 2018, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°,

des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la Conseil consultatif pour la Migration économique a été consulté le 19 octobre 2018,

Arrête :

Article 1er. Pour les fonctions moyennement qualifiées suivantes, il existe un déficit structurel de main-d’œuvre,
ce qui fait supposer qu’il est impossible de trouver parmi les travailleurs sur le marché de l’emploi, dans un délai
raisonnable, un travailler qui, suite ou non à une formation professionnelle ou une formation professionnelle
individuelle à suivre, est apte à occuper le poste de travail en question de manière satisfaisante et dans un délai
raisonnable :

1° Conducteur de machines de chantier ;

2° Conducteur de tracteur - semi-remorque ;

3° Câbleur ;

4° Chef cuisinier ;
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5° Installateur électrotechnique industriel/Technicien d’équipements industriels/Technicien concepteur en
automatisme industriel/Technicien en automatisme industriel ;

6° Installateur de réseaux de communication de données ;

7° Conducteur de grue ;

8° Électricien d’entretien/Technicien d’équipements électroniques/Technicien contrôle-qualité en électricité et
électromécanique ;

9° Mécanicien d’entretien ;

10° Mécanicien d’entretien de véhicules utilitaires ou de camions ;

11° Technicien en maintenance d’installations de chauffage/Monteur d’installations de chauffage central ;

12° Tuyauteur ;

13° Installateur électrotechnique résidentiel ;

14° Installateur sanitaire ;

15° Boucher ;

16° Technicien de véhicules ;

17° Technicien d’engins de chantier, de levage et agricoles ;

18° Conducteur de camion avec remorque ;

19° Conducteur de camion-remorque ;

20° Aide-infirmier.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 1er mars 2021.

Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Le Ministre flamand de l’Emploi, de l’Économie, de l’Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[C − 2019/10388]

4 JANUARI 2019. — Uitzendbureaus

Bij besluit van 4 januari 2019 heeft de Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie namens
de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid de toelating verleend:

Aan de BV Voort, Groenewoudsedijk 63, 3528 BG Utrecht, Nederland, om de activiteiten als uitzendbureau
algemeen en uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen. Deze erkenning draagt het
nummer VG. 2241/UC en gaat in op 4 januari 2019 voor een periode van onbepaalde duur.

Aan de SE Synergie, avenue du Colonel Bonnet 11, 75016 Pais, Frankrijk, om de activiteiten als uitzendbureau in
het Vlaamse Gewest uit te oefenen. Deze erkenning draagt het nummer VG. 2240/U en gaat in op 4 januari 2019 voor
een periode van onbepaalde duur.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2019/10391]
11 JANUARI 2019. — Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van
scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse
Rand, Toerisme en Dierenwelzijn de exploitatievergunning voor een vestiging in Sint-Niklaas goedgekeurd.

Erkenning van de rijschool
Erkenningsnummer rijschool: 2814
Erkenningsdatum rijschool: 23/11/2016
Maatschappelijke zetel rijschool: Handelstraat 55 bus A, 2060 Antwerpen
Commerciële naam rijschool: Vroomse Rijschool 1
Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool
Stamnummer van de vestigingseenheid: 2814.02
Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 11/01/2019
Adres administratief lokaal: Mercatorstraat 9 B1, Sint-Niklaas
Adres leslokaal: Mercatorstraat 9 B1, Sint-Niklaas
Nummer leslokaal: L0736
Datum goedkeuring: 11/01/2019
Toegestane onderrichtscategorieën per vestigingseenheid voor de rijschool
Stamnummer vestigingseenheid: 2814.02
Toegestane onderrichtscategorieën: B
Datum goedkeuring: 11/01/2019

Opmerking: geen
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