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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
Kanselarij en Bestuur
[C − 2018/32240]
30 OKTOBER 2018. — Statutenwijziging. — Goedkeuring
Bij besluit van 30 oktober 2018 hecht de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de provincieraad van Vlaams-Brabant van
7 november 2017 houdende wijziging van de statuten van het autonoom provinciebedrijf ‘VERA – Vlaams Brabants
Steunpunt e-Government’.

*
VLAAMSE OVERHEID
Werk en Sociale Economie
[C − 2018/14825]
7 NOVEMBER 2018. — Uitzendbureaus
De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd
voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 7 november 2018 de erkenning op naam van Confair Consultancy BV,
Bisonspoor 8008, 3605 LW Maarssen, Nederland, om onder het nummer VG.2192/U de activiteit als uitzendbureau in
het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 7 november 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving
[C − 2018/14746]
7 NOVEMBER 2018. — Goedkeuring van het besluit van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd
agentschap Wonen-Vlaanderen met betrekking tot de toekenning van de opsporings- en vaststellingsbevoegdheden in de zin van artikel 20, § 2 van de Vlaamse Wooncode
Bij besluit van de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen van
7 november 2018 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. De hierna vermelde persoon wordt aangewezen als ambtenaar met opsporings- en vaststellingsbevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 20, § 2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode:
Pamela Putteman, Deskundige, 249785.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 7 november 2018.

*
VLAAMSE OVERHEID
Omgeving
[C − 2018/32244]
9 NOVEMBER 2018. — Wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2015 tot benoeming van de leden
van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn
Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
van 9 november 2018 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 november 2015 tot benoeming van de leden van de
Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 4° worden de woorden “Sonja De Keyser” vervangen door de woorden “Fabienne Schoesetters”;
2° in punt 5° worden de woorden “de heer Donald Stevens” vervangen door de woorden “mevrouw Sabine
Bovend’aerde”;
3° in punt 7° worden de woorden “de heer Dimitri Valckenier” vervangen door de woorden “mevrouw Ann
Janssens”;
4° in punt 9° worden de woorden “de heer Koen Mintiens” vervangen door de woorden “mevrouw Els Goossens”;
5° in punt 12° worden de woorden “Hubert Iser” vervangen door de woorden “Arnold Jacques”;
6° in punt 13° wordt het woord “Ghyssels” vervangen door het woord “Ghysels”.
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Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 2° worden de woorden “mevrouw Nele Vandenbroucke” vervangen door de woorden “de heer Geryl
Siegfried”;
2° in punt 4° worden de woorden “Fabienne Schoesetters” vervangen door de woorden “Helga Gille”;
3° in punt 5° worden de woorden “Stefan Meesen” vervangen door de woorden “Dimitri Coppens”;
4° in punt 7° worden de woorden “mevrouw Ann Janssens” vervangen door de woorden “de heer Miguel
Stevens”;
5° in punt 9° worden de woorden “mevrouw Jo Vicca” vervangen door de woorden “de heer Guy Vandepoel”;
6° in punt 12° worden de woorden “Roger Vanhoenacker” vervangen door de woorden “Johan Wulteputte”;
7° in punt 14° worden de woorden “mevrouw Bente Janssens” vervangen door de woorden “de heer Sami
Hemdane”.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[C − 2018/14950]
6 NOVEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement
de la Communauté française 6 février 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration et des
vice-présidents de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique
des études ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 portant désignation des membres du
conseil d’administration et des vice-présidents de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur ;
Vu la proposition de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur du 10 octobre 2018 ;
Sur proposition du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l’article 1er, 4°, e), de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration et des vice-présidents de l’Académie de recherche et
d’enseignement supérieur , tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
26 septembre 2018, les mots « Mme Arlette VANWINKEL » sont remplacés par les mots « M. Pierre-Jean DELVOY ».
Art. 2. Le Ministre de l’Enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 novembre 2018.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT

VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
[C − 2018/14950]
6 NOVEMBER 2018. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de
Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur
en de ondervoorzitters van de ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur - Academie
Onderzoek en Hoger Onderwijs)
De Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische
organisatie van de studies;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden
van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur
- Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs);
Gelet op het voorstel van de « Académie de recherche et d’enseignement supérieur » (Academie voor Onderzoek
en Hoger Onderwijs) van 10 oktober 2018 ;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media ;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1, 4°, e), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot
benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES (Académie de Recherche et
d’Enseignement supérieur - Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs), zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap van 26 september 2018, worden de woorden « Mevr. Arlette VANWINKEL » vervangen
door de woorden « de heer Pierre-Jean DELVOY ».

