
Gelet op de ingediende aanvraag om als begeleider arbeidsmatige activiteiten te worden erkend;
Overwegende dat de hieronder vermelde organisatie aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet,

Besluit :

Artikel 1. De organisatie vzw De Kade, campus Het Anker, Beisbroekdreef 12 te 8200 Brugge met HCO
nummer 201160 en ondernemingsnummer 0413.650.659 wordt erkend als begeleider arbeidsmatige activiteiten, zoals
bedoeld in artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige
activiteiten.

Art. 2. De erkenning gaat in op 1 juli 2019 en wordt toegekend voor een periode van vijf jaar zoals vermeld in
artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van
25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.

Art. 3. De begeleider arbeidsmatige activiteiten voert de opdrachten uit zoals vermeld in artikel 47 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de
werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten en artikel 12 van het
ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering
van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de
arbeidsmatige activiteiten.

Art. 4. De begeleider arbeidsmatige activiteiten ontvangt van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin per begeleide deelnemer arbeidsmatige activiteiten een subsidie onder de voorwaarden zoals vermeld in
artikel 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van
25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.

Art. 5. De erkenning is niet overdraagbaar.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 juli 2019.

Brussel, 27 juni 2019.

De secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
K. MOYKENS

*
VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij
[C − 2019/41310]

27 MAART 2019. — Wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning
van centra voor rundvee ter uitvoering van artikelen 35 en 59, §2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

Bij besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 27 maart 2019 wordt bepaald:
Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee

ter uitvoering van artikel 35 en 59, §2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, het laatst gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 19 november 2018, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het tweede lid wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“14° DAP Verboven – Dewettinck, Mechelsesteenweg 426, 2500 Lier.”;
2° aan het derde lid wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“3° Rudolf De Roover, Gemeenteplein 10, 3806 Sint-Truiden.”.

*
VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie
[C − 2019/30719]

24 JUNI 2019. — Uitzendbureaus

De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd
voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 24 juni 2019 de erkenning op naam van In Person Bouw BV,
Silodam 117, 1013 AS Amsterdam, Nederland, om onder het nummer VG.1737/BUC de activiteit als uitzendbureau
algemeen met uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van
24 juni 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2019/30682]
14 JUNI 2019. — Benoeming van de leden van de Commissie van Deskundigen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
van 14 juni 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd bij de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen:

1° als voorzitter:

Didier Delaere
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2° als deskundigen die als plaatsvervangend voorzitter kunnen optreden:

Kristof Roggeman

Jan Aricks

Bart De Dobbelaere

Daphne Cobbaert

3° als deskundigen in de hoedanigheid van ambtenaar met de bevoegdheid op het gebied van de scheepvaart:

Nathalie Colonne

Belinda Hellinckx

Ann Staelens

Karima Badou

4° als deskundigen in de hoedanigheid van deskundige op het gebied van de bouw van binnenschepen en hun
machines:

Jan Aricks

Kristof Roggeman

Geert Dermaut

Lode Willaert

Jurgen Sintobin

Pascal Rosseau

Sarie De Vos

Joost Huysman

Thomas Liekens

Bart De Dobbelaere

Daphne Cobbaert

5° als deskundige in de hoedanigheid van nautisch deskundige:

Constant Cleemput

Art. 2. Het ministerieel besluit van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor
Onderzoek van Rijnschepen wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 juni 2019.

*
VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2019/30684]

14 JUNI 2019. — Benoeming van de scheepsmeters

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
van 14 juni 2019 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De volgende personen worden benoemd als scheepsmeters:

Jan Aricks

Kristof Roggeman

Geert Dermaut

Lode Willaert

Jurgen Sintobin

Pascal Rosseau

Sarie De Vos

Joost Huysman

Thomas Liekens

Didier Delaere

Bart De Dobbelaere

Daphne Cobbaert

Art. 2. Het ministerieel besluit van 24 februari 2017 tot benoeming van de scheepsmeters wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 juni 2019.

71481MONITEUR BELGE — 16.07.2019 — BELGISCH STAATSBLAD


