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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2011/09466]
Ordre judiciaire. — Places vacantes. — Errata

[C − 2011/09466]
Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen. — Errata

Au Moniteur belge du 1er juin 2011, page 32774, ligne 42, lire : « Van
Hamme, Gerda » au lieu de « Van Hamma, Gerda ».
Au Moniteur belge du 8 juin 2011, page 33399, ligne 26, lire :
« Delvaux, Stefan » au lieu de « Delvaux, Stephan ».

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2011, bladzijde 32774, regel 42,
lezen : « Van Hamme, Gerda » in plaats van « Van Hamma, Gerda ».
In het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2011, regel 33399, regel 26, lezen :
« Delvaux, Stefan » in plaats van « Delvaux, Stephan ».

*

INSTITUT BELGE
DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS
[C − 2011/11222]
Désignation d’un secrétaire suppléant de la Commission d’éthique
pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques conformément à l’article 3, alinéa premier,
de l’arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles
pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d’éthique
pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques

BELGISCH INSTITUUT
VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE
[C − 2011/11222]
Aanduiding van een plaatsvervangende secretaris van de Ethische
Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via
elektronische-communicatienetwerken op grond van artikel 3,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende
de procedure voor en de praktische regels in verband met de
werking van de Ethische Commissie voor het aanbieden van
betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

Le Conseil de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications a décidé en sa séance du 17 mai 2011 de décharger
M. Pierre-Yves Dethy, juriste contractuel à l’IBPT, de sa fonction de
secrétaire suppléant de la Commission d’éthique pour la fourniture de
services payants via des réseaux de communications électroniques et de
désigner à sa place Mme Corinne Cumps, Premier Conseiller à l’IBPT,
comme secrétaire suppléant de la Commission d’éthique pour la
fourniture de services payants via des réseaux de communications
électroniques.

De Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie heeft op zijn zitting van 17 mei 2011 besloten de heer Pierre-Yves
Dethy, contractueel jurist bij het BIPT, te ontheffen van zijn functie van
plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het
a a n b i e d e n v a n b e t a l e n d e d i e n s t e n v i a e l e k t ro n i s c h e communicatienetwerken en in zijn plaats Mevr. Corinne Cumps, Eerste
Adviseur bij het BIPT, aangeduid als plaatsvervangende secretaris van
de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via
elektronische-communicatienetwerken.

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
JOBPUNT VLAANDEREN
[2011/203171]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving
van een diensthoofd provinciale afdeling bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een agentschap van de Vlaamse overheid en
behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het VAPH wil de participatie, integratie en
gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.
Binnen het VAPH staan de provinciale afdelingen in voor het opmaken van dossiers van personen met een handicap,
hun inschrijving en het toekennen van tussenkomsten voor onder andere hulpmiddelen. Het agentschap telt
322 personeelsleden. In de afdeling van Antwerpen werken een 30-tal personeelsleden.
Voor de provinciale afdeling in Antwerpen zijn we op zoek naar een (m/v) :
Diensthoofd provinciale afdeling (directeur - statutair)
Functie : je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en organisatie van de afdeling en verzorgt de externe
contacten. Je koppelt regelmatig terug aan het centrale niveau in Brussel. Je levert een actieve bijdrage aan de
afstemming van de procedures en de werking van de verschillende provinciale afdelingen, zodat het voeren van een
coherent beleid mogelijk wordt. Je geeft input bij beleidsvragen. Je stelt een efficiënte en vlugge dienstverlening en
duidelijke informatie voor de persoon met een handicap voorop.
Profiel : je combineert een licentiaat- of masterdiploma met minstens zes jaar relevante beroepservaring.
Als relevante beroepservaring wordt beschouwd : minstens drie jaar ervaring met leidinggeven of leiding gegeven
hebben aan een team, aangevuld met ervaring in de sector gehandicaptenzorg en in het samenwerken met
verschillende belanghebbenden en daarin coördinerend optreden.
Meer informatie ? Voor meer informatie over het VAPH surf je naar www.vaph.be
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Evert Wuyts, afdelingshoofd op tel. : 02-225 84 39,
e-mail : evert.wuyts@vaph.be of bij Marijke Bosteels, HRM op tel. : 02-225 85 72, e-mail : marijke.bosteels@vaph.be

