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- wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : de heer Antoon DANEELS, plaatsvervangend lid,
als vertegenwoordiger van MEDAXES.

- est nommé au sein de la Commission des Prix des Spécialités
pharmaceutiques : M. Antoon DANEELS, membre suppléant, en
qualité de représentant de MEDAXES.

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[2018/203922]
20 JULI 2018. — Benoeming van een arrondissementscommissaris
in de provincie Antwerpen, standplaats Antwerpen
Bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. De heer Bram Abrams, geboren op 1 januari 1977 te Leuven, wordt benoemd tot arrondissementscommissaris in de provincie Antwerpen met als standplaats Antwerpen.
Alvorens het ambt van arrondissementscommissaris te aanvaarden, legt de heer Bram Abrams, de eed af in handen
van de provinciegouverneur.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 23 juli 2018.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2018/203928]
16 JULI 2018. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming
van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel van 16 juli 2018 wordt het volgende
bepaald:
Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gewijzigd bij ministerieel besluit
van 14 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1o in punt 5o worden in punt a) de woorden ″Filip Verneert″ vervangen door de woorden ″Koenraad De Meulder″.
2o in punt 5o worden in punt b) de woorden ″de heer Koenraad De Meulder″ vervangen door de woorden
″mevrouw Elke Verhaeghe″.
3o in punt 8o worden in punt a) de woorden ″Ria Van Den Heuvel″ vervangen door de woorden ″Greet Firlefyn″.
4o in punt 8o worden in punt b) de woorden ″Greet Firlefyn″ vervangen door de woorden ″Ria Van Den Heuvel″.
Art. 2. Aan de heer Filip Verneert en mevrouw Ria Van Den Heuvel wordt eervol ontslag verleend.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2018/203930]
16 JULI 2018. — Wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2016 houdende de benoeming van de
voorzitter van de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de leden die
onafhankelijke deskundigen zijn, en de vertegenwoordiger, voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad
Bij besluit van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport en de Vlaamse minister van Cultuur,
Media, Jeugd en Brussel van 16 juli 2018 wordt het volgende bepaald:
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de voorzitter van
de Algemene Raad van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de leden die onafhankelijke deskundigen zijn,
en de vertegenwoordiger, voorgedragen door de Vlaamse Jeugdraad wordt de volgende wijziging aangebracht:
1o in punt 3o worden de woorden ″Sofie Vandoninck″ vervangen door de woorden ″Annick Schramme″.

