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BELGISCH STAATSBLAD — 29.10.2018 — MONITEUR BELGE
Bij besluit van 12 oktober 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging Sibelgas in
haar statuten heeft aangebracht op de buitengewone algemene vergadering van 26 juni 2018.

Bij besluit van 12 oktober 2018 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan het besluit van 4 juli 2018 van de Algemene Vergadering van
Zorgbedrijf Meetjesland, vereniging overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet, tot wijziging van
de statuten.

*
VLAAMSE OVERHEID
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[2018/205413]
15 OKTOBER 2018. — Wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van
de leden van de Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel van 15 oktober 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 Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 15 december 2017, worden in punt 3o de woorden ″mevrouw Hilde Van den Bulck″ vervangen door de woorden
″de heer Marc Bekaert″.″
Art. 2. Aan mevrouw Hilde Van den Bulck wordt eervol ontslag verleend.
Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016,
9 juni 2017 en 15 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1o in punt 7o worden in punt a) de woorden ″An Jacobs″ vervangen door de woorden ″Frauke Devriendt″;
2o in punt 7o worden in punt b) de woorden ″Laura Debruyne″ vervangen door de woorden ″An Jacobs″;
3o in punt 11o worden in punt a) de woorden ″Jan Hautekiet″ vervangen door de woorden ″Jo Buggenhout″.
Art. 4. Aan mevrouw Laura Debruyne en de heer Jan Hautekiet wordt eervol ontslag verleend.
Art. 5. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017,
wordt punt 1o opgeheven.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

*
VLAAMSE OVERHEID
Mobiliteit en Openbare Werken

[C − 2018/14453]
10 OKTOBER 2018. — Besluit van de raad van bestuur van de Vlaamse Waterweg nv
betreffende de tarifering voor jaagpadtoelatingen
DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde
agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht, in het bijzonder art. 5, art. 8ter en
art. 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2018 houdende de omschrijving van de territoriale
bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg nv;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Dit besluit bepaalt de tarieven voor het afleveren van jaagpadtoelatingen.
Art. 2. § 1. De tarieven worden vastgesteld zoals opgenomen in de volgende tabel:
Termijn ≤ 1 jaar
jaagpadtoelating

50 euro

Termijn > 1 jaar, ≤ 3 jaar
100 euro

§ 2. De in § 1 vermelde tarieven worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindex
het indexcijfer van de maand december van het jaar 2018.
Deze indexering wordt eens per jaar berekend, waarbij het nieuwe indexcijfer overeenstemt met het indexcijfer van
de maand december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de verschuldigde bedragen aangerekend zullen
worden.
Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd zonder voorafgaande mededeling.

