
Vlaamse reger ing  

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitters van de raad 
van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid 

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN 
TOERISME, 

Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het 
Gerrieenschapsoriderwi j s, inzunderheid op artikel 67, 92; 

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, inzonderheid 
op artikel 5; 

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische 
adviesraden, inzonderheid op artikel 12, derde lid; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende 
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de 
Vlaamse overheid, inzonderheid op artikel I 10, S 2 ;  

BESLUIT : 

Artikel 1. De hierna volgende magistraten worden aangesteld als voorzitters 
van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid : 

- de heer Pierre Romain, emeritus kamervoorzitter van het Arbeidshof te 
Antwerpen, 

- mevrouw Lola Boeykens, raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen; 

- mevrouw Christiane Van de Putte, vrederechter; 

- de heer Antoine De Meue, raadsheer in het Hof van Beroep te Gent; 

- de heer Nicholas Snelders, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep te 
Antwerpen; 

- de heer Jan Goemans, raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen; 

- De heer Louis Meyer, emeritus kamervoorzitter van het Hof van Beroep te 
Gent; 

- De heer Alexius van Coppenolle, emeritus kamervoorzitter van het Hof 
van Beroep te Antwerpen; 



- De heer LUC Hoedaert, voorzitter van de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde. 

A r t .  2. Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring ervan 
voor het personeel van de entiteiten, raden of instellingen die reeds in 
werking zijn getreden. Dit besluit treedt in werking op de datum dat de 
andere entiteiten, raden of instellingen in werking treden. 

Brussel, 2 1, -02- 2006 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en 
Toerisme, 

Geert BOURGEOIS 


