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Aanvraag tot erkenning als bureau voor private arbeidsbemiddeling in het
Vlaamse Gewest

Geachte,

Hierbij deel ik u mede dat de Administrateur-Generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie namens de Vlaamse minister bevoegd voor het
Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 29 mei 2009 uw bureau de toestemming heeft verleend om de activiteit als bureau voor private arbeidsbemiddeling met inbegrip van uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen .
De erkenning draagt het nummer VG .1668/BC en gaat in op 29 mei 2009 voor een periode van onbepaalde duur.
Als bijlage vindt u een kopie van het erkenningsbesluit. Een uittreksel van dit besluit wordt
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Met vriendelijke groeten.

Tine Nottebaert
Adjunct van de directeur

\'1\.Vw.vla:Uidcn :n.bc/werk

Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale Economie

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE DE ERKENNING
ALS BUREAU VOOR PRIVATE ARBEIDSBEMIDDELING, MET INBEGRIP VAN
UITZENDARBEID IN DE BOUWSECTOR IN HET VLAAMSE GEWEST.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL,

Gelet op het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling
in het Vlaamse Gewest, zoals gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het
decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling 1n het
Vlaamse Gewest, zoals gewiJzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de
delegatie van beslissingsbevoegdheden aan àe hoofden van de intern verzelfstandigde
agentschappen van de Vlaamse overheid;
Gelet op het advies van de adviescommissie voor Private Arbeidsbemiddeling in het
Vlaamse Gewest van 27 mei 2009·
"De Commissie heeft onderzocht of EMS-Construct BV aan de voorwaarden voldoet
om een erkenning als bureau voor private arbeidsbemiddeling, met inbegnp van UitZAndactiVIteiten it 1de bouwsecior in het Vlnamse Gewest, te bekomen.
Daartoe heeft de Commissie kennis genomen van ·
hei voorstel dat het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Socials Economie
heett geformuleerd n.a.v. het onrlerzoek van de erkenningsaanvr2.aq ;
de gPgevens u1t •lei aanvraagdossief

de verklaringen van de vertegenwoordigers van de firma tijdens de hoorzitting op de
bijeenkomst van heden.
De Commissie stelt vast dat EMS-Construct BV zich in het aanvraagdossier niet beroept op de gelijkwaardigheid van de voorwaarden waaraan in Nederland wordt voldaan en ook niet aantoont dat in Nederland aan gelijkwaardige voorwaarden wordt voidaan
De Commissie stelt dan ook voor - op grond van artikel 8, §3. 2e lid van het Decreet
van 13 april 1999, zoals gewijzigd - dat EMS-Construct BV de voorwaarden zoals bepaald in artikelS en in artikelS, §1 van voornoemd Decreet, dient te vervullen.
De Commissie is - op grond van de gegevens vervat in het aanvraagdossier en van de
verklaringen van de vertegenwoordigers van de firma tijdens de hoorzitting op de bijeenkomst van heden- van mening dat de firma aan bedoelde voorwaarden beantwoordt.
Oe Commissie stelt dan ook voor aan EMS-Construct BV een erkenning van onbepaalde duur als bureau voor private arbeidsbemiddeling, met inbegrip van uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest, toe te kennen. "
BESLUIT:

Enig artikel. Het bureau B.V. EMS-CONSTRUCT, Industriepark 25, 6603 BE Wijchen,
Nederland, krijgt de toestemming om de activiteit als bureau voor pnvate arbeidsbemiddeling, met inbegrip van Uitzendarbeid in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit
m oefenen.
De erkenning draagt het nummer VG.1668/BC en gaat in op 29 mei 2009 voor ee11 penode van onbepaalde duur.
Brussel, 29 mei 2009
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