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3. Tegemoetkoming voor hulp van derde:
a) categorie I ......................................................................... 1.750,34 EUR
b) categorie II ........................................................................ 2.625,79 EUR
c) categorie III....................................................................... 3.500,98 EUR
4. Tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen dat
inging voor 1 november 1989 (tenzij de toepassing van de wet van
27 februari 1987 voordeliger is). ........................................... 2.305,56 EUR
J. Leefloon
(jaarbedragen)
a) samenwonende ................................................................7.671,25 EUR
b) alleenstaande ..................................................................11.506,89 EUR
c) samenwonende met een gezin ten laste ....................15.550,96 EUR

3. Allocation pour l’aide d’une tierce personne :
a) catégorie I ......................................................................... 1.750,34 EUR
b) catégorie II ........................................................................ 2.625,79 EUR
c) catégorie III....................................................................... 3.500,98 EUR
4. Allocation de complément du revenu garanti qui a pris cours avant
le 1er novembre 1989 ( à moins que l’application de la loi du
27 février 1987 ne soit plus avantageuse) ........................... 2.305,56 EUR
J. Revenu d’intégration
(Montants annuels)
a) personne cohabitante ...................................................... 7.671,25 EUR
b) personne isolée............................................................... 11.506,89 EUR
c) personne vivant avec une famille à sa charge ......... 15.550,96 EUR

*
INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX
ET DES TELECOMMUNICATIONS

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN
EN TELECOMMUNICATIE
[C − 2020/40718]
Veiling van gebruiksrechten voor
radiofrequenties in de band 2520-2535/2640-2655 MHz
Uitstel voor de indiening van de kandidaturen

[C − 2020/40718]
Mise aux enchères de droits d’utilisation
pour les fréquences radioélectriques dans la bande de fréquences
2520-2535/2640-2655 MHz. — Report du dépôt des candidatures

Op 20 februari 2020 werd in het Belgisch Staatsblad door het Belgisch
Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) een
uitnodiging voor kandidaatstelling gedaan met het oog op de veiling
van
g e b ru i k s re c h t e n
voor
ra diof re que nt ie s
in
de
band 2520-2535/2640-2655 MHz. Volgens de hierin gegeven instructies
voor het indienen van de kandidaturen dienden de kandidaturen
uiterlijk op 23 maart 2020 om 10 uur te worden ingediend.
Wegens de maatregelen die genomen werden op nationaal vlak tegen
de verdere verspreiding van het coronavirus kunnen geïnteresseerden
hinder ondervinden om hun dossier tijdig in te dienen. Zoals meegedeeld in het persbericht van het BIPT van 19 maart 2020 (zie
www.bipt.be/Persruimte) heeft het BIPT daarom beslist om de termijn
voor indiening van de kandidaturen te verlengen tot 15 mei 2020,
10 uur. Voor het overige blijven alle voorwaarden opgenomen in de
uitnodiging voor kandidaatstelling gepubliceerd op 20 februari 2020
gelden.

Le 20 février 2020, un appel à candidatures a été publié au
Moniteur belge par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) en vue de la mise aux enchères de droits
d’utilisation pour les fréquences radioélectriques dans la bande de
fréquences 2520-2535/2640-2655 MHz. Selon les instructions de dépôt
des candidatures qui y étaient données, la date ultime de dépôt des
candidatures était fixée au 23 mars 2020 à 10 heures.
En raison des mesures prises au niveau national pour endiguer la
propagation du coronavirus, il se peut que les parties intéressées
rencontrent des difficultés à remettre leur dossier à temps. Comme
indiqué dans le communiqué de presse de l’IBPT du 19 mars 2020 (voir
www.ibpt.be/Presse), l’IBPT a donc décidé de prolonger le délai de
dépôt des candidatures au 15 mai 2020, 10 heures. Pour le reste, toutes
les conditions reprises dans l’appel à candidatures publié
le 20 février 2020 restent valables.

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

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE OVERHEID
[C − 2020/30317]
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Personeelsbeleid. — Decreet Rechtspositie Personeelsleden Gemeenschapsonderwijs
Oproep tot de kandidaten voor deelname aan de opleiding voor het behalen van het vormingsattest
voor het ambt van directeur/adjunct-directeur en coördinator CLB tijdens het schooljaar 2020-2021
Oproep tot de kandidaten voor deelname aan de opleiding voor het behalen van het vormingsattest voor het ambt van
technisch adviseur (-coördinator) of het ambt van internaatbeheerder/hoofdopvoeder tijdens het schooljaar 2020-2021
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap informeert geïnteresseerden dat er een oproep wordt verspreid
voor deelname aan bovenstaande opleidingen tijdens het schooljaar 2020-2021.
Kandidaten die tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! nemen contact op met de Algemeen Directeur van
hun scholengroep i.v.m. de inschrijvingsmodaliteiten.
Kandidaten die tewerkgesteld zijn als pedagogisch personeelslid bij de pedagogische diensten van het GO! en
kandidaten die niet tewerkgesteld zijn in een instelling van het GO! kunnen kandideren via de ‘vrije instroom’. Men
kan hiervoor de inschrijvingsmodaliteiten raadplegen op https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannennascholing/nascholing-en-begeleiding/opleiding-voor-selectie-en-bevorderingsambten
De uiterste datum voor inzending van de kandidaturen vanuit de vrije instroom bij het GO! werd voor beide
opleidingen vastgelegd op 4 mei 2020.
Voor meer informatie over deze oproep kan u terecht bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap , Huis van het GO!, Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel.

