Advies Met Betrekking Tot Een
a d v i e s nr. 2 - cnt-nar - - 3 - advies nr. 2.107 * het gebruik van die niet-recurrente resultaatsgebonden
voordelen in het kader van een procedure voor bedrijfssluiting of bij een collectief ontslag. nationale
arbeidsraad centrale raad voor het bedrijfsleven ... - 4 crb 2018-2400 co 1000 nar advies 2.095 3.1
forfaits stipuleren voor de waardebepaling van de mobiliteitsvergoeding, de co 2 - solidariteitsbijdrage en het
vaa van de “fictieve” bedrijfswagen §9. praktisch overzicht van de bewaring van boeken en
documenten - 1 pacioli nr. 313 bibf-ipcf / 14-27 februari 2011 p 309340 – afgiftekantoor 9000 gent x –
tweewekelijks – verschijnt niet in juli bibf | beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten praktisch
overzicht van de bewaring van boeken en documenten boek i.- algemene beginselen - titel 2.– algemene
... - art. i.2-3.– het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft tot doel de planning van de pre-ventie en de
uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij tot een max van 72 uur ggznederland - inkoopgids acute ggz 2019 tot een max van 72 uur 3 1. inleiding op 1 januari 2019 wordt de
bekostiging van de acute ggz aangepast. zoals in aanwijzing ‘bekostiging acute psychiatrische hulpverlening1
van vws is beschreven wordt vanaf deze datum de acute ggz voor een groot deel in representatie ingekocht.
wet tot wijziging van het gerechtelijk wetboek betreffende ... - 1 wet tot wijziging van het gerechtelijk
wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het strafwetboek
gecoÖrdineerde tekst ... beslissingskader voor de verdeling van de subsidiebeloftes ... - 14 december
2018 1 algemene principes onderstaande algemene principes zijn van toepassing voor de verdeling van de
subsidiebeloftes voor omschakeling van subsidieerbare plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief (trap 2)
naar referentiedosissen voor de allergenen die zijn opgenomen ... - advies 24-2017 betreft:
referentiedosissen voor de allergenen die zijn opgenomen in bijlage ii van de verordening (eu) nr. 1169/2011
van 25 oktober 2011 vermox 100 mg tabletten vermox 20 mg/ml suspensie voor ... - pil april 2016 als u
een behandeling met vermox toepast, hoeft u geen speciaal dieet te volgen en geen middel in te nemen dat
de ontlasting bevordert. versie 2 - gyproc belgium - brandwerende systemen 5 reactie bij brand definitie
van reactie bij brand: het bepalen van de mate dat bouwmaterialen (producten) bijdragen tot de ontwikkeling
van een beginnende brand. wat u moet weten voor u vertrekt 2017 - wa u oe eten 17 terug naar de
inhoudsopgave | 3 gasten hebben zelf de verantwoordelijkheid na te gaan of reisdocumenten benodigd zijn
voor het binnenkomen en verlaten van de bezochte landen en moeten zorgen dat zij deze in hun
veiligheidsplan evenementen - dinkelland - 6 // evenementen inleiding ten behoeve van het evenement
[naam evenement] op [datum evenement] heeft [naam organisator] dit veiligheidsplan opgesteld. het plan is
een weergave van de gemaakte afspraken en getroffen maatregelen van de versie 23 bijsluiter: informatie
voor de gebruiker zalvor ... - versie 23 u moet de volgende hoeveelheid van het geneesmiddel in eenmaal
aanbrengen: volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: tot 30 g crème (hetzij 1 tube van 30 g). kinderen van
6 tot 12 jaar: tot 15 g crème (hetzij 1/2 tube). kinderen van 1 tot 5 jaar: tot 7,5 g crème (hetzij 1/4 tube).
kinderen van 2 maanden tot 1 jaar: tot 3,8 g crème (hetzij1/8 tube). individual application form for
registration of dependants ... - 4 of 8 individual application form for registration of dependants 2018-09-12
bmf-0702 v1.03 initial of applicant: paraaf van aansoeker: 7. medical questionnaire / mediese vraelys have any
of your proposed dependant(s) received any medical advice, diagnosis, care or was recommended for
treatment for the following, within the 12 month period ending on the date on which you are applying for ...
taxatie van huurinkomsten in de personenbelasting - 6 taxatie van huurinkomsten in de
personenbelasting – april 2016 belastingberekening zal dit bedrag worden geïndexeerd en worden
vermeerderd met 40%. in 2016 bedraagt deze index 1,7153. de onroerende inkomsten zijn in belgië
gezamenlijk belastbare inkomsten. concept richtlijn all bij volwassenen - hovon - 6. czs behandeling bij
czs betrokkenheid advies: 2x/week behandeling met mtx 15 mg (≥60 jaar 12,5 mg)/dexamethason 4 mg i.t.
tot liquor 2x flowcytometrisch geen blasten meer toont, waarna 1x per week i.t. injectie gedurende titel 1.
algemene bepalingen - kind en gezin - geconsolideerde versie 28.12.2018 procedurebesluit van 9 mei
2014 pagina 1 van 44 besluit van de vlaamse regering van 9 mei 2014 (bs 25 juli 2014) houdende de
procedures voor de aanvraag en de r i z i v - home-info - 4 de beheerder of de loontrekkende of statutaire
verantwoordelijke van de inrichting wordt voortaan aangeduid met de benaming “directeur”, als volgt
gedefinieerd: “de persoon die door de inrichtende macht belast is met het dagelijks beheer van de strattera
10 mg harde capsules strattera 18 mg harde ... - 4 neem contact op met uw arts of apotheker voordat u
start met de behandeling als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, omdat dit middel deze
problemen erger kan maken. veiligheidsglas volgensbescherming van personen tegen ... - 4 •saintgobain glass protect geval 5: deuren wanneer glasoppervlakken in deuren groter of gelijk zijn aan 0,5 m2,
schrijft de nbn s 23-002 extra veiligheidseisen voor. indien de deur uitkomt op een overloop die korter is dan
1m, waarbij de valhoogte dieper is dan 1m en de onderste rand van de schriftelijke richtlijnen volgens het
adr - schriftelijke richtlijnen volgens het adr te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een
noodsituatie bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het ... formaldehyde - chemische
feitelijkheden - formaldehyde vormt gemakkelijk oligomeren, polymeren en co-po-lymeren, dit laatste onder
meer met ureum. sommige van deze verbindingen kunnen gemakkelijk depolymeriseren. bijsluiter:
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informatie voor de gebruiker voordat u dit ... - -als u ziek bent of een ernstige verwonding hebt, kan uw
bloedglucosespiegel hoger worden (hyperglykemie). -als u niet voldoende eet, kan uw bloedglucosespiegel te
laag worden (hypoglykemie) de meeste gevallen zult u een arts nodig hebben. voertuigen in de land- en
tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? - landbouwverkeer…opvallend beter in 2008 1 januari 2008 raymond
collings – verkeercoördinator info: telnr 089/519305 – e-mail verkeersdienst.politie@bilzen orde van vlaamse
balies - advocaat - pagina | 3 codex versie update t/m bs 15.01.2019 – deontologie voor advocaten – orde
van vlaamse balies afdeling iii.2.8 eensluidend verklaren van kopieën van bij een voorziening in cassatie te
moderne huisvesting melkvee - edepot.wur - moderne huisvesting melkvee | 5 vóór u begint met plannen
maken al op de hoogte stellen van de welstandscrite-ria die voor uw bouwplan van belang zijn.
voedingsaanbevelingen voor belgië - asbl nubel vzw - − 3 − hoge gezondheidsraad hgr-css keywords &
mesh descriptors2 2 de raad wenst te verduidelijken dat de mesh-termen en sleutelwoorden worden gebruikt
voor referentiedoeleinden en een snelle definitie van de scope van het advies. voor nadere inlichtingen kunt u
het hoofdstuk "methodologie" raadplegen. het vijftal van rijkswaterstaat - essay.utwente - v
management samenvatting de samenleving wil een overheid die meer en beter werk levert met minder
mensen. daarom ontwikkelt rijkswaterstaat zich tot een professionele opdrachtgever.
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