
Gemeenschap van 17 januari 2000 en 17 mei 2004 wordt de bepaling onder 6o vervangen als volgt :
″6o het decreet van 11 mei 2009 betreffende de erkenning van de uitzendbureaus en de controle op de particuliere

arbeidsbemiddelingsbureaus en uitvoeringsbesluiten ervan.″
Art. 28. In artikel 2 van hetzelfde decreet wordt de bepaling onder 4 vervangen als volgt :
″4o ″werkgevers″ : de personen die de personen bedoeld onder 2o tewerkstellen of die gelijkgesteld worden met

de werkgevers in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij de wetgeving, in het bijzonder de uitzendbureaus
en de particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus.″

Art. 29. Het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus en
diens uitvoeringsbepalingen worden opgeheven, wat het Duitse taalgebied betreft.

Art. 30. Het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 18 december 2006 betreffende de erkenning van de
privé-arbeidsbemiddelingsbureaus wordt opgeheven.

Art. 31. Artikel 7, § 6 tot en met § 8, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders en diens uitvoeringsbepalingen worden opgeheven, wat het Duitse taalgebied betreft.

Art. 32. In hoofdstuk I, titel II, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening
en de werkloosheid wordt de afdeling III, die de artikelen 44 tot 52 omvat, opgeheven, wat het Duitse taalgebied betreft.

Afdeling 2. — Overgangsbepalingen

Art. 33. De uitzendbureaus die voor een beperkte duur erkend zijn krachtens het decreet van de Waalse
Gewestraad van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus, mogen na inwerkingtreding van dit decreet
hun activiteiten in het Duitse taalgebied blijven uitoefenen totdat er een beslissing is getroffen over hun definitieve
erkenningsaanvraag, op voorwaarde dat die aanvraag ingediend wordt binnen een termijn van zes maanden na de
inwerkingtreding van dit decreet.

De uitzendbureaus die voor een onbeperkte duur erkend zijn krachtens hetzelfde decreet van de Waalse
Gewestraad blijven een erkenning van onbeperkte duur genieten in het kader van dit decreet.

Art. 34. De borgsommen bedoeld in artikel 8, 6o, van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende de
exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 januari 1977,
en die bij de Nationale Bank van België, bij de Deposito- en Consignatiekas of bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas
gestort zijn, worden vrijgegeven binnen de drie maanden na inwerkingtreding van dit decreet.

Afdeling 3. — Inwerkingtreding

Art. 35. Dit decreet treedt in werking op de door de Regering vastgestelde datum, ten laatste echter op
1 januari 2010.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
Eupen, 11 mei 2009.

K.-H. LAMBERTZ,
Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

en Minister van Lokale Besturen

B. GENTGES,
Vice-Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Toerisme

O. PAASCH,
Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Mevr. I. WEYKMANS,
Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport

Nota

Zitting 2008-2009 :
Genummerde bescheiden : 156 (2008-2009), nr. 1 Ontwerp van decreet.
156 (2008-2009), nr. 2 Verslag.
Integraal verslag : 11 mei 2009, nr. 13 Discussie en aanneming. »

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2010/31044]N. 2010 — 352

20 JANUARI 2010. — Ministerieel besluit tot bepaling van het model
als bedoeld in artikel 23 van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversi-
teitsplannen en het diversiteitslabel

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, Buiten-
landse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek,

Gelet op de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd
tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de
tewerkstelling, artikel 28;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2010/31044]F. 2010 — 352

20 JANVIER 2010. — Arrêté ministériel déterminant le modèle visé à
l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de
diversité

Le Ministre chargé de l’Emploi, de l’Economie, du Commerce
extérieur et de la Recherche scientifique,

Vu l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la
discrimination et à l’égalité de traitement en matière d’emploi, l’arti-
cle 28;
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Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel,
artikel 23;

Overwegende dat dit besluit nodig is voor de uitvoering van
voornoemde reglementaire bepalingen;

Overwegende dat deze bepalingen in werking zijn getreden op
12 juni 2009;

Overwegende dat het aldus onontbeerlijk is dat het te eerbiedigen
model van het diversiteitslabel onverwijld kan worden geraadpleegd
en aangewend,

Besluit :

Enig artikel. Het diversiteitslabel als bedoeld in artikel 23 van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009
betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel, wordt vast-
gesteld volgens het in bijlage bij dit besluit gevoegde model.

Brussel, 20 januari 2010.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel

en Wetenschappelijk Onderzoek,
B. CEREXHE

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20
januari 2010 tot bepaling van het model als bedoeld in artikel 23 van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de
diversiteitsplannen en het diversiteitslabel.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel

en Wetenschappelijk Onderzoek,

B. CEREXHE

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité,
l’article 23;

Considérant que le présent arrêté est nécessaire à l’exécution des
dispositions réglementaires précitées;

Considérant que ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 juin 2009;

Considérant qu’il est donc indispensable de pouvoir consulter et
utiliser sans délai, le modèle à respecter du label de diversité,

Arrête :

Article unique. Le label de diversité visé à l’article 23 de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif
aux plans de diversité et au label de diversité, est établi conformément
au modèle figurant en annexe.

Bruxelles, le 20 janvier 2010.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé de l’Emploi, de l’Economie, du Commerce extérieur

et de la Recherche scientifique,
B. CEREXHE

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 20 janvier 2010
déterminant le modèle visé à l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de
diversité et au label de diversité.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé de l’Emploi, de l’Economie, du Commerce extérieur

et de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE
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