
Art. 3. Hoogstens twee derde van de leden van een adviesorgaan mogen van hetzelfde geslacht zijn. Deze quota
is afzonderlijk van toepassing op de werkende leden en op de plaatsvervangende leden.

Art. 4. Onverminderd artikel 2, kan de Regering een afwijking toekennen indien het onmogelijk blijkt aan de
verplichting bedoeld bij artikel 3 te voldoen om functionele redenen of redenen in verband met de specifieke aard
ervan.

De Regering bepaalt de voorwaarden voor de indiening van de aanvraag alsook de nadere regels voor de afwijking
en de procedure.

De afwijking wordt verleend voor de duur van het mandaat en moet opnieuw geëvalueerd worden ter gelegenheid
van de hernieuwing van de mandaten binnen het adviesorgaan.

Indien geen afwijking wordt toegekend, beschikt het adviesorgaan over een termijn vaan zes maanden om aan de
voorwaarde bepaald bij artikel 3 te voldoen.

Art. 5. Indien geen afwijking toegekend wordt overeenkomstig artikel 4, kan een adviesorgaan enkel geldig
beraadslagen en beslissen indien zijn samenstelling in overeenstemming is met artikel 3.

Art. 6. Een evaluatieverslag over de toepassing van dit decreet wordt om de vijf jaar opgemaakt en aan de
Regering en aan het Parlement voorgelegd.

De Regering bepaalt de nadere regels voor de verwezenlijking van dit evaluatieverslag, waarbij het eerste verslag
in 2017 verwezenlijkt moet worden.

Art. 7. De samenstelling van de adviesorganen opgericht vóór de inwerkingtreding van dit decreet, wordt
aangepast aan de bepaling van artikel 3, bij de eerstvolgende volledige hernieuwing van de mandaten.

Bij de hernieuwing van één of meerdere mandaten in afwachting van een volledige hernieuwing, wordt een
kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht aangewezen zolang de quota, bedoeld bij artikel 3, niet bereikt
wordt.

Ten laatste tegen 1 januari 2016, zal de samenstelling van alle adviesorganen die vóór de inwerkingtreding van dit
decreet werden opgericht, aan de bepaling van artikel 3 aangepast worden.

Art. 8. Het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen
in de adviesorganen, wordt opgeheven.

Art. 9. Dit decreet treedt in werking op de door de Regering bepaalde datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-president van de Regering van de Franse Gemeenschap,
R. DEMOTTE

De Vicepresident en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET

De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport,
A. ANTOINE

De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Jeugd,
Mevr. E. HUYTEBROECK

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Mevr. F. LAANAN

De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. M.-M. SCHYNS

Nota

(1) Zitting 2013 – 2014.
Stukken van het Parlement. — Ontwerp van decreet, nr. 621-1. — Verslag, nr. 621- 2.
Integraal verslag — Bespreking en aanneming. – Vergadering van 2 april 2014.

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2014/29349]

3 AVRIL 2014. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l’Etat fédéral, la
Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la
Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission
communautaire commune relatif à la mise en œuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux Services dans le marché intérieur (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l’accord de coopération du 17 juillet 2013 entre l’Etat fédéral, la
Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région
wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire
commune relatif à la mise en œuvre de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux Services dans le marché intérieur
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Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l’Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l’Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel, de la Santé et de l’Egalité des chances,
Mme F. LAANAN

La Ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-M. SCHYNS

Note

(1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement. — Projet de décret, n° 619-1. — Rapport, n° 619-2
Compte-rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2014/29349]

3 APRIL 2014. — Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (1)

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel. Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap,
R. DEMOTTE

De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken,
J.-M. NOLLET

De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport,
A. ANTOINE

De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs,
J.-Cl. MARCOURT

De Minister van Jeugd,
Mevr. E. HUYTEBROECK

De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen,
Mevr. F. LAANAN

De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie,
Mevr. M.-M. SCHYNS

Nota

(1) Zitting 2013-2014.
Stukken van het Parlement. — Ontwerp van decreet, nr. 619-1. — Verslag, nr. 619-2.
Integraal verslag. — Bespreking en aanneming. — Vergadering van 2 april 2014.
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