
§ 4. Na afloop van de in de vorige § bedoelde procedure brengt het controleorgaan een met redenen omkleed
advies uit over de al dan niet schending van de bepalingen van artikel 2, artikel 3 of artikel 4 door de betrokken
persoon. Indien nodig omvat het advies de afrekening van de door de mandataris te veel ontvangen sommen.

Dit met redenen omkleed advies wordt opgemaakt :

1° binnen vijfenzeventig dagen na de kennisgeving van het in § 1 bedoelde advies indien de betrokken persoon
daarop na de kennisgeving niet gereageerd heeft;

2° binnen vijfenzeventig dagen na ontvangst van de opmerkingen indien de betrokken persoon niet is gehoord;

3° binnen vijfenzeventig dagen na het opmaken van het definitieve proces-verbaal van het verhoor indien het
plaatsgevonden heeft.

Het met redenen omkleed advies wordt bij aangetekend schrijven aan de betrokken persoon alsook aan de
overheid die hem de openbare mandaten heeft toevertrouwd, meegedeeld.

§ 5. De overheid die de betrokken persoon de openbare mandaten heeft toevertrouwd, voert het met redenen
omkleed advies uit binnen dertig dagen na ontvangst van het met redenen omkleed advies.

Indien bij het met redenen omkleed advies wordt vastgesteld dat de bepalingen van de artikelen 2 of 4 zijn
geschonden, herroept de overheid van ambtswege de openbare mandaten die ze aan de betrokken persoon heeft
toevertrouwd.

In geval van schending van de bepalingen van artikel 3, kan de overheid de openbare mandaten die ze aan de
betrokken persoon heeft toevertrouwd, herroepen of de maatregelen treffen om de naleving van het in artikel 3
bedoelde plafond te waarborgen.

Als het gaat om een schending van de bepalingen van artikel 3, omvat de beslissing van de overheid bovendien
de afrekening van de sommen die in het verleden door de betrokken persoon te veel zijn ontvangen, en de
terugbetalingsvoorwaarden. Die persoon beschikt over zestig dagen na de kennisgeving van de beslissing om deze
sommen terug te betalen aan de instelling die ze betaald heeft. Na advies van het controleorgaan kan de overheid die
termijn verlengen met een periode die ze bepaalt voor zover de betrokken persoon binnen vijftien dagen na de
kennisgeving van de beslissing de uitzonderlijke redenen waarop zijn verzoek is gegrond, bij aangetekend schrijven
heeft meegedeeld.

De betrokken persoon richt zo spoedig mogelijk het bewijs van de terugbetaling aan het controleorgaan.

Art. 6. De persoon van wie het(de) openbare mandaat(mandaten) overeenkomstig artikel 5 zijn herroepen, mag
niet opnieuw voor dit(die) mandaat (mandaten) benoemd worden tijdens een termijn van twee jaar na de kennisgeving
van de beslissing tot herroeping.

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen.

Art. 7. Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de
laatste goedkeuringsakte van de overeenkomstsluitende partijen maar heeft voor het eerst in elke betrokken instelling
slechts uitwerking bij de volledige hernieuwing van alle mandaten van de instelling, die afhankelijk zijn van een
benoeming of een voorstel van de Regering en waarvan de datum volgt op de gewestelijke verkiezingen van 2014.

Namen, 20 maart 2014, in twee originele exemplaren.

Voor de Franse Gemeenschap :

De Minister-President,
R. DEMOTTE

Voor het Waalse Gewest :

De Minister-President,
R. DEMOTTE

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2014/29644]

3 AVRIL 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant, dans le cadre de l’accord de
coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation
professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission
communautaire française, l’approbation du référentiel de validation pour le métier d’agent d’accueil

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l’accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation
professionnelle continue conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire
française;

Vu le décret de la Communauté française du 22 octobre 2003 portant assentiments à l’accord de coopération du
24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de formation professionnelle continue, conclu entre
la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;

Vu la procédure d’élaboration du référentiel de validation des compétences pour le métier d’agent d’accueil;

Vu la proposition des Commissions de référentiels et du Comité Directeur du Consortium de validation des
compétences le 31 octobre 2013;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2014;
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Sur proposition de la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le référentiel de validation des compétences, (unité 1) relatif au métier d’agent d’accueil est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3. Le ministre de l’Enseignement de Promotion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

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

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2014/29644]
3 APRIL 2014. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het

samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van
de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie, van het referentiemodel voor de bekrachtiging van het beroep onthaalbediende

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het
gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 2003 houdende instemming met het
samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de
voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeen-
schapscommissie;

Gelet op de procedure voor het vastleggen van het referentiemodel voor bekrachtiging van de bevoegdheden voor
het beroep Onthaalbediende;

Gelet op het voorstel van de Commissies voor de referentiemodellen en van het Directiecomité van het Consortium
voor bekrachtiging van de bevoegdheden van 31 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2014;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 3 april 2014;
Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiemodel voor bekrachtiging van de bevoegdheden, zoals bepaald als bijlage (eenheid 1),
betreffende het beroep Onthaalbediende, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3. De minister bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-president,
R. DEMOTTE

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

*
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2014/29663]
15 MAI 2014. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les caractéristiques techniques de

Bruxelles 104.3 MHz assignables à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore
en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu’une autre Communauté soit empêchée de mener sa
propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la
radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997
relatif au Conseil supérieur de l’audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté
française;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant ratification de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
28 mars 2009 portant coordination du décret sur les services de médias audiovisuels et, en particulier, l’article 99;

Considérant que la liberté d’expression est consacrée par le droit international, notamment par l’article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et
l’article 9 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;
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