
Vredegerechten en politierechtbank
van het gerechtelijk arrondissement Luik

Bij beschikking van 2 december 2015, werd de heer Carton de
Tournai, Ph., emeritus vrederechter van het vredegerecht van het
tweede kanton Hoei-Hannuit, door de voorzitter van vrederechters en
rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement
Luik, aangewezen om, voor een termijn van één jaar, vanaf 23 augus-
tus 2016, het ambt van plaatsvervangend magistraat te blijven
uitoefenen.

*
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[2016/09357]
Ordonnance portant Règlement particulier du tribunal de commerce du Brabant wallon

Par ordonnance du 10 mai 2016, sortant ses effets le 1er septembre 2016, le président du tribunal de commerce du
Brabant wallon a adopté le Règlement particulier de cette juridiction.

*
BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT

[C − 2016/11299]
Auditoraat. — Dispositief van beslissing nr. BMA-2016-C/C-20-AUD van 22 juni 2016. — Zaak nr. MEDE-C/C-

16/0017 : R&S Retail Group NV/FNG Group NV. — Boek IV – Wetboek van Economisch Recht – Bescherming van
de Mededinging – Mededingingswet van 3 april 2013 , artikel IV.63, § 3 (1)

R&S Retail (koper) met maatschappelijke zetel te Oostweg 2, 2723 RH Zoetermeer beheert een damesmode-
retailketen in Nederland. De groep is niet actief in België. De heer Rens van de Schoor, die uitsluitende zeggenschap
heeft over R&S Retail, heeft tevens uitsluitende zeggenschap over BrantNew, de houdstermaatschappij van de groep
Brantano die in België en Luxemburg een schoen-retailketen beheert onder het merk Brantano.

FNG Group (doelonderneming), onder de gezamenlijke zeggenschap van de heer Penninckx, mevrouw Maes en
de heer Bracke, met maatschappelijke zetel te Bautersemstraat 68A, 2800 Mechelen, heeft een modehuis dat actief is op
het gebied van dames- en kinderkleding en accessoires, voornamelijk in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
Bepaalde ketens verkopen ook dames- en kinderschoenen.

De transactie zal tot stand worden gebracht doordat R&S Retail een bod uitbrengt op alle uitstaande aandelen en
warranten in FNG Group waardoor ze de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over FNG Group. Na de concentratie zal
R&S Retail (en derhalve naar aanleiding van de Brantano Aankoopoptie, mogelijks ook BrantNew) onder de
gezamenlijke zeggenschap staan van de vier hiervoor genoemde natuurlijke personen.

Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen het
toepassingsgebied van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht (verder “WER”) en categorie II 1 c (i)
opgenomen in de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007 (2)

Zoals bepaald in artikel IV.63, § 3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor toepassing van de
vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.

Conform artikel IV.63, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing van het
Mededingingscollege in de zin van artikel IV.61 § 2, 1° WER.

De auditeur-Carl Wettinck
De integrale tekst van de beslissing is beschikbaar op de website van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Website: www.mededinging.be - www.concurrence.be

Nota
(1) B.S. van 26 april 2013
(2) B.S. van 4 juli 2007.

*
FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN DE MIGRATIE-

STROMEN, DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN
VAN DE VREEMDELINGEN EN DE STRIJD TEGEN DE MEN-
SENHANDEL (MYRIA)

[C − 2015/18371]
Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de raad van

bestuur van het Federaal Centrum voor de analyse van de
migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de
vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (Myria)

Artikel 5
Elk effectief lid heeft een plaatsvervang(st)er.
Indien het benoemings-KB dit niet expliciet voorziet, komt het aan de

raad van bestuur toe om te bepalen wie de plaatsvervanger is van elk
effectief lid.

Elk effectief lid dat verhinderd is om aan een vergadering van de
raad van bestuur deel te nemen wordt vertegenwoordigd door de
persoon die hij/zij aanduidt uit de lijst van plaatsvervangers van
zijn/haar taalrol. Hij/zij verwittigt het secretariaat daarvan. Is er geen

Justices de paix et tribunal de police
de l’arrondissement judiciaire de Liège

Par ordonnance du 2 décembre 2015, M. Carton de Tournai, Ph.,
juge de paix émérite à la justice de paix du second canton de
Huy-Hannut, a été désigné par le président des juges de paix et des
juges au tribunal de police de l’arrondissement judiciaire de Liège pour
continuer à exercer, pour une période d’un an, à partir du 23 août 2016,
les fonctions de magistrat suppléant.

CENTRE FÉDÉRAL POUR L’ANALYSE DES FLUX MIGRATOIRES,
LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTRAN-
GERS ET LA LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
(MYRIA)

[C − 2015/18371]
Révision du règlement d’ordre intérieur du conseil d’administration

du Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection
des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des
êtres humains (Myria)

Article 5
Chaque membre effectif a un(e) suppléant(e).
Si l’AR de nomination ne le prévoit pas explicitement, il appartient

au conseil d’administration de déterminer qui sera le/la suppléant(e)
de chaque membre effectif.

Tout membre effectif empêché de participer à une réunion du conseil
d’administration est représenté par la personne qu’il désigne parmi les
membres suppléants nommés dans son rôle linguistique. Il en informe
le secrétariat. À défaut de désignation d’un suppléant, ou en l’absence
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plaatsvervanger aangeduid, of is de aangeduide plaatsvervanger
afwezig, dan wordt een plaatsvervanger aangeduid door de voorzit-
(s)ter of volgens de volgorde in de paragraaf hieronder. Het secretariaat
brengt deze plaatsvervanger daarvan op de hoogte.

Binnen elke taalrol bepaalt de plaats op de lijst, zoals gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad, wie de plaatsvervanger is van elk effectief lid,
rekening houdend met het geslacht. Binnen eenzelfde taalrol vervangt
de eerste vrouw op de lijst van de plaatsvervangers de eerste vrouw op
de lijst van de effectieve leden, en hetzelfde geldt voor de mannen.

De plaatsvervangende leden worden systematisch uitgenodigd voor
de vergaderingen.

Alle leden die aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad van
bestuur ontvangen zitpenningen, bedoeld in artikel 2 van het orga-
niek KB.

Artikel 7 is weggelaten.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31475]
Citydev.brussels. — Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Samenstelling van een
wervingsreserve. — Oproep van kandidaten (m/v)

citydev.brussels stelt een wervingsreserve samen voor betrekkingen
in de graad van directeur, niveau A, rang A3 (fr/nl).

De geldigheidsduur van deze wervingsreserve is bepaald op drie jaar
en kan eventueel worden verlengd.

Algemene toelatingsvoorwaarden
De kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten voldoen aan de

volgende toelatingsvoorwaarden :
— zich gedragen op een wijze die strookt met de vereisten van het

ambt;
— burgerlijke en politieke rechten genieten;
— voldoen aan de wetten van de dienstplicht;
— houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeen-

komt met het niveau van de te verlenen graad opgenomen in
bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut
en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellin-
gen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zijn vrijgesteld van deze voorwaarde : de statutaire ambtenaren van
de volgende instellingen, voor zover ze het bewijs leveren dat ze in hun
instelling van oorsprong geslaagd zijn voor een toegangsexamen in het
niveau van de toe te kennen graad, georganiseerd door Selor voor
algemene materies :

a) de ministeries en de instellingen van openbaar nut die afhangen
van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten;

b) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschaps-
commissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

— slagen voor de wervingsproef georganiseerd door de raad van
bestuur;

— de medische geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te
oefenen ambt.

Deze betrekking is toegankelijk voor personen die ten minste 9 jaar
anciënniteit hebben in niveau A (of gelijkwaardig) in de openbare sector
of de privésector.

Zowel de jaren gepresteerd in de openbare sector als in de privésector
worden in aanmerking genomen voor de berekening van de anciënni-
teit.

De raad van bestuur beoordeelt de evenwaardigheid van de graden
wanneer hij over de ontvankelijkheid van de kandidaturen beslist.

De deelnamevoorwaarden moeten vervuld zijn uiterlijk op het
ogenblik van de indiening van de kandidatuur.

du membre suppléant désigné, un suppléant est désigné par le/la
président(e) ou en suivant l’ordre prévu au paragraphe ci-dessous. Le
secrétariat en informe ledit suppléant.

Au sein de chaque rôle linguistique, la place sur la liste telle que
publiée au Moniteur belge détermine l’identité du suppléant de chaque
membre effectif, compte tenu de leur sexe. Au sein d’un même rôle
linguistique, la première femme sur la liste des membres suppléants
remplace la première femme sur la liste des membres effectifs, et la
même règle s’applique pour les hommes.

Les membres suppléants sont systématiquement invités aux réu-
nions.

Tous les membres présents aux réunions du conseil d’administration
reçoivent un jeton de présence prévu à l’article 2 de l’AR organique.

L’article 7 est supprimé.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31475]
Citydev.brussels. — Société de Développement pour la Région de

Bruxelles-Capitale Constitution d’une réserve de recrutement. —
Appel aux candidats (m/f)

citydev.brussels constitue une réserve de recrutement pour des
emplois au grade de directeur, niveau A, rang A3 (fr/nl).

La durée de validité de cette réserve de recrutement est fixée à trois
ans, éventuellement renouvelable.

Conditions générales d’admission
Les candidats, masculins ou féminins, doivent remplir les conditions

d’admissibilité suivantes :
— être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;

— jouir des droits politiques et civils;
— satisfaire aux lois sur la milice;
— être porteur d’un diplôme ou d’un certificat d’études en rapport

avec le niveau du grade à conférer figurant dans l’annexe II de
l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des
agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-
Capitale;

Sont cependant dispensés de remplir cette condition : les agents
statutaires des institutions suivantes, pour autant qu’ils apportent la
preuve qu’ils ont réussi, au sein de leur institution d’origine, un
examen d’accession au niveau du grade à conférer, organisé par SELOR
en matières générales :

a) les ministères et organismes d’intérêt public dépendant de l’Etat
fédéral, des Communautés et des Régions;

b) la Commission communautaire flamande, la Commission com-
munautaire française et la Commission communautaire com-
mune;

— réussir une épreuve de recrutement organisée par le conseil
d’administration;

— justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour
les fonctions à exercer.

Le poste est ouvert aux personnes qui comptent au moins 9 ans
d’ancienneté de niveau A (ou de grade équivalent) dans le secteur
public ou dans le secteur privé.

Tant les années prestées dans le secteur public que dans le secteur
privé sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Le conseil d’administration décide de l’équivalence des grades au
moment où il examine la recevabilité des candidatures.

Les conditions de participation doivent être remplies au plus tard le
jour de l’introduction de la candidature.
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