
3° : Geschillencommissie : de in artikel 18 van het decreet bedoelde onafhankelijke commissie voor de
buitengerechtelijke regeling van geschillen.

Art. 2. De in artikel 11 van het decreet bedoelde twee perioden verlopen gedurende het evenement “Fureur de
Lire” en in het kader van de werelddag van het boek.

De Minister stelt de datums ervan elk jaar vast.

Art. 3. Nadat de oproep tot mededinging is gedaan, wordt de Minister belast met het aanwijzen van de in
artikel 15 van het decreet bedoelde instelling, volgens een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking. Hij wordt eveneens belast met het opvolgen van de uitvoering van de overheidsop-
dracht.

Art. 4. De in artikel 15 van het decreet bedoelde instelling oefent zijn opdrachten uit op basis van de informatie,
bedoeld in artikel 16 van het decreet, die haar door de uitgevers, importeurs of auteurs, naargelang van het geval,
worden meegedeeld.

Die informatie wordt uiterlijk één week vóór de datum van verkoop van het boek meegedeeld.

Art. 5. De Minister kan de aanvullende nadere regels vaststellen waaraan de in artikel 16, 2°, van het decreet
bedoelde mededeling moet voldoen.

Art. 6. Na openbare oproep tot kandidaten, wijst de Minister de werkende en plaatsvervangende leden van de
geschillencommissie aan. Ze worden voor een hernieuwbare termijn van vier jaar benoemd.

Hun mandaat kan eindigen :

1° op hun aanvraag;

2° als ze niet meer voldoen aan één of meer voorwaarden die bepaald zijn in artikel 18, § 1, derde lid, van het
decreet.

Indien het mandaat van het werkend lid eindigt, voleindigt de plaatsvervanger het mandaat van zijn voorganger.

Als de plaatsvervanger eveneens ontslagnemend is, wordt zonder verwijl in zijn vervanging voorzien.

Art. 7. De Minister benoemt een secretaris uit de ambtenaren van niveau 1 van de algemene dienst letteren en
boek van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. Hij wordt belast met het administratief beheer, het voorbereiden
en opvolgen van de werkzaamheden van de geschillencommissie.

Art. 8. Er wordt een vergoeding voor elke werkelijke aanwezigheid toegekend aan de voorzitter en de leden. Ze
wordt vastgesteld als volgt :

1° Voorzitter : 120 euro per vergadering, tot hoogstens 2.400 euro per jaar;

2° Lid : 100 euro per vergadering, tot hoogstens 2.000 euro per jaar.

Er wordt een bijkomende leesvergoeding van 100 euro per dossier, tot een maximumbedrag van 2.000 euro per jaar,
eveneens toegekend voor een werkelijke aanwezigheid op de vergadering gedurende welke het punt wordt
onderzocht.

Art. 9. De bij artikel 19 van het decreet toegekende bevoegdheden worden door de Minister uitgeoefend.

Art. 10. Het in artikel 25, § 2, bedoelde begeleidingscomité wordt bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap
ingesteld.

De Minister wordt belast met de aanwijzing van zijn leden.

Brussel, 2 mei 2018.

Vanwege de Regering :

De Minister-President,
R. DEMOTTE

De Minister van Cultuur en Kind,
A. GREOLI

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2018/31071]

12 OKTOBER 2017. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering waarbij het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning
van het Bedrijfsleven gemachtigd wordt om deel te nemen aan de
pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betref-
fende het pensioen van het personeel van zekere organismen van
openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het
personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun
rechthebbenden, artikel 1, derde lid, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 5 juli 1990 ;

Gelet op de ordonnantie van 11 juli 1991 betreffende de pensioenre-
geling van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut
afhangend van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, artikel 2 ;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/31071]

12 OCTOBRE 2017. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale autorisant l’Agence bruxelloise pour l’Accom-
pagnement de l’Entreprise à participer au régime de pensions
organisé par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des
membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et
de leurs ayants droit

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du
personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants
droit, l’article 1er, alinéa 3, modifié par l’arrêté royal du 5 juillet 1990 ;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au régime de pension des
membres du personnel des organismes d’intérêt public dépendant de la
région de Bruxelles-Capitale, l’article 2 ;
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Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris bevoegd voor het
Openbaar Ambt, gegeven op 7 juli 2017 ;

Gelet op het protocol nr. 2017/22 van sectorcomité XV van 31 juli 2017 ;
Gelet op de “gendertest” uitgevoerd krachtens artikel 3, 2°, van de

ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ;

Gelet op het advies nr. 62.067/4 van de Raad van State, gegeven op
20 september 2017 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning
van het Bedrijfsleven gemachtigd dient te worden deel te nemen aan
het pensioenstelsel ingesteld door de voormelde wet van 28 april 1958,
met uitwerking op de datum van de inwerkingtreding van het besluit
houdende de overdracht van het personeel van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel naar het Brussels Agentschap voor de Onder-
steuning van het Bedrijfsleven ;

Op voordracht van de Minister belast met Economie en Tewerkstel-
ling ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het
Bedrijfsleven wordt gemachtigd aan het pensioenstelsel deel te nemen
zoals dat georganiseerd wordt door de wet van 28 april 1958 betref-
fende het pensioen van het personeel van zekere organismen van
openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 3. De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast
met Economie en Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 12 oktober 2017.

Voor de Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

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

D. GOSUIN

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2018/201957]
27 APRIL 2018. — Koninklijk besluit houdende ontslag en benoe-

ming van een gewoon lid van de Franstalige afdeling van de
Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 decem-
ber 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel
van beroepsjournalist

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en
de bescherming van de titel van beroepsjournalist;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1991 tot vaststelling
van de organisatie en de werkwijze van de erkenningscommissie en
van de commissie van beroep, alsook van de procedure voor de
indiening en het onderzoek van aanvragen ter verkrijging van de titel
van beroepsjournalist, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2017 tot benoeming van de
leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963
betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroeps-
journalist;

Overwegende dat mevrouw Sophie Van Iseghem bij koninklijk
besluit van 2 mei 2017 benoemd werd tot gewoon lid van de Franstalige
afdeling van de Commissie van eerste aanleg;

Overwegende dat mevrouw Sophie Van Iseghem ontslag neemt als
gewoon lid van de Franstalige afdeling van de Commissie van
eerste aanleg;

Vu l’accord de la Secrétaire d’Etat ayant la Fonction publique dans
ses attributions, donné le 7 juillet 2017 ;

Vu le protocole n° 2017/22 du comité de secteur XV du 31 juillet 2017 ;
Vu le « test gender », réalisé en vertu de l’article 3, 2° de l’ordonnance

du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les
lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l’avis 62.067/4 du Conseil d’État, donné le 20 septembre 2017 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu’il s’impose d’autoriser l’Agence bruxelloise pour
l’accompagnement de l’entreprise à participer au régime de pensions
institué par la loi du 28 avril 1958 précitée, avec effet à la date d’entrée
en vigueur de l’arrêté portant transfert de personnel du Service public
régional de Bruxelles vers l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement
de l’entreprise ;

Sur proposition du Ministre en charge de l’économie et de l’Emploi ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entre-
prise est autorisée à participer au régime de pension organisé par la loi
du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de
certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 3. Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale en charge de l’Economie et de l’Emploi est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2017.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
en charge de l’Economie et de l’Emploi,

D. GOSUIN

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2018/201957]
27 AVRIL 2018. — Arrêté royal portant démission et nomination d’un

membre effectif de la section d’expression française de la Commis-
sion de première instance instituée par la loi du 30 décembre 1963
relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste
professionnel

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la
protection du titre de journaliste professionnel;

Vu l’arrêté royal du 16 octobre 1991 réglant l’organisation et le
fonctionnement des commissions d’agréation et d’appel ainsi que la
procédure à suivre pour l’introduction et l’examen des demandes
tendant à l’obtention du titre de journaliste professionnel, l’article 6;

Vu l’arrêté royal du 2 mai 2017 portant nomination des membres des
commissions instituées par la loi du 30 décembre 1963 relative à la
reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;

Considérant que Madame Sophie Van Iseghem a été nommée par
arrêté royal du 2 mai 2017, membre effectif de la section d’expression
française de la Commission de première instance;

Considérant que Madame Sophie Van Iseghem démissionne en tant
que membre effectif de la section d’expression française de la Commis-
sion de première instance;
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