
Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van
16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn
hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs, artikel 10;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische
organisatie van de studies, de artikelen 1, 37, tweede lid, 2°, 39, 85, § 1, 121 en 157, 171 en 172;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot gelijkstelling van de
diploma’s uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheids-
overdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het gunstig advies van de raad van bestuur van de “Académie de Recherche et d’Enseignement
supérieur” (Academie voor Onderzoek en Hoger onderwijs) van 5 juni 2018;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie van 28 juni 2018,

Besluit :

Artikel 1. Het referentiedossier van de afdeling “Bachelor chemie – studierichting : biotechnologie”
(code 913100S31D3) alsook de referentiedossiers van de onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden
goedgekeurd.

Die afdeling wordt gerangschikt op het gebied van de wetenschappen ingenieur en technologie van het hoger
onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Tweeëntwintig onderwijseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden gerangschikt op het gebied van de
wetenschappen ingenieur en technologie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type, drie
onderwijseenheden worden gerangschikt op het gebied van talen, letteren en vertaalkunde van het hoger onderwijs
voor sociale promotie van het korte type, en een onderwijseenheid wordt gerangschikt op het gebied van informatie
en communicatie van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2. Het bekwaamheidsbewijs voor het pedagogisch dossier van de afdeling “Bachelor chemie – studierich-
ting : biotechnologie (code 913100S31D3) is het “Diploma “Bachelor chemie – studierichting : biotechnologie””.

Art. 3. De geleidelijke omvorming van de betrokken bestaande structuren begint uiterlijk op 1 januari 2020.

De bij dit besluit bedoelde afdeling vervangt de afdeling “Bachelor chemie – studierichting : biotechnologie”
(code 913100S31D2).

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Brussel, 20 augustus 2018.

De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Rechten van de Vrouw en Gelijke Kansen,
I. SIMONIS

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C − 2018/13093]

19 JULI 2018. — Ordonnantie houdende instemming met: de Over-
eenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de Europese Unie
en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te
Brussel op 30 oktober 2016

De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd
College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst inzake strategisch partnerschap tussen de
Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds,
gedaan te Brussel op 30 oktober 2016, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2018.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbe-
leid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe
Betrekkingen,

G. VANHENGEL

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbe-
leid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe
Betrekkingen,

D. GOSUIN

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/13093]

19 JUILLET 2018. — Ordonnance portant assentiment à : l’Accord de
partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses Etats
membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait à Bruxelles le
30 octobre 2016

L’Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 135 de la Constitution.

Art. 2. L’Accord de partenariat stratégique entre l’Union euro-
péenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part, fait
à Bruxelles, le 30 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures,

D. GOSUIN
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Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,

P. SMET

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie :

Gewone zitting 2017-2018
B-117/1 Ontwerp van ordonnantie.
B-117/2 Verslag.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 6 juli 2018.

*

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C − 2018/13092]

19 JULI 2018. — Ordonnantie houdende instemming met: de Samen-
werkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tus-
sen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Islamiti-
sche Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op
18 februari 2017

De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd
College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld
in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2. De Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en
Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en
de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München
op 18 februari 2017, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 2018.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbe-
leid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe
Betrekkingen,

G. VANHENGEL

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbe-
leid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe
Betrekkingen,

D. GOSUIN

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,

P. SMET

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie :

Gewone zitting 2017-2018
B-116/1 Ontwerp van ordonnantie.
B-116/2 Verslag.
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 6 juli 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d’Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,

P. SMET

La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d’Aide
aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,

C. FREMAULT

Note

Documents de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune :

Session ordinaire 2017-2018
B-117/1 Projet d’ordonnance.
B-117/2 Rapport.
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 6 juillet 2018.

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2018/13092]

19 JUILLET 2018. — Ordonnance portant assentiment à : l’Accord de
coopération en matière de Partenariat et de Développement entre
l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et la
République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à Munich le
18 février 2017

L’Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce
qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 135 de la Constitution.

Art. 2. L’Accord de coopération en matière de Partenariat et de
Développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une
part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, fait à
Munich le 18 février 2017, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2018.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures,

G. VANHENGEL

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé,
la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations
extérieures,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d’Aide aux
Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,

P. SMET

La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d’Aide
aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,

C. FREMAULT

Note

Documents de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune :

Session ordinaire 2017-2018
B-116/1 Projet d’ordonnance.
B-116/2 Rapport.
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 6 juillet 2018.
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