
VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur
[2015/202799]

4 JUNI 2015. — Autonoom Gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917
Statutenwijziging. — Goedkeuring

Bij besluit van 4 juni 2015 hecht de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad van Zonnebeke
van 23 februari 2015 houdende wijziging van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Memorial Museum
Passchendaele 1917.

*
VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie
[2015/202852]

5 JUNI 2015. — Aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen
van de strategische adviesraad ″Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. — Wijzigingen

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2015 wordt bepaald:
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van de leden,

plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad ″Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen″ en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden,
plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad ″Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen″, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1o in 1o worden de woorden ″mevrouw Lieze Cloots″ vervangen door de woorden ″mevrouw Elien Raport’;
2o in 4o worden de woorden ″de heer Jeroen Gillabel″ vervangen door de woorden ″de heer Rob Buurman″;
3o in 7o worden de woorden ″mevrouw Annelore Nys″ vervangen door de woorden ″mevrouw Anke Geeraerts″;
4o in 8o worden de woorden ″mevrouw Nathalie De Snijder″ vervangen door de woorden ″mevrouw Krien

Hansen″;
5o in 14o worden de woorden ″mevrouw Suzanne Kwanten″ vervangen door de woorden ″mevrouw Laïla Aissa″;
6o in 19o worden de woorden ″mevrouw Evi Herelixha″ vervangen door de woorden ″mevrouw Hilde Van Look″.
Art. 2. In artikel 2 van het gelijknamige besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1o in 3o worden de woorden ″de heer Freek Verdonckt″ vervangen door de woorden ″de heer Jonathan Lambregs″;
2o in 8o worden de woorden ″de heer Jos Gysels″ vervangen door de woorden ″mevrouw Laurie Braet″;
3o in 10o worden de woorden ″mevrouw Carolien Pouleyn″ vervangen door de woorden ″mevrouw Ellen

Vanassche″;
4o in 13o worden de woorden ″de heer Bart Neyens″ vervangen door de woorden ″de heer Greg Verhoeven″;
5o in 14o worden de woorden ″de heer Brecht Van Roey″ vervangen door de woorden ″de heer Stijn Roovers″;
6o in 19o worden de woorden ″de heer Peter Gorlé″ vervangen door de woorden ″de heer Gert Jansen″.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud,

is belast met de uitvoering van dit besluit.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2015/29267]
27 MAI 2015. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 8 novembre 2012 portant désignation des membres du bureau du Conseil supérieur
de l’audiovisuel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, notamment
l’article 9 ;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels,
notamment les articles 139 et 142 ;
Vu le décret du 15 décembre 2010 visant à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans

les organes des personnes morales désignés par la Communauté française ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 portant désignation des membres

du bureau du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Considérant que le 27 mars 2015, le Ministre des Médias a reçu notification de la démission du deuxième

vice-président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
Considérant que l’article 142, § 1er, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels

prévoit la désignation par le Gouvernement des membres du bureau du Conseil supérieur de l’audiovisuel, pour un
mandat de cinq ans renouvelable, dans le respect de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des
tendances idéologiques et philosophiques ;

Considérant que l’article 142, § 3, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels
prévoit que le Gouvernement procède au remplacement du président ou d’un vice-président en cas de cessation de
fonction avant l’expiration de son mandat et que le remplaçant achève le mandat en cours ;

Que, pour ce poste, le Gouvernement a reçu une candidature ;
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Que, le mandat en question a pris cours en date du 15 novembre 2012 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au
15 novembre 2017 ;

Considérant que la candidate dispose d’une expérience utile suffisante pour siéger au sein du bureau du Conseil
supérieur de l’audiovisuel;

Sur proposition du Ministre des Médias ;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2012 portant
désignation des membres du bureau du Conseil supérieur de l’audiovisuel est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. Mme Bernadette WYNANTS est nommée deuxième vice-présidente du Conseil supérieur de l’audiovisuel
à partir du 3 juin 2015, pour un mandat courant jusqu’au 14 novembre 2017. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juin 2015.

Art. 3. Le Ministre ayant les Médias dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2015.

Le Ministre-Président,
Rudy DEMOTTE

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias,
Jean-Claude MARCOURT

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C − 2015/29267]
27 MEI 2015. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de

Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot benoeming van de leden van het bureau van
de “Conseil supérieur de l’audiovisuel” (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap)

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen
gewaarborgd wordt, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten, inzonderheid op
de artikelen 139 en 142;

Gelet op het decreet van 15 december 2010 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en
mannen in de organen van de rechtspersonen aangesteld door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot benoeming van de
leden van het bureau van de “Conseil supérieur de l’audiovisuel” (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de
Franse Gemeenschap);

Overwegende dat op 27 maart 2015, de Minister van Media bericht heeft gekregen van de ontslagindiening van
de tweede ondervoorzitter van de Hoge raad voor de audiovisuele sector;

Overwegende dat artikel 142, § 1, van het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele
mediadiensten, de aanstelling door de Regering van de leden van het bureau van de hoge raad voor de audiovisuele
sector regelt, voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar, met inachtneming van artikel 9 van de wet van
16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;

Overwegende dat artikel 142, § 3, van het op 26 maart 2009 gecoördineerde decreet betreffende de audiovisuele
mediadiensten, bepaalt dat de Regering voor de vervanging zorgt van de voorzitter of een ondervoorzitter als het ambt
neergelegd wordt voor het verstrijken van het mandaat en dat de vervanger het mandaat van zijn voorganger
voleindigt;

Dat de Regering, voor deze post, een kandidatuur heeft ontvangen;
Dat genoemd mandaat een aanvang heeft genomen op 15 november 2012 voor een periode van vijf jaar, d.w.z. tot

15 november 2017;
Overwegende dat de kandidaat over een voldoende nuttige ervaring beschikt om te zetelen binnen het bureau van

de Hoge raad voor de audiovisuele sector;
Op de voordracht van de Minister van Media;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2012 tot
benoeming van de leden van het bureau van de “Conseil supérieur de l’audiovisuel” (Hoge Raad voor de audiovisuele
sector van de Franse Gemeenschap), wordt door de volgende bepaling vervangen:

“Art. 3. Mevr. Bernadette WYNANTS wordt tot tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de audiovisuele
sector vanaf 3 juni 2015, voor een mandaat dat loopt tot 14 november 2017, benoemd.”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2015.

Art. 3. De Minister bevoegd voor de Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mei 2015.

De Minister-President,
Rudy DEMOTTE

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media,
Jean-Claude MARCOURT
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