
NATIONALE BANK VAN BELGIE

[C − 2014/04079]
Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen

tussen kredietinstellingen (artikel 78 van de wet van 25 april 2014
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen)

Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014, heeft het
Directiecomité van de Nationale Bank van België, tijdens zijn vergade-
ring van 4 november 2014, zijn toestemming verleend voor de
overdracht, op 5 december 2014, van de activiteiten van het bijkantoor
in Duitsland van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
te 1000 Brussel, aan het bijkantoor in Duitsland van BNP Paribas SA,
boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (Frankrijk), zoals bepaald door de
betrokken partijen in hun overeenkomst.

Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014 is iedere overdracht
tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in
de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtin-
gen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken instellingen of
ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig
artikel 77 van voornoemde wet, aan derden tegenstelbaar zodra deze
toestemming in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 10 december 2014.

De Gouverneur,
Luc COENE

*
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2014/00939]

Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar
bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant

Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde,
te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid. De medewerking van de politiediensten is daarbij essentieel;
daarom is het aangewezen dat de gouverneur hem bij deze opdracht laat bijstaan door één of meer verbindings-
ambtenaren.

a) Vacatures

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant zal daarom in 2015 overgaan tot de aanwijzing van een
verbindingsambtenaar voor een hernieuwbare termijn van maximum vijf jaar.

— Aantal beschikbare plaatsen van verbindingsambtenaar : 1 betrekking vacant voor indiensttreding in het
voorjaar van 2015.

— Profiel

De kandidaat dient te beantwoorden aan het profiel opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van
30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de
provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling (Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002).
Zie profielbeschrijving, vermeld onder punt b) van deze oproep.

— Taken

De verbindingsambtenaar ondersteunt de arrondissementscommissaris in het bijzonder bij de volgende
opdrachten :

— coördinatie en ondersteuning van de politiediensten o.a. op vlak van optimale bedrijfsvoering (voorbereiden,
begeleiden, verslaggeving);

— bijwonen diverse vergaderingen en overlegfora zoals AIK begeleidingsgroep, opleidingscommissie politie-
school, ad hoc werkgroepen;

— opvolgen en uitwerken van diverse politionele thema’s die het lokaal niveau overstijgen met het oog op een
kwaliteitsvolle politiedienstverlening in de provincie Vlaams-Brabant (o.a. thema’s voor de conferentie van
gouverneurs, voor het provinciaal veiligheidsoverleg);

— bevordering van de politie(samen)werking (lokaal en federaal) door het volgen van overlegvergaderingen en
nemen van initiatieven;

— provinciale initiatieven nemen op vlak van criminaliteitspreventie en integrale veiligheid.

b) Profiel van de verbindingsambtenaren van de politiediensten bij de gouverneurs (bijlage bij het koninklijk
besluit van 30 november 2001 houdende vaststelling van het aantal verbindingsambtenaren van de politiediensten bij
de provinciegouverneurs en de voorwaarden en modaliteiten van hun aanstelling (Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002)

1° Algemene functieomschrijving

— Ondersteunen van de gouverneur en de arrondissementscommissaris in hun opdrachten inzake veiligheid en
politie.

— Leiden, opvolgen, begeleiden en evalueren van projecten.

— Het onderhouden van externe relaties zoals het contacteren van en het overleggen met federale, regionale of
lokale, gerechtelijke, bestuurlijke of politionele autoriteiten.

— Het deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen.

— Aanwenden van bijzondere gespecialiseerde verantwoordelijkheden vast te stellen door de gouverneur,
bijvoorbeeld inzake informatica en telecommunicatie, preventie, politieopleidingen, wapenwetgeving, verkeersbeleid.

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

[C − 2014/04079]
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements

de crédit (article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit)

Conformément à l’article 77 de la loi du 25 avril 2014, le Comité de
Direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, au cours de sa
réunion du 4 novembre 2014, le transfert des activités, en date du
5 décembre 2014, de la succursale en Allemagne de BNP Paribas Fortis
SA, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles, à la succursale en Allemagne
de BNP Paribas SA, boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), tel
que déterminé par les parties concernées dans leur convention.

Aux termes de l’article 78 de la loi du 25 avril 2014, toute cession
entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres
institutions financières des droits et obligations résultant des opérations
des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément
à l’article 77 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au
Moniteur belge de cette autorisation.

Bruxelles, le 10 décembre 2014.

Le Gouverneur,
Luc COENE
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