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Le mandat des membres actuels expire le 30 novembre 2013 .
Composition de la Commission nationale d'evaluation - Criteres de

nomination
La Commission est composee de seize membres, dont neuf femmes et

sept hommes .
Its sont designes en fonction de leurs connaissances et de leur

experience clans les matures qui relevent de la competence de la
Commission .

Huit membres sont docteurs en medecine, dont quatre au moins sont
professeurs de medecine dans une universite beige .

Quatre membres sont professeurs de droit clans une universite beige
ou avocats .

Quatre membres sont issus de milieux charges de l'accueil et de la
guidance des femmes en etat de detresse .
La Commission comete egalement seize suppleants designes en

fonction des mmmes criteres que les membres effectifs .
Incompatibilites
La qualite de membre de la Commission est incompatible avec celle

de membre d'une des Assemblees legislatives et avec celle de membre
d'un Gouvemement .

Competences et taches de In Commission nationale devaluation
Les competences et taches de la Commission nationale d'evaluati

sont decrites a Particle 1ef, § 3, et suivants, de la loi du 13 aout l 90
susmentionnee .

Nomination

	

'
Les membres de la Commission sont nommes par- /arrete royal

delibere en Conseil des Ministres, sur une liste doubl . .resentee par le
Senat, clans le respect de la parite linguistique et la representation
pluraliste, et pour une periode de quatre ans

	

peut titre prorogee .

Les candidate presentes qui Wont pas e designes comme membres
effectifs sont nommes en qualite de m bres suppleants .

Candidatures
Les candidatures doivent et accompagnees de tous documents

justifiant 1'experience profes nnelle requise pour les missions telles
que determinees clans les rticles le`, § 3, et suivants, de la loi du
13 aout 1990 susmentio tie

Elles doivent titre • roduites par lettre recommandee au plus tard le
20 septembre 201 t adressees a la Presidente du Senat, Palais de la
Nation, place d a Nation 1, 1009 Bruxelles .

Des rense ements complementaires sur cet appel peuvent etre obte-
nus aupre de Mme Sophie Wittemans, services du Senat (02-50179 12) .

BANQUE NATIONALS DE BELGIQUE
[C - 2013/03231

Autorisation de cession de droits et obligations entre etablissements
de credit ou entre de tels etablissements et d'autres institutions
financieres (articles 30 et 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au
statut et au controls des etablissements de credit)

Conformement a Particle 30 de la loi du 22 mars 1993, le Comite de
Direction de la Banque Nationals de Belgique a autorise, au tours de sa
reunion du 20 novembre 2012, le transfert d'activites, en date du
27 mai 2013, de la succursale aux Pays-Bas de BNP Paribas SA,
boulevard des Italiens 16, 75009 Paris (France), a la succursale aux
Pays-Bas de BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, a 1000 Bruxel-
les, tel que determine par lee parties concemees daps leur convention .

Aux termes de Particle 31 de la loi du 22 mars 1993, touts cession
entre etablissements de credit ou entre de tels etablissements et d'autres
institutions financieres des droits et obligations resultant des operations
des etablissements ou entreprises concernes, et autorisee conformement
a Particle 30 de ladite loi, est opposable aux tiers des la publication au
Moniteur beige de cette autorisation .

Bruxelles, le 9 juillet 2013 .
Le Gouverneur,
L. COENE

Het mandaat van de huidige leden verstrijkt op 30 novem r 2013 .
Samenstelling van de Nationals Evaluatiecommissie - Benoe ngscriteria

De Commissie bestaat uit zestien leden van wie egen vrouwen en
zeven mannen .

Zij worden aangewezen op grond van hu ennis en ervaring inzake
de materies die tot de bevoegdheid van

	

Commissie behoren .

Acht leden zijn geneesheer van w er minstens vier hoogleraar in de
geneeskunde zijn aan een Belgi

	

universiteit .
Vier leden zijn hoogleraar i de rechten aan een Belgische universiteit

of advocaat .
Vier leden komen

	

kringen die belast zijn met de opvang en de
begeleiding van yr

	

en in een noodsituatie .
De Commissi tilt eveneens zestien plaatsvervangers, die worden

aangewezen

	

gens dezelfde criteria als de effectieve leden .
Onveren aarheden
Het dmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het

ma aat van lid van een van de Wetgevende Vergaderingen en met het
ndaat van lid van een Regering .
Bevoegdheden en taken van de Nationale Evaluatiecommissie
De bevoegdheden en taken van de Nationale Evaluatiecommissie

staan beschreven in de artikelen 1, § 3, en volgende van voomoemde
wet van 13 augustus 1990 .

Benoeming
De leden van de Commissie worden, met inachtneming van de

taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, bij
een koninklijk besluit, vastgelegd na overleg in de Ministerraad,
benoemd uit een dubbele lijst, voorgedragen door de Senaat, en voor
een termijn van vier jaar die kan worden verlengd .

De voorgedragen kandidaten die niet als effectieve leden zijn
aangewezen, worden tot plaatsvervangende leden benoemd .

Kandidaatstellingen
De kandidaatstellingen dienen vergezeld to zijn van alle documenten

ter staving van de beroepservaring die vereist is voor de opdrachten
zoals die bepaald zijn in de artikelen 1, § 3, en volgende, van
voomoemde wet van 13 augustus 1990 .

Zij dienen uiterlij)k op 20 september 2013 bij een ter post aangete-
kende brief to worden gericht aan de Voorzitster van de Senaat, Paleis
der Natie, Natieplein 1, 1009 Brussel .

Bijkomende inlichtingen over de oproep kunnen worden verkregen
bij Mevr . Sophie Wittemans, diensten van de Senaat (02-50179 12) .

NATIONALS BANK VAN BELGIE
[C - 2013/03234]

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen
tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en
andere in de financiele sector bedrijvige instellingen (artikelen 30
en 31 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen)

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het
Directiecomite van de Nationals Bank van Belgie, tijdens zijn vergade-
ring van 20 november 2012, zijn toestemming verleend voor de
overdracht, op 27 mei 2013, van de activiteiten van het bijkantoor in
Nederland van BNP Paribas SA, boulevard des Italiens 16, 75009 Paris
(Frankrijk), aan het bijkantoor in Nederland van BNP Paribas Fortis NV,
Warandeberg 3, 1000 Brussel, zoals bepaald door de betrokken partijen
in hun overeenkomst .

Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere
overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen
en andere in de financiele sector bedrijvige instellingen, van rechten en
verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken
instellingen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend
overeenkomstig artikel 30 van voornoemde wet, aan derden tegen-
stelbaar zodra deze toestemming in het Belgisch Stantsblad is bekend-
gemaakt.

Brussel, 9 juli 2013 .
De Gouverneur,

L. COENE
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