
Art. 24. Artikel 28 van hetzelfde decreet wordt aangevuld als volgt :

« 13° de jongere voor ten hoogste twee jaar slechts aan één der ouders toevertrouwen. »

Art. 25. In artikel 30, lid 2 van hetzelfde decreet worden de woorden « en 12°″ door de woorden « 12° en 13° »
vervangen.

Art. 26. In hetzelfde decreet wordt een artikel 32bis ingevoegd dat luidt als volgt :

« Artikel 32bis. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen en onder de door haar vastgelegde
modaliteiten kan de Regering de financiering en de voorwaarden waaronder de in artikel 32 bedoelde personen hun
opdrachten vervullen, in een beheerscontract vastleggen. »

Art. 27. De inleidende passus van artikel 37, lid 1 van hetzelfde decreet wordt door volgende passus vervangen :

« Onverminderd de toepassing van artikel 32bis stelt de Regering de voorwaarden vast ».

HOOFDSTUK IV. — Kijk- en luistergeld

Art. 28. Overeenkomstig artikel 5bis, § 5, lid 1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten wordt de Regering ertoe gemachtigd om, volgens de door haar
vastgelegde procedurevoorschriften, voor de heffing van het kijk- en luistergeld te zorgen die de Duitstalige
Gemeenschap moet laten doorvoeren.

HOOFDSTUK V. — Inwerkingtreding

Art. 29. Behoudens tegenstrijdige bepalingen treedt dit decreet in werking op de dag waarop het bekendgemaakt
wordt.

Art. 30. De Regering legt de datum vast waarop de artikels 6 en 7 in werking treden en maakt desgevallend een
overeenstemming mogelijk met de datum waarop de gelijksoortige voorschriften van het Waalse Gewest in werking
treden.

Art. 31. De artikels 1 en 2 hebben uitwerking met ingang van 2 september 1996.

De artikels 3 en 4 treden in werking op de eerste schooldag van het schooljaar 1997-1998.

Artikel 28 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1997.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Eupen, op 20 mei 1997.

J. MARAITE
De Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme

K.-H. LAMBERTZ
De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden

W. SCHRÖDER
De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen
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Ordonnantie tot opheffing van de belasting op de motorkracht (1)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij,
Regering bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 39 van de Grondwet.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[97/31246]

5 JUIN 1997
Ordonnance portant abrogation de la taxe sur la force motrice (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

(1) Session ordinaire 1996-1997 : (1) Gewone zitting 1996-1997 :
Documents du Conseil. — A-147/1 : Projet d’ordonnance . —

A-147/2 : Rapport.
Documenten van de Raad. — A-147/1 : Ontwerp van ordonnantie. —

A-147 : 2 : Verslag.
Compte rendu intégral. — Discussion et adoption : séance du

7 mai 1997.
Volledig verslag. — Bespreking en aanneming : vergadering van

7 mei 1997.
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Art. 2. Hoofdstuk VI van de ordonnantie van 22 december 1994
betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit wordt opgeheven
vanaf het aanslagjaar 1997.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 5 juni 1997.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting

en Monumenten en Landschappen,
Ch. PICQUE

De Minister belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie
en Externe Betrekkingen,

J. CHABERT

De Minister belast met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken
en Vervoer,

H. HASQUIN

De Minister belast met Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding

en Dringende Medische Hulp,
R. GRIJP

De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie,
Natuurbehoud en Openbare Netheid,

D. GOSUIN

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[S − C − 97/9565]

Nationale Orden

Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 is de heer Dumont, J.,
ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel,
benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 25 juni 1997 :
— is aan de heer De Roover, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit

zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel
te Antwerpen;
— is aan de heer Dillen, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn

ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te
Antwerpen.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;
— is aan Mevr. Ghistelinck, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit

haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel
te Kortrijk.
Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 is de aanwijzing van de
heer Piron, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde,
tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor
een termijn van vijf jaar met ingang van 25 juni 1997.

Art. 2. Le chapitre VI de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative
à la reprise de la fiscalité provinciale est abrogé à partir de l’exer-
cice 1997.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Emploi, du Logement et
des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget, de l’Energie
et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics
et du Transport,
H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur,
de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l’Incendie

et de l’Aide médicale urgente,
R. GRIJP

Le Ministre de l’Environnement et de la Politique de l’Eau,
de la Rénovation, de la Conservation de la Nature

et de la Propreté publique,
D. GOSUIN

MINISTERE DE LA JUSTICE

[S − C − 97/9565]

Ordres nationaux

Par arrêté royal du 17 juin 1997, M. Dumont, J., juge consulaire
honoraire au tribunal de commerce de Bruxelles, est nommé Officier de
l’Ordre de la Couronne.

Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 25 juin 1997 :
— est acceptée, à sa demande, la démission de M. De Roover, M., de

ses fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce d’Anvers;

— est acceptée, à sa demande, la démission de M. Dillen, G., de ses
fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce d’Anvers.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions;
— est acceptée, à sa demande, la démission de Mme Ghistelinck, M.,

de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de
Courtrai.
Elle est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 17 juin 1997, la désignation de M. Piron, P., juge
au tribunal de première instance d’Audenarde, aux fonctions de juge
d’instruction à ce tribunal, est renouvelée pour un terme de cinq ans
prenant cours le 25 juin 1997.
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