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[C − 97/31171]

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Vernietiging door de Raad van State

Het arrest van de Raad van State nr. 65.050 van 10 maart 97, Afdeling
Administratie, VIe kamer, vernietigt het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 1994 houdende vaststelling van
overgangsmaatregelen bij de toepassing van het taalkader voor de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-
sche Hulp.

Het arrest van de Raad van State nr. 65.049 van 10 maart 97, Afdeling
Administratie, VIe kamer, vernietigt het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 1994 houdende vaststelling van
het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medi-
sche Hulp.

Het arrest van de Raad van State nr. 65.051 van 10 maart 97, Afdeling
Administratie, VIe kamer, vernietigt het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 1994 houdende vaststelling van
de werkingsregels van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp.

[97/31180]

Bureau voor arbeidsbemiddeling
tegen betaling voor schouwspelartiesten

Intrekking van de exploitatievergunningen

Bij ministerieel besluit van 24 april 1997 wordt de exploitatievergun-
ning voor een arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelar-
tiesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de heer Stiennes,
Yves, ingetrokken.

Deze intrekking is geldig met ingang van 24 april 1997.

Bij ministerieel besluit van 24 april 1997 wordt de exploitatievergun-
ning voor een arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelar-
tiesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de heer Lambrechts,
Leonardus, ingetrokken.

Deze intrekking is geldig met ingang van 24 april 1997.

Bij ministerieel besluit van 24 april 1997 wordt de exploitatievergun-
ning voor een arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelar-
tiesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de heer Petit, Robert,
ingetrokken.

Deze intrekking is geldig met ingang van 24 april 1997.

Bij ministerieel besluit van 24 april 1997 wordt de exploitatievergun-
ning voor een arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelar-
tiesten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de heer Theys, Jan,
ingetrokken.

Deze intrekking is geldig met ingang van 24 april 1997.
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[C − 97/31171]

Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale

Annulation par le Conseil d’Etat

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 65.050 du 10 mars 97, Section d’Admi-
nistration,VIe Chambre, annule l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 mars 1994 fixant des mesures transitoires
en application du cadre linguistique du Service d’Incendie et d’Aide
médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 645.049 du 10 mars 97, Section
d’Administration, VIe Chambre, annule l’arrêté du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 1994 fixant le statut
administratif et pécuniaire du personnel du Service d’Incendie et
d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 65.051 du 10 mars 97, Section d’Admi-
nistration, VIe Chambre, annule l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 19 mars 1994 fixant les règles de fonctionne-
ment du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale.

[97/31180]

Bureau de placement payant pour artistes de spectacle
Retrait de la licence d’exploitations

Par arrêté ministériel du 24 avril 1997, la licence d’exploitation d’un
bureau de placement payant pour artistes de spectacle dans la Région
de Bruxelles-Capitale a été retirée à M. Stiennes, Yves.

Ce retrait est valable à partir du 24 avril 1997.

Par arrêté ministériel du 24 avril 1997, la licence d’exploitation d’un
bureau de placement payant pour artistes de spectacle dans la Région
de Bruxelles-Capitale a été retirée à M. Lambrechts, Leonardus.

Ce retrait est valable à partir du 24 avril 1997.

Par arrêté ministériel du 24 avril 1997, la licence d’exploitation d’un
bureau de placement payant pour artistes de spectacle dans la Région
de Bruxelles-Capitale a été retirée à M. Petit, Robert.

Ce retrait est valable à partir du 24 avril 1997.

Par arrêté ministériel du 24 avril 1997, la licence d’exploitation d’un
bureau de placement payant pour artistes de spectacle dans la Région
de Bruxelles-Capitale a été retirée à M. Theys, Jan.

Ce retrait est valable à partir du 24 avril 1997.
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