
Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op de artikelen 82, 83 en
84 gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 1987 en
12 november 1990;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

27 januari 1994 tot oprichting van een Gemeenschappelijke Raad van
Beroep voor de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van de samenstelling ervan,
gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 18 juli 1996;
Gelet op het protocol nr. 97/12 van de Sectorcomité XV van

13 mei 1997;
Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 27 januari 1994 tot oprichting van een Gemeenschap-
pelijke Raad van Beroep voor de instellingen van openbaar nut van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en tot vaststelling van de samenstelling
ervan gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 18 juli 1996 worden de woorden ″... en van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp″
geschrapt.

Art. 2. Artikel 2, 4 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd door de
volgende bepaling :

″4 per taalafdeling, een effectieve en een plaatsvervangende griffier-
verslaggever aangewezen door de Regering″.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking
ervan in het Belgisch Staatsblad uitgezonderd artikel 2 dat uitwerking
heeft met ingang van 13 april 1994.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juni 1997.

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding

en Dringende Medische Hulp,
R. GRIJP

c

[S − C − 97/31349]N. 97 — 1780
17 JULI 1997. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot wijziging van het besluit van 18 juli 1996 tot vaststelling van de
regels die van toepassing zijn voor de toekenning van toelagen aan
de gemeenten in het raam van het mobiliteitscontract

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het artikel 39 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de

Instellingen van het Brussels Hoofdstelijk Gewest, gewijzigd door de
bijzondere wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale
staatsstructuur;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

5 juli 1995 tot verdeling van de bevoegdheden van de Ministers;
Gelet op de ordonnantie van 22 november 1990 betreffende de

organisatie van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Gelet op het beheerscontract van 23 mei 1996 tussen het Gewest en de

M.I.V.B.;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij

koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op het artikel 3, §
1;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

18 juli 1996 tot vaststelling van de regels die van toepassing zijn voor de
toekenning van toelagen aan de gemeenten in het raam van het
mobiliteitscontract;
Overwegende dat de formule in artikel 5 van het besluit van de

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 1996 geen indexatie
voorziet;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, notamment les articles 82, 83 et 84 modifiés par les arrêtés royaux
des 21 janvier 1987 et 12 novembre 1990;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 janvier 1994 instituant la Chambre de Recours commune aux
organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et fixant
sa composition, modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996;

Vu le protocole n° 97/12 du Comité de Secteur XV du 13 mai 1997;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 1994 instituant la Chambre
de Recours commune aux organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale et fixant sa composition, modifié par l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, les
mots : ″... et du Service d’Incendie et d’aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale″ sont supprimés.

Art. 2. L’article 2, 4 du même arrêté est modifié par la disposition
suivante :

″4 par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier
rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement″.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication
auMoniteur belge excepté l’article 2 qui produit ses effets le 13 avril 1994.

Art. 4. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 1997.

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

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

[S − C − 97/31349]F. 97 — 1780
17 JUILLET 1997. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 18 juillet 1996 déterminant
les règles applicables pour l’octroi de subventions aux communes
dans le cadre du contrat de mobilité

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions de la

Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entres Ministres;
Vu l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des

transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le contrat de gestion passé entre la Région et la S.T.I.B. le
23 mai 1996;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées par l’arrêté royal du

12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 1996 déterminant les règles applicables pour l’octroi de
subventions aux communes dans le cadre du contrat de mobilité;

Considérant que la formule figurant à l’article 5 de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 ne
prévoit pas d’indexation;
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Overwegende dat uit de ervaring naar aanleiding van de eerste
mobiliteitscontracten blijkt dat de gemeenten over voldoende en
gemotiveerd personeel dienen te beschikken om de opdrachten voor-
zien in het contract te kunnen uitvoeren;
Overwegende dat de gemeenten niet over voldoende middelen

beschikken om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de toename
van het volume van de verplaatsingen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Overwegende dat de reissnelheid van het bovengrondse openbaar

vervoer van de M.I.V.B. langzaam afneemt;
Overwegende dat de terbeschikkingstelling van financiële middelen

aan de gemeenten in het raam van het mobiliteitscontract derhalve
dient te worden verdergezet en opgevoerd,

Besluit :

Artikel 1. Het artikel 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 18 juli 1996 wordt gewijzigd zoals aangeduid in de
volgende paragraaf.

De jaarlijkse maximum-toelage (Smax) wordt berekend volgens de
volgende formule :

met
n1 = totaal aantal kruispunten waar voorrang geldt zonder boven-

gronds openbaar vervoer;
M1,i = aantal minuten dagelijks toezicht op het kruispunt i;
n2 = totaal aantal kruispunten waar voorrang geldt met bovengronds

openbaar vervoer;
M2,j = aantal minuten dagelijks toezicht op het kruispunt j;
n3 = aantal voorrangswegen;
L = lengte van het wegennet k (in km);
M3,k = aantal minuten dagelijks toezicht op het wegennet;
M ≤ 300 minuten.

Art. 2. De jaarlijkse maximum-toelage berekend in artikel 1 wordt
geı̈ndexeerd volgens de gezondheidsindex.

De basisindex is de gezondheidsindex van de maand juli 1996.

De index die in aanmerking dient te komen voor de berekening van
de toelage is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de
datum van de beraadslaging van de gemeenteraad die de aanvraag tot
toelage goedkeurt.

Art. 3. Onderhavig besluit treedt in werking de dag dat het in het
Belgisch Staatsblad bekend wordt gemaakt.

Brussel, 17 juli 1997.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer,

H. HASQUIN

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[97/9724]

Hoofdbestuur. — Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 wordt de heer Serge Vernaillen,
met ingang van 1 juni 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid
van bestuurssecretaris in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbe-
stuur.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 1997 wordt de heer Wilfried Kennes,
met ingang van 1 juni 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid
van bestuurssecretaris in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbe-
stuur.

Considérant que l’expérience résultant des premiers contrats de
mobilité, met en évidence la nécessité pour les communes de disposer
d’un personnel motivé et en nombre suffisant pour exécuter les
missions du contrat;
Considérant que les communes ne disposent pas de moyens

suffisants pour faire face aux conséquences de l’augmentation du
volume des déplacements dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que la vitesse commerciale des transports publics de
surface de la S.T.I.B. est en lente régression;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de poursuivre et d’intensifier la

mise à disposition de moyens financiers aux communes dans le cadre
du contrat de mobilité,

Arrête :

Article 1er. L’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996 est modifié comme indiqué au
paragraphe suivant.

La subvention annuelle maximale (Smax) par commune est calculée
conformément à la formule suivante :

avec
n1 = nombre total de carrefours prioritaires sans transport en

commun de surface;
M1,i = nombre de minutes de surveillance quotidienne du carrefour i;
n2 = nombre total de carrefours prioritaires avec transport en

commun de surface;
M2,j = nombre de minutes de surveillance quotidienne du carrefour j;
n3 = nombre de voiries prioritaires;
L = longueur de la voirie k (en km);
M3,k = nombre de minutes de surveillance quotidienne de la voirie;
M ≤ 300 minutes.

Art. 2. La subvention annuelle maximale calculée à l’article 1er est
indexée selon l’index santé.

L’index de départ est l’index santé du mois de juillet 1996.

L’index à prendre en considération pour le calcul de la subvention est
l’index santé du mois précédant la date de la délibération du conseil
communal approuvant la demande de subvention.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 1997.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

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

H. HASQUIN

MINISTERE DE LA JUSTICE

[97/9724]

Administration centrale. — Nominations

Par arrêté royal du 14 juillet 1997, M. Serge Vernaillen est nommé à
titre définitif en qualité de secrétaire d’administration dans le cadre
linguistique néerlandais de l’Administration centrale à partir du
1er juin 1997.

Par arrêté royal du 14 juillet 1997, M. Wilfried Kennes est nommé à
titre définitif en qualité de secrétaire d’administration dans le cadre
linguistique néerlandais de l’Administration centrale à partir du
1er juin 1997.
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