
Art. 2. De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken wordt belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 november 1997.

De Minister-Voorzitter, belast met Plaatselijke Besturen,
Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,

Ch. PICQUE

De Minister van Ambtenarenzaken, Buitenlandse Handel,
Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding

en Dringende Medische Hulp,

R. GRIJP

c

[C − 97/31499]N. 97 — 2831
25 NOVEMBER 1997. — Ministerieel besluit tot opheffing van de
bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd
aan de Minister van de Brusselse Hoodstedelijke Regering, de heer
Rufin Grijp

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de
Heer Rufin Grijp

Gelet op de artikelen 3, 39 en 166, § 2, van de gecoördineerde
Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der

instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de
bijzondere wet van 16 januari 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993
tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de

financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

5 juli 1995 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers,
gewijzigd bij het besluit van 20 juli 1995;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Executieve;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, zoals gewijzigd bij de
gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voor de Regering om
onverwijld het werk aan te vatten,

Besluit :

Artikel 1. Het ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegd-
heden van de Gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de heer Rufin GRIJP, van
8 september 1995 wordt opgeheven met ingang van 21 november 1997.

Brussel, 25 november 1997.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met
Openbaar Ambt, Buitenlandse Handel, Wetenschappelijk Onder-
zoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

R. GRIJP

Art. 2. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 novembre 1997.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux,
de l’Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

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

[C − 97/31499]F. 97 — 2831
25 NOVEMBRE 1997. — Arrêté ministériel abrogant les compétences
du Secrétaire d’Etat régional adjoint au Ministre du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, Monsieur Rufin Grijp

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, Monsieur Rufin Grijp

Vu les articles 3, 39 et 166, § 2 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du
16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des
Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l’Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions

bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à
achever la structure fédérale de l’Etat;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative aux financement des

Communautés et Régions, 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 entre les Ministres,
modifié par l’arrêté du 20 juillet 1995;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
4 juillet 1991 portant règlement et réglant la signature des actes de
l’Exécutif;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi ordinaire de
réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Vu l’urgence justifiée par la nécessité pour le Gouvernement
d’assurer son fonctionnement sans délai,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté ministériel fixant les compétences du Secrétaire
d’Etat régional adjoint au Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, Monsieur Rufin GRIJP du 8 septembre 1995 est
abrogé à partir du 21 novembre 1997.

Bruxelles, le 25 novembre 1997.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé 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
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