
[C − 98/31512]N. 98 — 3452
19 NOVEMBER 1998. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de
evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren
van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonder-
heid op artikel 40, 2° lid;

Gelet op het protocol nr 98/21 van het Sectorcomité XV van
12 oktober 1998;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 15 oktober 1998 over de
adviesaanvraag aan de Raad van State binnen een termijn van drie
dagen;

Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 22 okto-
ber 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 27 november 1997 als lacune bevat dat de ingeroepen
dringendheid niet werd gemotiveerd;

Overwegende de noodzakelijke dringendheid gemotiveerd door het
feit dat bepaalde betrekkingen van rang 13, toegankelijk via oproep
voor de kandidaten van het Ministerie van het Brussels Hoodstedelijk
Gewest en via externe oproep, dienen te worden begeven vanuit het
principe van de continuı̈teit van de openbare dienst en van een goed
beheer van deze, en dit op een onbetwistbare wijze;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 40, tweede lid, van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de
evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest wordt het woord « vier » vervangen door het
woord « zes ».

Art. 2. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
27 november 1997 tot wijziging van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de
evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie, wordt ingetrokken.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad.

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

Brussel, 19 november 1998.

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken,
Buitenlandse Handel, Wetenschappelijke Onderzoek,
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

R. GRIJP

[C − 98/31512]F. 98 — 3452
19 NOVEMBRE 1998. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et
à l’évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 40, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l’évaluation des agents duMinistère
de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l’article 40, alinéa 2;

Vu le protocole n° 98/21 du Comité de Secteur XV du 12 octo-
bre 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 15 octobre 1998 sur la
demande d’avis au Conseil d’Etat dans le délai de trois jours;

Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 22 octobre 1998 en application de
l’article 84, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 novembre 1997 comporte une lacune en ce que l’urgence
invoquée n’est pas motivée;

Considérant l’urgente nécessité motivée par le fait que certains
emplois de rang 13, accessibles par appel aux candidats du Ministère de
la Région de Bruxelles-Capitale et par appel externe, doivent être
pourvus en vertu du principe de la continuité des services publics et de
la bonne administration de ceux-ci, et ce de manière non contestable;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Arrête :

Article 1er. Dans l’article 40, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière
et à l’évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 27 novembre 1997 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et l’évaluation
des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est
rapporté.

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

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

Bruxelles, le 19 novembre 1998.

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre 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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