
Art. 4. De Minister-Voorzitter is bevoegd met uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 30 september 1999.
De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatstelijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumen-
ten en Landschappen, Stadsvernieuwing enWetenschappelijk Onder-
zoek,

J. SIMONET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp,

J. CHABERT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting,

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare
Netheid,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,

A. NEYTS-UYTTEBROECK

c

[C − 99/31452]N. 1999 — 3629
30 SEPTEMBER 1999. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 30 juli 1999 tot vaststelling van de
bevoegdheden van de gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd
aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing enWetenschap-
pelijk Onderzoek

DeMinister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring,

Gelet op artikel 39 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van

8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988,
bij de bijzondere wet van 16 januari 1989, en de bijzondere wet van
16 juli 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, inzonderheid arti-
kel 41;
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 Executieve van

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

16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gewijzigd bij besluit van
30 september 1999;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de hoogdringendheid, verantwoord door de noodzaak voor

de Regering haar werking onverwijld te verzekeren,

Besluit :

Artikel 1. Het artikel 4, al. 1, 2, van het ministerieel besluit van
30 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de gewestelijke
Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruim-
telijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek wordt vervangen door de volgende
bepaling :

2. de coördinatie van de gemeentelijke activiteiten en het bezoldigd
vervoer van personen zoals bepaald in artikel 4, § 2, 2°, van de wet van
26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties

Art. 4. Le Ministre-Président est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre
l’Incendie et l’Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et du Logement,

E. TOMAS

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

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des
Relations extérieures

A. NEYTS-UYTTEBROECK

[C − 99/31452]F. 1999 — 3629
30 SEPTEMBRE 1999.— Arrêté ministériel modifiant l’arrêté minis-
tériel du 30 juillet 1999 fixant les compétences du Secrétaire d’Etat
régional adjoint au Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de
l’Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la
Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique

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

Vu l’article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980

modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du
16 janvier 1989 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, et notamment l’article 41;

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

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

16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les Ministres
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par
l’arrêté du 30 septembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement

d’assurer son fonctionnement sans délai,

Arrête :

Article 1er. L’article 4, al. 1er, 2, de l’arrêté ministériel du
30 juillet 1999 fixant les compétences du Secrétaire d’Etat régional
adjoint au Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique est remplacé par la disposition suivante :

2. la coordination des activités communales et le transport rémunéré
de personnes tel que visé à l’article 4, § 2, 2°, de la loi du 26 juillet 1971
organisant les agglomérations et fédérations de communes modifié par
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van gemeenten, gewijzigd bij de wet van 21 augustus 1987 met inbegrip
van het taxivervoer en het verhuren van auto’s met chauffeur zoals
bedoeld in artikel 6, § 1er, X, 8°, van de bijzondere wet;

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 septem-
ber 1999.

Art. 3. De Heer Jacques Simonet, Minister-Voorzitter van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruim-
telijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek en de Heer Eric Andre, Staatssecretaris bij
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 30 september 1999.

J. SIMONET,
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek.

E. ANDRE,
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Monumenten en Land-
schappen en Bezoldigd Vervoer van Personen.

*

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

[C − 99/31410]N. 1999 — 3630
16 SEPTEMBER 1999. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling
van de samenstelling en de werking van de Kabinetten van de
Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988
en door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale Staatsstructuur;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de

Brusselse instellingen gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993
tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;
Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State, inzonder-

heid op artikel 3 , § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en
gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het nodig is de werking van het Verenigd College

van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie onverwijld te
verzekeren,

Besluit :
Afdeling 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. De voorzitter en elk Lid van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie beschikken over een
Kabinet.

Afdeling 2. — Bevoegheden en samenstelling

Art. 2. De bevoegheden van het Kabinet van de Voorzitter en van de
Leden van het Verenigd College betreffen : de aangelegenheden die het
algemeen beleid van het Verenigd College of de werkzaamheden van
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie kunnen beı̈nvloeden; de opzoekingen en de studies van
aard het persoonlijk werk van het Lid van het Verenigd College, te
vergemakkelijken; het voorleggen van de dossiers van de administratie,
eventueel het Secretariaat van het Verenigd College, het in ontvangst
nemen en openen van zijn persoonlijke briefwisseling, zijn privé-
correspondentie, de verzoeken tot audiëntie, het persoverzicht.

Art. 3. § 1. Het Kabinet van een Lid van het Verenigd College mag
niet meer dan 3 leden omvatten, verdeeld als volgt :

- twee Kabinetsadviseurs of Opdrachthouders, waarbij één van beide
de titel van Adjunct-Kabinetschef mag dragen;

- één Kabinetsattaché .

la loi du 21 août 1987 en ce compris les services de taxis et les services
de location de voitures avec chauffeur tels que visés à l’article 6, § 1er,
X, 8°, de la loi spéciale;

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 30 septembre 1999.

Art. 3. M. Jacques Simonet, Ministre-Président du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de
l’Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénova-
tion Urbaine et de la Recherche Scientifique et M. Eric Andre, Secrétaire
d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale sont chargés de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 1999.

J. SIMONET,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique.

E. ANDRE,
Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Aména-
gement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et
Sites et du Transport rémunéré de personnes.

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 99/31410]F. 1999 — 3630
16 SEPTEMBRE 1999. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune déterminant la composition et le fonc-
tionnement des Cabinets des Membres du Collège réuni de la
Commission communautaire commune

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 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 les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, notamment l’arti-

cle 3 , § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi
du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant la nécessité d’assurer sans délai le fonctionnement du

Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Arrête :
Section 1e. — Disposition générale

Article 1er. Le Président et chaque Membre du Collège réuni de la
Commission communautaire commune disposent d’un Cabinet.

Section 2. — Attributions et composition

Art. 2. Les attributions du Cabinet du Président et de chaque
Cabinet des Membres du Collège réuni concernent : les affaires
susceptibles d’influencer la politique générale du Collège réuni ou les
travaux de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire
commune; les recherches et les études propres à faciliter le travail
personnel du Membre du Collège réuni; la présentation des dossiers de
l’administration, éventuellement le secrétariat du Collège réuni, la
réception et l’ouverture de son courrier personnel, sa correspondance
particulière, les demandes d’audience, la revue de presse.

Art. 3. § 1er. Le Cabinet d’un Membre du Collège réuni ne peut
comprendre plus de 3 membres, répartis comme suit :

- deux Conseillers de Cabinet ou Chargés de mission, dont un peut
porter le titre de Directeur de Cabinet adjoint;

- un Attaché de Cabinet.
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