
Op voorstel van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Orde-
ning, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Weten-
schappelijk Onderzoek, tot wiens bevoegdheden de taxidiensten en de
verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur behoren en van de
Staatssecretaris die aan hem is toegevoegd,

Besluit :

Artikel 1. Het maximum aantal voertuigen waarvoor op het grond-
gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een exploitatievergun-
ning voor het uitbaten van een taxidienst kan worden afgeleverd,
wordt bepaald op 1 250.

Art. 2. De Minister tot wiens bevoegdheden de taxidiensten en de
verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur behoren, wordt belast
met de uitvoering van onderhavig besluit.

Art. 3. Het onderhavige besluit heeft gevolg vanaf 14 januari 2001.

Brussel, 8 maart 2001.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister van Staat, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Orde-
ning, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Weten-
schappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd
vervoer van Personen,

W. DRAPS

c
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31 JANUARI 2001. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de

bevoegdheden van de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Finan-
ciën, Begroting, en Externe Betrekkingen

De Minister van de Bnusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en
Externe Betrekkingen.

Gelet op de artikelen 3, 39 en 166, § 2, van de gecoördineerde
Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervomming der
instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, bij de
bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten en bij 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;

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 de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de
agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd bij de wet van
21 augustus 1987;

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
19 oktober 2000;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aména-
gement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation
urbaine et de la Recherche scientifique, ayant les services de taxis et les
services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et
du Secrétaire d’Etat qui lui est adjoint,

Arrête :

Article 1er. Le nombre maximum de véhicules pour lesquels des
autorisations d’exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 1 250.

Art. 2. Le Ministre ayant les services de taxis et les services de
location de voitures avec chauffeur dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2001.

Bruxelles, le 8 mars 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre d’Etat, Ministre-Président du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménage-
ment du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation
urbaine, de la Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l’Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites et du Trans-
port rémunéré de Personnes,

W. DRAPS
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31 JANVIER 2001. — Arrêté ministériel fixant les compétences du

Secrétaire d’Etat adjoint au Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la
Fonction publique et des Relations extérieures

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

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 des Régions, modifiée par la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et
fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987;

Vu l’arrêté du Gouvemement 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, modifiée par
l’arrêté du 19 octobre 2000;
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Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering;

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 en de
wet van 16 juni 1989;

Gelet op de continuı̈teit van de openbare dienst en de dringende
noodzakelijkheid voor de Regering om onverwijld het werk verder te
zetten,

Artikel 1. § 1. De heer Guy Vanhengel, Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, draagt aan de heer Robert Delathouwer,
Gewestelijke Staatssecretaris die hem toevertrouwd wordt, de hierna
vermelde bevoegdheden over :

het openbaar ambt, zoals bedoeld in artikel 37, § 1, V van de
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen;

het openbaar ambt met betrekking tot het geheel der agglomeratie-
aangelegenheden bedoeld bij artikel 53 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

de gewestelijke informatica van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;

de werking van het CIBG voor zover deze betrekking heeft op de
informatica van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

de gebouwen bestemd voor het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

§ 2. De heer Robert Delathouwer voert de titel van ″Staatssecretaris
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Mobiliteit, Ambte-
narenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp″.

Art. 2. Bij de uitoefening van de hierboven opgesomde bevoegdhe-
den beschikt de Staatssecretaris over de door de Regering toegestane
delegaties aan de Ministers, zoals bepaald in artikel 5 van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 18 juli 2000 tot
regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van
de akten van de Regering.

In het kader daarvan handelt hij zonder de medeondertekening van
de Minister die bevoegd is voor de aangelegenheden welke hem zijn
gedelegeerd, behalve in de gevallen die door de wet zijn opgelegd.

Art. 3. De Minister en de Staatssecretaris worden belast met de
uitvoering van dit besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 augus-
tus 2000.

Brussel, 31 januari 2001.

G. VANHENGEL,

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast
met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken

en Externe Betrekkingen

R. DELATHOUWER,

Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met
Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medi-
sche Hulp

Vu l’arrêté du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement;

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 et la loi du 16 juin 1989;

Vu la continuité du service public et l’urgence justifiée par la
nécessité pour le Gouvernement de continuer son fonctionnement sans
délai,

Article 1er. § 1er. M. Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, délègue à M. Robert Delathouwer,
Secrétaire d’Etat régional qui lui est adjoint, les compétences suivantes :

la fonction publique telle que définie à l’article 37, § 1er, V de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

la fonction publique relative à l’ensemble des compétences de
l’agglomération telle que définie à l’article 53 de la loi spéciale du
12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

l’informatique régionale du Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale

le fonctionnement du CIRB pour autant qu’il concerne l’informatique
du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

les bâtiments affectés au Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale.

§ 2. M. Robert Delathouwer porte le titre de ″Secrétaire d’Etat à la
Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité, la Fonction
publique, la lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente″

Art. 2. Dans l’exercice des compétences précédemment énumérées,
le Secrétaire d’Etat dispose des attributions ministérielles déléguées par
le Gouvernement telles qu’elles sont définies à l’article 5 de l’arrêté de
l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant
règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du
Gouvernement.

Il agit dans ce cadre sans le contreseing du Ministre titulaire des
matières qui lui ont été déléguées sauf dans les cas imposés par la loi.

Art. 3. Le Ministre et le Secrétaire d’Etat sont chargés de l’exécution
du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 14 août 2000.

Bruxelles, le 31 janvier 2001.

G. VANHENGEL,

Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique

et des Relations externes

R. DELATHOUWER,

Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la
Mobilité, de la Fonction publique, de la Lutte contre l’Incendie et de
l’Aide médicale urgente
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