
[C − 2002/31463]N. 2002 — 3364
18 JULI 2002. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

tot opheffing van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 16 juli 1998 betreffende de algemene voorstelling van
het ontwerp van plan en van het gewestelijk bestemmingsplan

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 juli 1998 betreffende de algemene voorstelling van het ontwerp van
plan en van het gewestelijk bestemmingsplan;

Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie
van de planning en de stedenbouw, met name artikel 26, zoals
gewijzigd door de ordonnantie van 18 juli 2002;

Op de voordracht van de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,

Besluit :

Artikel 1. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 16 juli 1998 betreffende de algemene voorstelling van het ontwerp
van plan en van het gewestelijk bestemmingsplan wordt opgeheven.

Art. 2. De Staatssecretaris die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening
en Stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Het huidig besluit treedt in werking de dag van de bekend-
making ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 18 juli 2002.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

F.-X. de DONNEA,
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast

met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek

W. DRAPS,
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met

Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd
Vervoer van Personen

c

[C − 2002/31129]N. 2002 — 3365
21 SEPTEMBER 2001.— Ministerieel besluit tot bepaling van de

vergoeding toegekend aan de voorzitter en de plaatsvervangende
voorzitter van de commissie van beroep van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Minister van Openbaar Ambt,

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigings-
regeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op het artikel 19 gewijzigd bij het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
10 augustus 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 11 september 2001,

Besluit :

Artikel 1. Een forfaitaire vergoeding van 5 000 frank per vergade-
ring wordt toegekend aan de voorzitter en de plaatsvervangende
voorzitter van de commissie van beroep van het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van de spil-
index 138,01.

Art. 2. Met ingang van 1 januari 2002 wordt het bedrag bedoeld in
artikel 1, eerste lid vervangen door het bedrag van 125 EUR.

[C − 2002/31463]F. 2002 — 3364
18 JUILLET 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale abrogeant l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la
présentation générale du projet de plan et du plan régional
d’affectation du sol

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de plan et du
plan régional d’affectation du sol;

Vu l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l’urbanisme, notamment l’article 26 tel que modifié par l’ordonnance
du 18 juillet 2002;

Sur la proposition du Ministre chargé de l’Aménagement du
Territoire,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la présentation générale du projet de
plan et du plan régional d’affectation du sol est abrogé.

Art. 2. Le Secrétaire d’Etat qui a l’Aménagement du Territoire dans
ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

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

Bruxelles, le 18 juillet 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

F.-X. de DONNEA,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique

W. DRAPS,
Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Aména-

gement du Territoire, des Monuments et Sites et du Transport
rémunéré de personnes

[C − 2002/31129]F. 2002 — 3365
21 SEPTEMBRE 2001. — Arrêté ministériel fixant l’indemnité accordée

au président et au président suppléant de la commission de recours
du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l’article 19
modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 26 octobre 2000;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2001;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2001,

Arrête :

Article 1er. Une indemnité forfaitaire de 5 000 francs par séance est
accordée au président et au président suppléant de la commission de
recours du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce montant est lié aux fluctuations de l’indice-pivot 138,01.

Art. 2. A partir du 1er janvier 2002, le montant visé à l’article 1er,
alinéa premier est remplacé par le montant de 125 EUR.

43863BELGISCH STAATSBLAD — 27.09.2002 — MONITEUR BELGE


