
Artikel 11 : Secretariaat
Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door de « Conseil économique et social de la Région wallonne ».
Voor de uitvoering van zijn administratieve taken wordt de voorzitter bijgestaan door de diensten van het secretariaat
van de « Conseil économique et social de la Région wallonne ».
Artikel 12 : Briefwisseling
Alle briefwisseling i.v.m. de vraagstukken die het Comité betreffen wordt ter attentie van de voorzitter aan het adres
van de zetel van het secretariaat gericht. Het archief van het Comité wordt op het secretariaat bewaard.
Artikel 13 : Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op de datum van de goedkeuring ervan door de Waalse Regering.
Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden op verzoek van één derde van de leden. De wijzigingen moeten
evenwel goedgekeurd worden door twee derde van de stemrechtgerechtigde leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 19 februari 2004 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement
van het Comité « Energie ».

Namen, 19 februari 2004.
De Minister-President,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,
J. DARAS
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[C − 2004/31064]N. 2004 — 1054
29 JANUARI 2004. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige
bepalingen van de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende wijzi-
ging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organi-
satie van de planning en de stedenbouw

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op artikel 74 van de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende
wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organi-
satie van de planning en de stedenbouw;

Op de voordracht van de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer,

Besluit :

Artikel 1. De artikelen 35 en 64, § 2, van de ordonnantie van
18 juli 2002 houdende wijziging van de ordonnantie van 29 augus-
tus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw
treden in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in
het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 29 januari 2004.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

D. DUCARME,
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast

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

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2004/31065]N. 2004 — 1055

29 JANUARI 2004. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder
bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 13

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie
van de planning en de stedenbouw;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
3 mei 2001 tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2004/31064]F. 2004 — 1054
29 JANVIER 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale fixant l’entrée en vigueur de certaines disposi-
tions de l’ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l’ordonnance du
29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’article 74 de l’ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l’ordon-
nance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme;

Sur la proposition du Ministre chargé de l’Aménagement du
Territoire, des Travaux publics et du Transport,

Arrête :

Article 1er. Les articles 35 et 64, § 2, de l’ordonnance du 18 juillet 2002
modifiant l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et
de l’urbanisme entrent en vigueur le jour de la publication du présent
arrêté au Moniteur belge.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 janvier 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

D. DUCARME,
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

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2004/31065]F. 2004 — 1055

29 JANVIER 2004. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale relatif à la mise en œuvre, par plan particulier
d’affectation du sol de la zone d’intérêt régional n° 13

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’Ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de
l’urbanisme, en particulier ses articles 60 à 65;

Vu l’arrêté du 3 mai 2001 du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, approuvant le Plan régional d’affectation du sol;
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