
Gelet op het decreet van 6 juni 1991 betreffende de plattelandsontwikkeling;
Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 20 november 1991 betreffende de plattelandsontwikke-

ling;
Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Sprimont van 23 februari 2007 tot goedkeuring van het

gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma;
Gelet op het advies van de ″Commission régionale d’aménagement du territoire″ (Gewestelijke Commissie voor

ruimtelijke ordening), gegeven op 13 mei 2007;
Overwegende dat de gemeente Sprimont de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan

dragen;
Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,

Besluit :
Artikel 1. Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Sprimont is goedgekeurd voor

een periode van tien jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.
Art. 2. Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar Plattelandsontwikke-

lingsprogramma.
Art. 3. Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten

en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor Plattelandsontwikkeling
bevoegd is.

Art. 4. Het toelagepercentage wordt vastgelegd op maximum 80 % van de kosten van de aankopen en
werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van het programma, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5. De gemeente vraagt de toelagen aan overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.
Art. 6. De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme is belast met de

uitvoering van dit besluit.
Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 13 september 2007.
De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,
B. LUTGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2007/31425]N. 2007 — 4016

13 SEPTEMBER 2007. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
1 maart 2007 houdende toewijzing aan de Economische en Sociale
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren
afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant
die voorlopig waren toegewezen aan het Ministerie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting
van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, inzonderheid op het door de ordonnantie van 8 december 2005
vervangen artikel 8 en op artikel 14, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
4 mei 2006 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsre-
geling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
1 maart 2007 houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig
van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig
waren toegewezen aan het Ministerie, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
29 augustus 2007;

Gelet op het akkoord van de Minister belast met Begroting, gegeven
op 13 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Minister bevoegd voor Openbaar Ambt,
gegeven op 5 september 2007;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/31425]F. 2007 — 4016

13 SEPTEMBRE 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale fixant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007
affectant au Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil économi-
que régional pour le Brabant qui avaient été affectés provisoire-
ment au Ministère

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil
économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment
l’article 8 remplacé par l’ordonnance du 8 décembre 2005 et l’article 14,
§ 1er;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
4 mai 2006 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
1er mars 2007 affectant au Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil économique
régional pour le Brabant qui avaient été affectés provisoirement au
Ministère, notamment l’article 8;

Vu l’avis de l’inspecteur des Finances, donné le 29 août 2007;

Vu l’accord du Ministre chargé du Budget, donné le 13 septem-
bre 2007;

Vu l’accord du Ministre compétent pour la Fonction publique, donné
le 5 septembre 2007;
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Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat het
nieuwe statuut en de nieuwe personeelsformatie van de Economische
en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald door
de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 mei 2006
houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de
ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van 8 december 2005 tot vaststelling van het
organieke personeelskader van Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden in werking op 13 mei 2007
getreden;

Overwegende dat het besluit van de Regering van 1 maart 2007
houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig van de
Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig waren
toegewezen aan het Ministerie, in zijn artikel 8 voorziet dat dit besluit
in werking op een door de Regering vast te stellen datum treedt;

Overwegende de aanstaande aanwijzing van nieuwe personeelsle-
den bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest;

Overwegende dat de pensioenrechten van die nieuwe personeelsle-
den verzekerd moeten worden;

Overwegende dat het besluit van de Regering van 1 juni 2006 waarbij
de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling
ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van
het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van
hun rechthebbenden, in werking treedt op de dag van de inwerking-
treding van dit besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
1 maart 2007;

Overwegende dat te bepalen dat dit besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2007, in werking op 1 okto-
ber 2007 treedt;

Op voorstel van de Minister belast met Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 1 maart 2007 houdende toewijzing aan de Economische en Sociale
Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren
afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die
voorlopig waren toegewezen aan het Ministerie treedt in werking op
1 oktober 2007.

Art. 2. Dit besluit heeft uit werking met ingang van 1 oktober 2007.

Art. 3. De Minister van Openbaar Ambt en de Minister van
Economie zijn belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 13 september 2007.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Net-
heid en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

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

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brand-
bestrijding en Dringende Medische Hulp,

B. CEREXHE

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, Considérant que le nouveau statut et le nouveau cadre
organique du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale prévus par les arrêtés du Gouvernement de la Région de
Bruxelles- Capitale du 4 mai 2006 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents du Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale et du 8 décembre 2005 fixant le cadre organique du
personnel du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-
Capitale, sont entrés en vigueur le 13 mai 2007;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 1er mars 2007 affectant au Conseil économique et social de
la Région de Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil
économique régional pour le Brabant qui avaient été affectés provisoi-
rement au Ministère, prévoit en son article 8 que ledit arrêté entre en
vigueur à une date déterminée par le Gouvernement;

Considérant la mise en place prochaine de nouveaux membres du
personnel du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-
Capitale;

Considérant qu’il y a lieu d’assurer les droits à la pension de ces
nouveaux membres du personnel;

Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 1er juin 2006 autorisant le Conseil économique et social de
la Région de Bruxelles-Capitale à participer au régime de pension
organisé par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du
personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants
droit, entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 1er mars 2007
précité;

Considérant qu’il y a lieu de prévoir, que l’arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er mars 2007 précité entre en
vigueur le 1er octobre 2007;

Sur la proposition du Ministre chargé de l’Economie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 1er mars 2007 affectant au Conseil économique et social de
la Région de Bruxelles-Capitale les agents en provenance du Conseil
économique régional pour le Brabant qui avaient été affectés provisoi-
rement au Ministère entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2007.

Art. 3. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de
l’Economie sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

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, du
Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Dévelop-
pement,

Ch. PICQUE

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

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de la Recherche scientifique

et de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
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