
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2016/31005]
Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen

Bij ministerieel besluit van 23 november 2015 werd de erkenning als
ophaler van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd aan de NV E DE KOCK
(ondernemingsnummer 0418548268)

*

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2015/31920]
Registratie betreffende dierlijk afval

Bij de beslissing van 24/11/2015 van de leidende ambtenaren van het
B.I.M., werd SVG G.W.V. (ondernemingsnummer 0642830777) geregis-
treerd als ophaler van dierlijk afval van categorie 1.

De registratie draagt het nummer :
ENR/DA-C/001453538

*

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

[C − 2016/31016]
Arresten van de Raad van State

Bij arrest van de Raad van State nr. 231.454 van 5 juni 2015 worden
vernietigd de artikelen 34, derde lid, 45, 50, 83, eerste tot derde lid, 108,
109 en 140, § 2, tweede streepje, van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administra-
tief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het
ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij arrest van de Raad van State nr. 231.455 van 5 juni 2015 wordt
vernietigd artikel 41 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de
bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bij arrest van de Raad van State nr. 233.308 van 18 decem-
ber 2015 wordt vernietigd artikel 137, § 2, tweede streepje, van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 hou-
dende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de
ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

GRONDWETTELIJK HOF

[2016/200066]
Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij beschikking van 25 november 2015 in zake de gemeente Haaltert tegen de nv « Aspiravi », waarvan de expeditie
ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 december 2015, heeft de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, zitting houdende zoals in kort geding, de volgende prejudiciële vraag
gesteld :

« Schendt art. 28, § 1, 1o, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
gelezen in samenhang met artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 EAP bij het EVRM, in zoverre deze bepaling geen
schorsing van de vervaltermijn van de milieuvergunning zou voorzien hangende het beroep bij de Raad van State,
waardoor het verval van de milieuvergunning kan intreden hangende de procedure bij de Raad van State en met
bijkomend de mogelijkheid dat ingevolge dit verval ook de gekoppelde stedenbouwkundige vergunning zou komen
te vervallen op grond van artikel 5 van hetzelfde decreet, terwijl artikel 4.6.2 61, 3e lid [lees : artikel 4.6.2, § 1, tweede
lid] VCRO voorziet dat de vervaltermijnen voor opstart van de werken op grond van een stedenbouwkundige
vergunning, bepaald in het eerste lid van die bepaling, geschorst wordt zolang een beroep tot vernietiging van de
stedenbouwkundige vergunning aanhangig is bij de Raad voor vergunningsbetwistingen ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6309 van de rol van het Hof.
De griffier,

F. Meersschaut

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2016/31005]
Collecteur de déchets dangereux

Par arrêté ministériel du 23 novembre 2015, l’agrément en qualité de
collecteur de déchets dangereux a été refusé à la SA E DE KOCK
(numéro d’entreprise 0418548268)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2015/31920]
Enregistrement en matière de déchets animaux

Par décision des fonctionnaires dirigeants de l’I.B.G.E. du 24/11/2015,
SVG S.C.S. (numéro d’entreprise 0642830777) a été enregistrée comme
collecteur de déchets animaux de catégorie 1.

L’enregistrement porte le numéro :
ENR/DA-C/001453538

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

[C − 2016/31016]
Arrêts du Conseil d’Etat

Par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 231.454 du 5 juin 2015, sont annulés
les articles 34, alinéa 3, 45, 50, 83, alinéas 1 à 3, 108, 109 et 140, § 2,
second tiret, de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 231.455 du 5 juin 2015, est annulé
l’article 41 de l’arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 233.308 du 18 décembre 2015, est
annulé l’article 137, § 2, second tiret, de l’arrêté de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents du organismes d’intérêt public de la Région de
Bruxelles-Capitale.
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