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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 3. Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Eupen, le 19 février 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,
O. PAASCH
La Ministre de la Culture et des Sports, de l’Emploi et des Médias,
I. WEYKMANS

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
[2020/201356]
19 FEBRUARI 2020. — Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juli 2017
tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme
De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
Gelet op de decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme, artikel 25;
Gelet op het besluit van de Regering van 20 juli 2017 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing van het decreet
van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme;
Op de voordracht van de Minister van Toerisme;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Regering van 20 juli 2017 tot aanwijzing van inspecteurs met toepassing
van het decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme wordt aangevuld met een bepaling onder 5°,
luidende :
« 5° mevrouw Karla Büx. »
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.
Art. 3. De minister bevoegd voor Toerisme is belast met de uitvoering van dit besluit.
Eupen, 19 februari 2020.
Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :
De Minister-President,
Minister van Lokale Besturen en Financiën,
O. PAASCH
De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media,
I. WEYKMANS

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2020/42244]

[C − 2020/42244]

9 JULI 2020. — Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende
een externe overplaatsing in de graad van assistent in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en
gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

9 JUILLET 2020. — Arrêté du Comité général de gestion relatif à une
mutation externe dans le grade d’assistant, au sein de l’Office
bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des
prestations familiales de la Commission communautaire commune
de Bruxelles-Capitale

Bij besluit van 9 juli 2020 van het Algemeen Beheerscomité, dat in
werking treedt op 1 september 2020, wordt de heer Stéphane Pesser via
externe overplaatsing overgeheveld in de graad van assistent (niveau B
- rang B1) als assistent Monitoring in de cel Monitoring van de
Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en
gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van Brussel-Hoofdstad in de Franse taalrol.

Par arrêté du Comité général de gestion du 9 juillet 2020, qui produit
ses effets le 1er septembre 2020, M. Stéphane Pesser est transféré via
mutation externe, dans le grade d’assistant (niveau B - rang B1) en tant
qu’assistant Monitoring au sein de la cellule Monitoring de l’Office
bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations
familiales de la Commission communautaire commune de BruxellesCapitale, dans le rôle linguistique français.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
binnen zestig dagen na deze bekendmaking een beroep tot nietigverklaring worden ingediend. Het verzoekschrift dient bij ter post
aangetekende brief te worden verzonden naar de Raad van State,
Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
en annulation peut être introduit endéans les soixante jours après cette
publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé au
Conseil d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

