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DEVELOPPEMENTS TOELICHTING

Mesdames, Messieurs, Dames en Heren,

Les etudes commanditees par les nouvelles institu-
tions regionales a des experts exterieurs dans Ie but
d'orienter leurs choix politiques sont appelees a se
multiplier en proportion de 1'elargissement des
competences devolues aux Regions.

La volonte d'assurer la diffusion la plus large possi-
ble de ces etudes repond a une double preoccupation.

II s'agit d'abord de valoriser au maxiirium Ie conte-
nu de ces etudes en permettant a tous ceux qui sont
interesses d'en faire usage. La presse, les centres de
recherche scientifique, les administrations chargees
de la gestion quotidienne des dossiers, les groupes de
pression, les entreprises et les particuliers pourraient
y trouver une source d'informations precieuse pour
appuyer et orienter plus adequatement leur action. La
justesse d'une decision - notamment en matiere
d'investissements ou d'action politique - depend en
effet d'une multitude de facteurs dont la prise en
compte ne peut se faire que si 1'on dispose de toutes
les informations necessaires a 1'etayer.

De studies waartoe opdracht werd gegeven door de
nieuwe gewestelijke instellingen aan deskundigen van
buiten uit met het doel een bepaalde richting te geven
aan hun politieke keuzen, zullen uitgebreid moeten
worden in verhouding tot de uitbreiding van de
bevoegdheden die aan de Gewesten worden toege-

-kend.

De wil deze studies zo veel mogelijk te verspreiden,
beantwoordt aan een dubbele bezorgdheid.

Eerst en vooral moet de inhoud van deze studies
maximaal worden gevatoriseerd door al degenen die
er belangstelling voor hebben toe te laten er gebruik
van te maken.,De pers, de centra voor wetenschappe-
lijk onderzoek, de administraties belast met de
dagelijkse leiding van deze dossiers, de drukkings-
groepen, de ondernemingen en de prive personen
zouden er een waardevolle informatiebron in kunnen
vinden om hun aktie te steunen en beter te oriente-
ren. De juistheid van een beslissing - ondermeer
inzake investeringen of politieke aktie - hangt in feite
af van vele elementen waar slechts rekening mee kan
gehouden worden indien men over de nodige infor-
matie beschikt om ze te staven.
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La publicite des etudes peut aussi ameliorer Ie
contr61e democratique de 1'exercice du pouvoir. En
effet, elle permet a tout un chacun d'etre tenu au
courant des premices des decisions politiques qui sont
prises et de verifier la concordance entre les.objectifs
declares et les instruments mis en place. La critique
constructive des methodes employees ou de Tinertie
des instances dirigeantes est d'autant plus aisee
qu'elle peut se fonder sur une connaissance detainee
des dossiers.

Elle tend aussi a briser la tentation du monopole de
1'infonnation qui caracterise tout pouvoir qui n'est pas
sounds a un contr61e democratique rigoureux. Jaloux
de ses prerogatives, il ne livre que parcimonieusement
les donnees qui fondent ses decisions, soit pour en
cacher 1'arbitraire, soit pour eviter d'avoir les mains
liees. La diffusion des etudes doit, a sa mesure,
contribuer a renforcer Ie contr61e du citoyen sur ses
gouvernants.

A un autre niveau, la publicite des etudes offre
aussi la possibility de se rendre compte de la perti-
nence des sujets traites, de la qualite du travail fourni
et, partant, de 1'usage qui est fait des deniers publics.

Compte tenu de son objet limite, elle s'integre
parfaitement dans' Ie champ des competences regio-
nales puisqu'elle vise a assurer la publicite de docu-
ments qu'elle a elle-meme commandes dans les do-
maines qui ressortent de sa competence. II s'agit en
d'autres termes d'adopter - comme I'y autorise 1'arti-
cle 8 de la loi de reforme institutionnelle du 8 aout
1980, applicable en Region bruxelloise en vertu de
1'article 4 de la loi du 12 janvier 1989 - les dispositions
et autres mesures relatives a 1'infrastructure neces-
saire a 1'exercice de ses competences.

La Cour d'arbitrage a recemment (C.arb. 1/89,
31.1.1989) admis comme critere d'identification des
mveaux de pouvoir competents pour prendre des
mesures normatives, la matiere qui est traitee ou Ie
champ d'application d'une disposition plutot que
1'objectif qui est poursuivi. Dans la mesure ou la
proposition d'ordonnance a trait a des documents
administratifs relevant des matieres regionales, la
competence regionale ne fait pas de doute.

<

II faut se rappeler par ailleurs que les regions ont
deja organise, dans Ie cadre de la legislation sur
1'urbanisme ou les etablissements dangereux, des
procedures d'enquete publique qui donnent acces a
un certain nombre. de dossiers administratifs. A
fortiori sont-elles habilitees a ouvrir un droit general
d'acces aux etudes que les institutions qui dependent
d'elles ont commanditees.

De openbaarheid van de studies kan eveneens de
democratische controle op de uitoefening van de
macht verbeteren. Inderdaad, dit laat toe dat ieder op
de hoogte wordt gehouden van net ontstaan van de
politieke beslissingen die worden genomen en de
samenhang na te gaan tussen de vooropgestelde
doelstellingen en de aangewende mstrumenten. De
opbouwende kritiek op de gebruikte methoden of op
de onverschilligheid van de leidinggevende instanties
is des te gemakkelijker wanneer zij kan steunen op
een gedetailleerde kennis van de dossiers.

Zij wil eveneens de verleiding tot het monopolise-
ren van de informatie, wat een kenmerk is van eike
macht die niet is onderworpen aan een strenge
democratische controle, breken. Haar privileges be-
schermend, deelt zij slechts karig de gegevens mede
waarop haar beslissingen steunen, ofwel om de wille-
keur te stoppen, ofwel om te vermijden gebonden te
zijn. De verspreiding van de studies moet op eigen
wijze bijdragen tot een versterking van de controle
van de burger op zijn leiders.

Op een ander vlak, biedt de openbaarheid van de
studies ook de mogelijkheid zich rekenschap te geven
van de relevantie van de behandelde onderwerpen, de
kwaliteit van het geleverde werk en van het gebruik
dat werd gemaakt van de openbare financien.

Rekening houdend met de beperkte doelstelling,
past dit volkomen in het gewestelijk bevoegdheids-
veld, vermits zij de openbaarheid van de documenten
wil verzekeren waartoe zij zeif opdracht heeft gege-
ven voor die zaken die onder haar bevoegdheid
vallen. In feite gaat het erom - zoals artikel 8 van de
wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus
1980, van toepassin'g in het Brusselse Gewest krach-
tens artikel 4 van de wet van 12 januari 1989 het
toelaat - de bepalingen en andere maatregelen betref-
fende de nodige infrastructuur voor de uitoefening
van haar bevoegdheden te aanvaarden.

Het Arbitragehof heeft onlangs aanvaard (Arbitra-
gehof 1/89, 31.1.1989) de behandelde materie of het
toepassingsveld van een bepaling in plaats van de te
volgen doelstelling als identificatiecriterium te gebrui-
ken voor de niveaus van de bevoegde macht die
normatieve maatregelen nemen. In de mate dat het
voorstel van ordonnantie betrekking heeft op admi-
nistratieve documenten die van gewestelijke materies
afhangen, staat de gewestelijke bevoegdheid buiten
kijf.

Er moet trouwens aan worden herinnerd dat. de
gewesten, in het raam van de wetgeving op de
stedehouw of op de gevaariijke instellingen, reeds
procedures van openbaar onderzoek hebben georga-
niseerd die toegang verlenen tot een bepaald aantal
administratieve dossiers. A fortiori zijn zij gerechtigd
een algemene toegang te verlenen tot de studies
waartoe de instellingen die van hen afhangen op-
dracht hebben gekregen.
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COMMENTAIRE DE LA PROPOSITION

La proposition affirme Ie principe de la libre
consultation des etudes par toute personne, sans
qu'elle soit tenue de faire valoir un interet.. Aucune
restriction ne peut etre mise a I'acces ^ 1'information,
a moins qu'elle ne mette en cause Ie secret de la vie
privee ou Ie secret industriel et commercial.

Ce principe s'inspire de la proposition de directive
europeenne concernant la liberte de 1'information en
matiere d'environnement (J.O.C.E., C 335 du
30.12.1988), qui trouve elle-meme sa source d'inspira-
tion dans des legislations etrangeres. La Belgique a, a
cet egard, un retard important par rapport &. ses
voisins qui organisent, pour la plupart, un droit
d'acces elargi aux documents administratifs;

Seules les donnees existantes sont accessibles au
public, ce qui inclut aussi bien les etudes completes
que les documents preparatoires a ces etudes. II sera
egalement possible de consulter des etudes ante-
rieures b 1'entree en vigueur de la presente proposi-
tion d'ordonnance.

Toutes les institutions qui exercent une fonction
administrative dans Ie cadre de la Region de Bruxel-
les-Capitale sont soumises Si 1'obligation de transmet-
tre les etudes qu'elles ont commanditees. II s'agit,
notamment, de 1'Executif et de ses membres, les
cabinets ministeriels, 1'administration regionale, les
instances integrees dans 1'administration ou institutes
aupres d'elle et qui n'ont pas la qualite d'autorite
administrative et les personnes de droit prive chargees
d'une mission de service public.

Pour faciliter d'un point de vue pratique 1'acces a
1'information, une centralisation des etudes sera assu-
ree au greffe du Conseil regional. Le choix de cette
institution nouvelle, elue democratiquement, revet
une signification toute particuliere. Organe du pou-
voir legislatif regional, elle a aussi pour vocation
d'assurer le contr61e du pouvoir executif. Lui confier
le soin d'assurer la publicite des etudes ressort done
de sa mission naturelle.

Pour devenir effectif, le libre acces aux etudes doit
s'accompagner de la volonte politique des institutions
bruxelloises de tout faire pour qu'il en soit ainsi. Des
reflexes nouveaux, tres eloignes des pratiques actuel-
les, devront etre acquis. Sans cela, le dispositif
assurant la publicite des etudes risque fort de rester
lettre morte, d'autant qu'aucune sanction ne peut, eu
egard b la personnalite de ceux sur lesquels pese
1'obligation, servir comme incitant. ..', .

COMMENTAAR OP HET VOORSTEL

Het voorstel stelt het principe van de vrije raadple-
ging van de studies door iedereen, zonder dat een
zeker belang moet worden bewezen. De toegang tot
informatie kan niet worden beperkt, tenzij de
bescherming op de privacy of het industrieel- of
handelsgeheim in het gedrang komt.

Dit principe gaat uit van het voorstel van Europese
richtlijn betreffende de vrije informatie inzake leefmi-
lieu (PB - E.G., C 335 van 30.12.1988) die zeif haar
inspiratiebron vindt in de buitenlandse wetgevingen.
Belgie heeft ter zake een belangrijke achterstand ten
opzichte van zijn buren die, voor het merendeel een
ruim toegangsrecht hebben tot administratieve docu-
menten.

'Enkel de bestaande gegevens zijn toegankelijk voor
het publiek, dit betekent zowel de volledige studies
als de voorbereidende documenten voor deze studies.
Het zai ook mogelijk zijn de studies te raadplegen die
voor de inwerkingtreding van dit voorstel tot ordon-
nantie werden gemaakt.

AUe instellingen die ,een administratieve functie
uitoefenen in het kader van het Brusselse Hoofdste-
delijk Gevvest zijn onderworpen aan de verplichting
de studies die ze besteld hebben over te maken. Dit
gaat ondermeer over de Executieve en haar leden, de
ministeriele kabinetten, de gewestelijke administra-
tie, de in de administratie geintegreerde of door haar
opgerichte instanties die geen administratieve over-
heid zijn en de privaatrechterlijke personen die belast
zijn met een opdracht in het kader van een openbare
dienst. '

Om op praktische wijze de toegang tot de informa-
tie te vergenlakkelijken zullen de studies op de griffie
van de Hoofdstedelijke Raad worden gecentraliseerd.
De keuze van deze nieuwe instelling, democratisch
verkozen, heeft een zeer bijzondere betekenis. Als
orgaan van de gewestelijke wetgevende macht, heeft
zij ook tot taak de controle van de wetgevende macht
te verzekeren. Haar de publiciteit van de studies
toevertrouwen vioeit dus voort uit haar natuurlijke
taak.

Om de vrije toegang tot de studies effectief te
maken moet ook de politieke wil van de Brusselse
instellingen aanwezig zijn om al het mogelijke daar-
voor te doen. Nieuwe reflexen zullen moeten worden
verworven, die sterk verschillen van de huidige
praktijken. Zoniet zai de voorziening die de open-
baarheid van de studies moet verzekeren het gevaar
lopen dode letter te blijven, vooral, daar geen enkele
sanctie als aansporing kan dienen gezien de persoon-
lijkheid van degenen waarop de verplichting rust.
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La seule limitation au droit d'information touche
celle qui est de nature a porter atteinte au secret de la
vie privee et du secret commercial ou industriel. Afin
d'eviter tout abus dans 1'usage de telles restrictions,
elles doivent etre entendues restrictivement et analy-
sees au cas par cas.

II appartient au President du Conseil de la Region
de Bruxelles-Capitale, sur avis conforme du Bureau
du Conseil, de se prononcer sur cette question deli-
cate en mettant en balance les interets des tiers
interesses par 1'information et ceux de la personne qui
se prevaut du secret. II evitera en tout cas de ceder b
une approche purement subjective du probleme,
fondee sur 1'appreciation unilaterale de la personne
ou de 1'entreprise qui invoque la confidentialite des
informations. Ne seront omis des etudes soumises a
publicite que les passages - phrases ou paragraphes -
qui compromettent Ie secret de la vie privee ou des
affaires, ^ 1'exclusion des conclusions des etudes. Ces
passages seront mentionnes dans un registre ad hoc
pour permettre au public de se rendre compte de ce

• qui a ete soustrait a son information.

De enige beperking op het recht op informatie
heeft te maken met de bescherming van de privacy en
het schaden van het industrieel of commercieel ge-
heim. Om elk misbruik van dergelijke beperkingen te
vennijden, moeten zij restrictief worden begrepen en
geval per geval worden onderzocht.

Het is de taak van de Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad, op eenvormig advies van het
Bureau van de Raad, zich over deze delikate vraag uit
te spreken door de belangen van derden die belang
stellen in de informatie af te wegen tegen deze van de
persoon die zich beroept op de vertrouwelijkheid. In
ieder geval zai hij vermijden toe te geven aan een
zuiver subjectieve benadering van het probleem,
gesteund op de unilaterale waardering van de persoon
of de onderneming die zich beroept op de vertrouwe-
lijkheid van haar informatie. Slechts de gedeelten -
zinnen of paragrafen - die de bescherming van de
privacy of van de zaken in het gevaar brengen zullen
uit de studies worden gehaald die openbaar worden
gemaakt, met uitzondering van de besluiten van deze
studies. Deze gedeelten zullen in het ad hoc register
worden vermeld om het publiek de mogelijkheid te
geven zich rekenschap te geven van wat aan haar
informatie werd onttrokken. <

M. NAGY

PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE
".

Article 1" Artikel 1

La presente proposition d'ordonnance regle une
matiere visee a Particle IQIquater de la Constitution.

Article 2

La libre consultation des etudes commanditees par
les institutions de la Region de Bruxelles-Capitale est
garantie a toute personne sans qu'elle ne soit tenue de
faire valoir un interet.

Article 3

Au sens de la presente ordonnance, on entend par :

1. Etude : tout document ecrit, contenant des don-
nees de quelque nature qu'elles soient, destine a
inspirer, a conforter ou- a orienter la politique
regionale dans une des matieres qui sont de sa
competence et commande par contrat a toute
personne physique ou morale.

Onderhavig voorstel van ordonnantie regelt een
materie uit artikel IQIquater van de Grondwet.

Artikel 2

De vrije raadpleging van de studies waartoe op-
dracht werd gegeven door de instellingen van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest wordt gewaarborgd
aan eike persoon zonder dat hij ertoe gehouden is een
belang aan te tonen.

Artikel 3

In deze ordonnantie verstaat men onder :

1. Studie : elk geschreven document, dat gegevens
bevat van weike aard ook, bestemd om het gewes-
telijk beleid te inspireren, te versterken of te
richten in een van de materies die onder zijn
bevoegdheid vallen en die met een contract aan
een natuurlijk of rechtspersoon zijn opgedragen.



A-32/1- 89/90 ( — 5 — A-32/1-89/90

2. Institutions : 1'une des personnes ou instances
suivantes exercant des missions dans Ie champ des
matieres confines a la Region de Bruxelles-Capi-
tale :
— 1'Executif regional, 1'un de ses membres ou un

secretaire d'Etat place sous son autorite;

— Ie cabinet d'un membre de 1'Executif ou d'un
secretaire d'Etat regional; ~ >

— 1'administration regionale;
— les organismes d'interet public • dotes de la

personnalit6 civile crees aupres de la Region
ou dependant d'elle;

— les personnes de droit prive chargees d'une
mission de service public;

— Ie Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

Article 4
Des sa reception par 1'institution commanditaire,

tout etude est expe.diee'sous pli ferme au greffe du
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale.

Ce pli comporte deux exemplaires de 1'integralite
de 1'etude ainsi qu'une copie du contrat passe entre
1'institution commanditaire et la personne physique
ou morale chargee de 1'etude.

Dans 1'eventualite ou des informations contenues
dans 1'etude seraient susceptibles de porter atteinte au
secret de la vie privee ou au secret commercial et
industriel, 1'institution commanditaire fait part de ses
reserves expresses au President du Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale. Elle precise les pages
ou paragraphes que ces informations concernent, a
1'exception des conclusions de 1'etude dont Ie carac-
tere public doit etre garanti.

Le President du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale est, apres avis conforme du Bureau du
Conseil, autorise a faire omettre les passages litigieux
sur les exemplaires de 1'etude soumis a la consultation
du public.

En 1'absence d'avis conforme du Bureau du Conseil
ou si le President du Conseil la juge injustifiee, la
censure de certains passages des etudes ne peut
intervenir.

Article 5
Le greffier du Conseil de la Region de Bruxelles-

Capitale mentionne, par ordre chronplogique d'arri-
vee et par matiere, les etudes qui lui ont ete trans-
mises dans un registre specialement tenu a cette fin.

Ce registre mentionne la denomination de 1'institu-
tion commanditaire et de .1'auteur de 1'etude, le titre
de 1'etude, le jour de sa reception, la date du contrat
d'etude et les pages ou paragraphes dont la divulga-
tion a ete interdite.

2, Instellingen : een van de volgende personen of
instanties die taken uitoefenen binnen het gebied
van materies die aan het .Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest zijn toevertrouwd :
— de gewestelijke Executieve, een van haar leden

of een Staatssecretaris die onder zijn bevoegd-
heid valt;

— het kabinet van een lid van de Executieve of
van een gewestelijk Staatssecretaris;

— de gewestelijke administratie;
— de instellingen van openbaar nut die rechtsper-

soonlijkheid hebben en door het Gewest zijn
opgericht of van haar afhangen;

— de privaatrechterlijke personen belast met een
opdracht in het kader van een openbare dienst;

— de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Artikel 4
Zodra de opdrachtgevende instelling de studie in

onvangst krijgt, wordt deze onder gesloten omslag
aan de griffie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
verzonden.

Deze omslag bevat twee exemplaren van de inte-
grate studie evenals een kopie van het contract dat
werd gesloten tussen de opdrachtgevende instelling en
de natuurlijke of rechtspersoon die met de studie is
belast.

In geval de informatie in de studie vervat van die
aard zou zijn dat de bescherming van de privacy of
van het commercieel of industrieel geheim zou wor-
den aangetast, deelt de opdrachtgevende instelling
haar uitdrukkelijk voorbehoud mee aan de Voorzitter
van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Zij verduide-
lijkt op weike bladzijden of paragrafen deze informa-
tie staat, met uitzondering van de besluiten van de
studie waarvan de openbaarheid moet worden ge-
waarborgd.

Na eensluidend advies van het Bureau van de
Raad, is de. Voorzitter van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad gemachtigd de betwiste delen weg te laten
uit de studie die ter raadpleging aan het publiek wordt
voorgelegd.

Bij gebrek aan een eensluidend advies van het
Bureau van de Raad of indien de Voorzitter van de
Raad het ongegrond vindt, mogen bepaalde delen van
de studies niet gecensureerd worden.

Artikel 5\
De griffier van de Brusselse Hoofdstedelijk Raad

vermeldt, in chronologische volgorde van aankomst
en per materie en in een speciaal daarvoor bestemd
register weike studies hem werden overgemaakt.

Dit register vermeldt de benaming van de opdracht-
gevende instelling en de auteur van de studie, de titel
van de studie, de dag van ontvangst, de datum van het
studiecontract en de bladzijden en paragrafen waar-
van de verspreiding werd verboden.
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Ce registre est tenu a la disposition du public qui
peut Ie consulter au greffe sur simple demande.

Article 6

La demande de consultation des etudes se fait soit
directement au greffe du Conseil de la Region de
Bruxelles-Capitale, ^ 1'aide d'un formulaire ad hoc,
soit par ecrit. Dans ce cas, Ie demandeur indique Ie
sujet de 1'etude dont il souhaite prendre connaissance
et s'il veut en obtenir copie.

Dans tous les cas, une copie de 1'etude peut etre
obtenue au prix coutant de la reproduction au plus
tard dans les quinze jours qui suivent la reception de
la demande.

Un registre tenu par Ie greffier mentionne la date
des demandes, les noms et adresses des demandeurs,
la reference de 1'etude consultee et Ie montant re-
clame en paiement des copies.

Les locaux du greffe ou les etudes peuvent etre
consultees sont accessibles au public pendant les
heures d'ouverture des bureaux, sans restriction.

Article 7

Tout refus de laisser consulter les etudes ou tout
retard apporte dans la delivrance des copies peut faire
1'objet d'un recours, par requete ecrite, aupres du
President du Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale qui prend les mesures adequates pour que les
demandes soient satisfaites dans les meilleurs delais.

Article 8
Disposition transitoire

La presente ordonnance s'applique aux etudes
/ commanditees par les institutions regionales depuis la

date d'entree en vigueur de la lot du 12 janvier 1989.

Ces institutions disposent de trois mois b dater de
1'entree en vigueur de la presente ordonnance pour
transmettre, selon les formalites prescrites ^ Parti-
cle 3, les etudes commanditees par leurs soins dans

, 1'mtervalle.

Dit register wordt ter beschikking van het publiek
gehouden en kan op de griffie geraadpleegd worden
op eenvoudig verzoek.

Artikel 6

De vraag tot raadpleging van de studies gebeurt
ofwel rechtstreeks op de griffie van de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad met een ad hoc formulier ofwel
schriftelijk. In dit geval, duidt de aanvrager het
onderwerp van de studie aan waarvan hij kennis
wenst te nemen en hij deelt mede of hij er een kopie
van wenst.

In ieder geval, kan een kopie van de studie verkre-
gen worden tegen de kostprijs van de kopie ten laatste
binnen vijftien dagen volgend op de ontvangst van de
vraag.

Een register dat door de griffier wordt bijgehouden
venneldt de data van de aanvragen, de naam en de
adressen van de aanvragers, de referentie van de
geraadpleegde studie en het bedrag dat voor de
betaling van de kopieen wordt gevraagd.

De lokalen van de griffie waar de studies kunnen
worden geraadpleegd zijn onbeperkt toegankelijk
voor het publiek gedurende de openingsuren van de
kantoren.

Artikel 7

Tegen eike weigering de studies te laten raadplegen
of eike vertraging die in de afgifte van de kopien
wordt veroorzaakt kan een beroep worden ingesteld,
op schriftelijk verzoek, bij de Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad, die de gepaste maat-
regelen neemt om binnen de beste termijn voldoening
te geven aan de verzoeken.

Artikel 8
Overgangsbepaling

Onderhavige ordonnantie wordt toegepast op de
studies waartoe door de gewestelijke instellingen
opdracht wordt gegeven sedert de datum van in-
werkingtreding van de wet van 12 januari 1989.

>
Deze instellingen beschikken over drie maanden

vanaf de inwerkingtreding van onderhavige ordon-
nantie om, volgens de formaliteiten die in artikel 3
werden voorgeschreven, de door hen opgedragen
studies ondertussen te bezorgen.

13 fevrier 1990. 13 febmari 1990.

M. NAGY
D. CAUWELIER
A. DROUART
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