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BRUSSELSE
HOOFDSTEDELIJKE RAAD

CONSEIL DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

GEWONE ZITTING 1990-1991

17 OKTOBER 1990

SESSION ORDINAIRE 1990-1991

17. OCTOBRE 1990

RESOLUTIE

in verband met het symbool '
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

RESOLUTION

relative aii symbole
de la Region de Bruxelles-Capitale

RESOLUTIE

aangenomen door de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad

RESOLUTION

adoptee par Ie
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale

Gelet op het feit dat krachtens het reglement van de
wedstrijd de jury 7 ontwerpen heeft geselekteerd;

Gelet op het feit dat krachtens het reglement van de
wedstrijd tegen de beslissing van de jury geen beroep
kan worden aangetekend;

Gelet op het feit dat de 7 geselekteerde ontwerpen
aan de Brusselse bevolking ter advies werden voorge-
legd;

Gelet op het •feit dat de Brusselse Hoofdstedelijke
Raad van het advies van de Brusselse bevolking op de
hoogte werd gebracht;

Artikel 1

De Raad beslist geen laureaat van de wedstrijd aan
te wijzen.

Het Bureau in uitgebreide samenstelling zai de
nodige maatregelen treffen voor het belonen van de
deelnemers aan de wedstrijd wier projekt door de
jury werd geselekteerd.

Attendu qu'en vertu du reglement du concours, Ie
jury a retenu 7 projets;

Attendu qu'en vertu du reglement du concours, la
decision du jury est sans appel;

Attendu que les 7 projets choisis ont ete soumis,
pour avis, a la population bruxelloise;

Attendu que Ie Conseil de la Region de Bruxelles-
Capitale -a ete informe de 1'avis de la population
bruxelloise;

Article 1"

Le Conseil decide de ne pas designer de laureat du
concours.

Le Bureau elargi prendra toutes dispositions utiles
en vue de recompenser les participants au concours
dont le projet avait ete retenu par le jury.

Zie :
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Artikel 2

De Iris wordt gekozen als symbool voor het
Gewest.

Artikel 3

Het Bureau in uitgebreide samenstelling zai de
nodige maatregelen treffen voor de verwezenlijking
van de grafische voorstelling van het in artikel 2
bedoelde symbool.

Artikel 4

Op voorstel van het Bureau in uitgebreide samen-
stelling zai de Raad de definitieve grafische voorstel-
ling van het symbool van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest goedkeuren.

Article 2

L'lris est choisi comme symbole de la Region.

Article 3

Le Bureau elargi prendra les mesures necessaires a
la realisation du graphisme du symbole vise a 1'arti-
cle2.

Article 4

Sur proposition du Bureau elargi, le Conseil adop-
tera le graphisme definitif du symbole de la Region de
Bruxelles-Capitale.


