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Chambre des représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1998 -1999(')

26 MARS 1999

PROPOSITION DE LOI

modifiant la loi du 10 mars 1980
relative à l'octroi du titre honorifique
de leurs fonctions aux bourgmestres,
aux échevins et aux présidents des

conseils des centres publics d'aide sociale ou
des anciennes commissions

d'assistance publique

RAPPORT

FAITAU NOMDE LACOMMISSIONDE
L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES

ET DE LAFONCTION PUBLIQUE

PAR
M. Daniël VANPOUCKE

Voir:
le rapport de M.Vanpoucke sur la proposition deloi

modifiant la loi du 10mars 1980 relative à l'octroi du
titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres,
aux échevins et aux présidents des conseils des cen-
tres publics d'aide sociale ou des anciennes commis-
sions d'assistance publique (Doc. Chambre n° 363/4
- 95/96).

Voir:
- 405 - 95 / 96:

- N° I : Proposition de loi de M. Schoeters.
- N° 2 : Amendements.

(*) Cinqiuème session de la 49èmo législature.
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Belgische Kamer
van volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1998 - 1999 (')

26 MAART 1999

WETSVOORSTEL

tot wijziging van de wet van 10 maart 1980
betreffende het verlenen van

de eretitel van hun ambt aan de
burgemeesters, aan de schepenen en aan de

voorzitters van de raden van de
openbare centra voor maatschappelijk

welzijn of van de gewezen
commissies van openbare onderstand

VERSLAG

NAMENSDE COMMISSIEVOORDE
BINNENLANDSE ZAKEN,DEALGEMENE

ZAKENEN HET OPENBAARAMBT

UITGEBRACHTDOOR
DE HEER Daniël VANPOUCKE

Zie:
het verslag van de heer Vanpoucke over het wets-

voorstel tot wijziging van de wet van 10 maart 1980
betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt
aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de
voorzitters van de raden van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn of van de gewezen commis-
sies van openbare onderstand (Stuk Kamer
nr. 363/4 - 95/96).

Zie:
- 405 - 95 / 96:

- Nr. I : Wetsvoorstel van de heer Schoeters.
- Nr. 2: Amendementen.

(*) Vijfde zitting van de 49"0 zittingsperiode.
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