
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[98/22256]N. 98 — 988
2 APRIL 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tege-
moetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en
daarmee gelijkgestelde producten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling

van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering tegekomtkomt in de kosten van de farmaceutische specia-
liteiten en daarmee gelijkgestelde producten zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de voorstellen, uitgebracht op 27 november 1997 en

4 december 1997 door de Technische raad voor farmaceutische
specialiteiten;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van

22 januari 1998;
Gelet op het advies uitgebracht op 20 februari 1998 door de

Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen;
Gelet op de adviezen uitgebracht op 9 maart 1998 door het Comité

van de verzekering voor geneeskundige verzorging;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[98/22256]F. 98 — 988
2 AVRIL 1998. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2 septem-
bre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obliga-
toire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35;

Vu l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés tel qu’il a été modifié jusqu’à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceu-
tiques, émises les 27 novembre 1997 et 4 décembre 1997;

Vu l’avis du Service du contrôle médical du 22 janvier 1998;

Vu l’avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes
assureurs, émis le 20 février 1998;
Vu les avis du Comité de l’assurance des soins de santé, émis le

9 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980,
16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
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Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegend dat alles moet in het werk gesteld worden om de

termijnen, bepaald in het bovengenoemd koninklijk besluit van 2 sep-
tember 1980, na te leven;
Overwegend dat deze termijnen werden bepaald in toepassing van

de richtlijn 89/105/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betreffende de doorzichtigheid van de
maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor
menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van
gezondheidszorg;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In bijlage I van het koninklijk besluit van 2 septem-
ber 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de
farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in hoofdstuk I, de volgende specialiteiten invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

B-60 AIR-TAL Sintesa
1306-638 compr. 20 × 100 mg 423,— 63 106
1306-646 compr. 60 × 100 mg 1 038,— 156 259
0747-451 * pr. compr. 1 × 100 mg 12,72
0747-451 ** pr. compr. 1 × 100 mg 10,45

B-111 AXETINE 250 Glaxo Wellcome
1390-194 compr. 10 × 250 mg 559,— 84 140
0747-477 * pr. compr. 1 × 250 mg 40,80
0747-477 ** pr. compr. 1 × 250 mg 33,50

B-111 AXETINE 500 Glaxo Wellcome
1390-202 compr. 10 × 500 mg 895,— 134 224
0747-485 * pr. compr. 1 × 500 mg 65,30
0747-485 ** pr. compr. 1 × 500 mg 53,70

B-119 BILCAR I.V. Abbott
1375-930 fl. I.V. 1 × 500 mg 750,— 112 187
0747-493 * pr. fl. I.V. 1 × 500 mg 547,—
0747-493 ** pr. fl. I.V. 1 × 500 mg 450,—

B-60 BIOFENAC UCB
1264-530 compr. 20 × 100 mg 423,— 63 106
1264-548 compr. 60 × 100 mg 1 038,— 156 259
0747-469 * pr. compr. 1 × 100 mg 12,72
0747-469 ** pr. compr. 1 × 100 mg 10,45

B-111 CECLOR 375 Lilly
1390-210 compr. 10 × 375 mg 486,— 73 121
0747-501 * pr. compr. 1 × 375 mg 35,50
0747-501 ** pr. compr. 1 × 375 mg 29,10

B-111 CECLOR 750 Lilly
1390-228 compr. 10 × 750 mg 778,— 117 194
0747-519 * pr. compr. 1 × 750 mg 56,80
0747-519 ** pr. compr. 1 × 750 mg 46,60

Vu l’urgence;
Considérant qu’il y a lieu de tout mettre en œuvre pour respecter les

délais prévus à l’arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive
89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés
européennes concernant la transparence des mesures régissant la
fixation des prix des médicaments à usage humain te leur inclusion
dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance
maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’annexe I de l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant
les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie
et l’invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et
produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

1° au chapitre I, insérer les spécialités suivantes :
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Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

B-154 DERMOFIX S.M.B.
1318-104 crème 15 g 20 mg/g 144,— 22 36
1318-096 crème 30 g 20 mg/g 231,— 35 58
0747-527 * pr. crème 1 × 20 mg/g 5,63
0747-527 ** pr. crème 1 × 20 mg/g 4,60

A-25 FARMORUBICINE READY TO USE Phar-
macie & Upjohn

1388-016 fl. I.V. 1 × 10 mg/ 5ml 1 190,— — —
1388-024 fl. I.V. 1 × 50 mg/ 25 ml 4 307,— — —
0747-535 * pr. fl. I.V. 1 × 10 mg/5 ml 948,—
0747-543 * pr. fl. I.V. 1 × 50 mg/25 ml 4 183,—
0747-535 ** pr. fl. I.V. 1 × 10 mg/5 ml 779,—
0747-543 ** pr. fl. I.V. 1 × 50 mg/25 ml 3 896,—

B-201 HIBERIX SK Beecham Biologicals
1340-884 dos. lyoph. I.M. 1 × 10 µg + solv. M 764,— 115 191
0747-550 * pr. dos. lyoph. I.M. 1 × 10 µg + solv. 558,—
0747-550 ** pr. dos. lyoph. I.M. 1 × 10 µg + solv. 458,—

B-20 LOMIR RETARD Novartis Pharma
1303-775 caps. 60 × 5 mg 1 499,— 225 375
0737-742 * pr. caps. 1 × 5 mg 22,07
0737-742 ** pr. caps. 1 × 5 mg 18,13

A-27 NOLVADEX-D 20 Zeneca
1390-236 compr. 84 × 20 mg 3 116,— — —
0713-040 * pr. compr. 1 × 20 mg 35,62
0713-040 ** pr. compr. 1 × 20 mg 32,20

B-76 PROLOPA « 125 » Roche
1324-714 compr. dispers. 30 × 100 mg/25 mg 324,— 49 81
1324-722 compr. dispers. 100 × 100 mg/25 mg 920,— 138 230
0747-568 * pr. compr. dispers. 1 × 100 mg/25 mg 6,72
0747-568 ** pr. compr. dispers. 1 × 100 mg/25 mg 5,52

B-73 PROZAC Lilly
1269-588 sir. 70 ml 20 mg/5 ml 882,— 132 220
0747-576 * pr. sir. 1 × 20 mg/5 ml 46,—
0747-576 ** pr. sir. 1 × 20 mg/5 ml 37,79

B-73 SERLAIN Roerig
1390-343 compr. enrob. 30 × 50 mg 1 460,— 219 365
0747-584 * pr. compr. enrob. 1 × 50 mg 42,57
0747-584 ** pr. compr. enrob. 1 × 50 mg 34,97

B-63 TILCOTIL Roche
1355-197 amp. I.M./I.V. 3 × 40 mg + solv. 405,— 61 101
0747-592 * pr. amp. I.M./I.V. 1 × 40 mg + solv. 98,67
0747-592 ** pr. amp. I.M./I.V. 1 × 40 mg + solv. 81,—

B-27 URACTONE 25 Prospa
1390-269 compr. 50 × 25 mg 509,— 76 127
0747-600 * pr. compr. 1 × 25 mg 7,44
0747-600 ** pr. compr. 1 × 25 mg 6,10

B-232 UTROGESTAN VAGINAL Piette
1390-244 caps. vag. 30 × 100 mg 404,— 61 101
1390-251 caps. vag. 90 × 100 mg 961,— 144 240
0720-649 * pr. caps. 1 × 100 mg 7,79
0720-649 ** pr. caps. 1 × 100 mg 6,40
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2° in hoofdstuk IV-B) :
a) in § 24-2), de volgende specialiteiten invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

B-21 TRITACE 2,5 mg Hoechst Marion Roussel
1390-350 compr. 28 × 2,5 mg 769,— 115 192
0747-618 * pr. compr. 1 × 2,5 mg 20,04
0747-618 ** pr. compr. 1 × 2,5 mg 16,46

B-21 TRITACE 5 mg Hoechst Marion Roussel
1390-368 compr. 28 × 5 mg 1 230,0 184 307
0747-626 * pr. compr. 1 × 5 mg 35,61
0747-626 ** pr. compr. 1 × 5 mg 29,25

b) in § 46-1°, de volgende specialiteiten invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

B-169 HEALON Pharmacia & Upjohn
0079-343 s. inj. 1 × 0,4 ml 10 mg/ml 3 087,— 250 375
1119-650 s. inj. 1 × 0,55 ml 10 mg/ml 3 722,— 250 375

B-169 HEALON GREAT VISCOSITY Pharmacia
& Upjohn

1015-957 s. inj. 1 × 0,55 ml 14 mg/ml 5 563,— 250 375
0741-256 * pr. s. inj. 1 × 0,55 ml 14 mg/ml 5 439,—
0741-256 ** pr. s. inj. 1 × 0,55 ml 14 mg/ml 5 152,—

B-169 IOLVISC Chauvin
1338-615 s. inj. 1 × 0,5 ml 10 mg/ml 3 201,— 250 375
1338-607 s. inj. 1 × 1 ml 10 mg/ml 4 875,— 250 375
0747-634 * pr. s. inj. 1 × 0,5 ml 10 mg/ml 3 077,—
0747-642 * pr. s. inj. 1 × 1 ml 10 mg/ml 4 751,—
0747-634 ** pr. s. inj. 1 × 0,5 ml 10 mg/ml 2 790,—
0747-642 ** pr. s. inj. 1 × 1 ml 10 mg/ml 4 464,—

B-169 PROVISC Alcon-Couvreur
1090-059 s. inj. 1 × 0,4 ml 10 mg/ml 3 037,— 250 375
1090-067 s. inj. 1 × 0,55 ml 10 mg/ml 3 296,— 250 375
1087-881 s. inj. 1 × 0,85 ml 10 mg/ml 4 876,— 250 375

B-169 VISCOAT Alcon-Couvreur
1204-825 s. inj. 1 × 0,55 ml 10 mg/ml 3 722,— 250 375

2° au chapitre IV-B) :
a) au § 24-2), insérer les spécialités suivantes :

b) au § 46-1°, insérer les spécialités suivantes :
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c) in § 74, de volgende specialiteiten invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

A-3 NOVOSEVEN 60 K.U.I. Novo Nordisk

0747-659
* pr. fl. pulv. I.V. 1 × 1,2 mg + solv. : pr.
K.U.I. 499,53

0747-659
** pr. fl. pulv. I.V. ×1,2 mg + solv. : pr.
K.U.I. 494,75

A-3 NOVOSEVEN 120 K.U.I. Novo Nordisk

0747-675
* pr. fl. pulv. I.V. 1 × 2,4 mg + solv. : pr.
K.U.I. 497,13

0747-675
** pr. fl. pulv. I.V. 1 × 2,4 mg + solv. : pr.
K.U.I. 494,73

A-3 NOVOSEVEN 240 K.U.I. Novo Nordisk

0747-667
* pr. fl. pulv. I.V. 1 × 4,8 mg + solv. : pr.
K.U.I. 495,93

0747-667
** pr. fl. pulv. I.V. 1 × 4,8 mg + solv. : pr.
K.U.I. 494,74

d) in § 79-1), de volgende specialiteit invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

A-45 LESCOL 40 Novartis Pharma
1309-244 caps. 98 × 40 mg 2 547,— — —
0745-679 * pr. caps. 1 × 40 mg 24,72
0745-679 ** pr. caps. 1 × 40 mg 21,80

e) in § 79-2), de volgende specialiteit invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

B-41 LESCOL 40 Novartis Pharma
1309-244 caps. 98 × 40 mg 2 547,— 250 375
0745-679 * pr. caps. 1 × 40 mg 24,72
0745-679 ** pr. caps. 1 × 40 mg 21,80

c) au § 74, insérer les spécialités suivantes :

d) au § 79-1), insérer la spécialité suivante :

e) au § 79-2), insérer la spécialité suivante :
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f) in § 84, de volgende nomenclatuurnummers invoegen :
229515-229526, 229530-229541, 318010-318021, 318275-218286, 318290-

318301.
g) in § 111, de volgende specialiteit invoegen :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

B-216 SEREVENT 50 DISKUS Glaxo Wellcome
1221-514 diskus 60 dos. 50 mcg/dos. 1 398,— 210 349
0747-683 * pr. diskus 1 dos. 50 mcg/dos. 20,02
0747-683 ** pr. diskus 1 dos. 50 mcg/dos 16,45

Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, onder rubriek XIX-1., een
als volgt opgesteld punt 5 toevoegen : « De progestagenen. —
Criterium B-232 ».

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die
volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

c

[98/22255]N. 98 — 989
2 APRIL 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tege-
moetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en
daarmee gelijkgestelde producten

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling

van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeits-
verzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia-
liteiten en daarmee gelijkgestelde producten zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op de voorstellen, uitgebracht op 22 januari 1998 door de

Technische raad voor farmaceutische specialiteiten;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle van

5 maart 1998;
Gelet op het advies uitgebracht op 13 maart 1998 door de Overeen-

komstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen;
Gelet op de adviezen uitgebracht op 23 maart 1998 door het Comité

van de verzekering voor geneeskundige verzorging;

f) au § 84, insérer les numéros de nomenclatures suivants :
229515-229526, 229530-229541, 318010-318021, 318275-318286, 318290-

318301.
g) au § 111, insérer la spécialité suivante :

Art. 2. A l’annexe II du même arrêté, à la rubrique XIX-1., ajouter un
point 5 libellé comme suit : « Les progestagènes. — Critère B-232 ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant
sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

[98/22255]F. 98 — 989
2 AVRIL 1998. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2 septem-
bre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obliga-
toire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35;

Vu l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés tel qu’il a été modifié jusqu’à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceu-
tiques, émises le 22 janvier 1998;
Vu l’avis du Service du contrôle médical du 5 mars 1998;

Vu l’avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes
assureurs, émis le 13 mars 1998;
Vu les avis du Comité de l’assurance des soins de santé, émis le

23 mars 1998;
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Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegend dat alles moet in het werk gesteld worden om de

termijnen, bepaald in het bovengenoemd koninklijk besluit van 2 sep-
tember 1980, na te leven;
Overwegend dat deze termijnen werden bepaald in toepassing van

de richtlijn 89/105/EEG van 21 december 1988 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betreffende de doorzichtigheid van de
maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor
menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van
gezondheidszorg;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In hoofdstuk IV, § 79, van bijlage I van het koninklijk
besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoet-
komt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee
gelijkgestelde producten, worden de volgende specialiteiten inge-
voegd :

— sub 1) :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de rechtheb-
benden bedoeld in arti-
kel 37, § 1 en § 19 van de
wet van 14.7.94 die recht
hebben op een ver-
hoogde verzekerings-
tegemoetkoming

—
Intervention des bénéfi-
ciaires visés à l’article 37,
§ 1er et § 19 de la loi du
14.7.94 qui ont droit à un
remboursement aug-
menté de l’assurance

Aandeel van de
andere recht-
hebbenden

—
Intervention des
autres bénéfi-
ciaires

A-45 LIPTITOR 10 Warner Lambert
1361-518 compr. 28 × 10 mg 1 396,— — —
1361-526 compr. 84 × 10 mg 3 070,— — —
0747-691 * pr. compr. 1 × 10 mg 35,07
0747-691 ** pr. compr. 1 × 10 mg 31,65

A-45 LIPITOR 20 Warner Lambert
1361-534 compr. 28 × 20 mg 1 953,— — —
1361-542 compr. 84 × 20 mg 4 574,— — —
0747-709 * pr. compr. 1 × 20 mg 52,98
0747-709 ** pr. compr. 1 × 20 mg 49,56

— sub 2) :

Criterium
—

Critère
Code

Benaming en verpakkingen
—

Dénomination et conditionnements

Opmer-
kingen
—

Obser-
vations

Basis van
tegemoetkoming

—
Base de

remboursement

Aandeel van de
rechthebbende
beoogd bij art. 37,
§ 2, wet 14.7.1994

—
Intervention du
bénéficiaire visé
par l’art. 37, § 2,
loi 14.7.1994

Aandeel van de
rechthebbende
andere dan deze
beoogd bij art. 37,
§ 2, wet 14.7.1994

—
Intervention du
bénéficiaire autre
que celui visé par
l’art. 37, § 2, loi
14.7.1994

B-41 LIPITOR 10 Warner Lambert
1361-518 compr. 28 × 10 mg 1 396,— 209 349
1361-526 compr. 84 × 10 mg 3 070,— 250 375
0747-691 * pr. compr. 1 × 10 mg 35,07
0747-691 ** pr. compr. 1 × 10 mg 31,65

B-41 LIPITOR 20 Warner Lambert
1361-534 compr. 28 × 20 mg 1 953,— 250 375
1361-542 compr. 84 × 20 mg 4 574,— 250 375
0747-709 * pr. compr. 1 × 20 mg 52,98
0747-709 ** pr. compr. 1 × 20 mg 49,56

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il y a lieu de tout mettre en œuvre pour respecter les

délais prévus à l’arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la
directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Commu-
nautés européennes concernant la transparence des mesures régissant
la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion
dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance
maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Au chapitre IV, § 79, de l’annexe I de l’arrêté royal du
2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance
obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont insérées les
spécialités suivantes :

— sous 1) :

— sous 2) :
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die
volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de
dag na zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te brussel, 2 april 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

c

[98/22254]N. 98 — 990 (98 — 629)
13 FEBRUARI 1998. — Koninklijk besluit

houdende specificaties van de leesapparatuur
voor de sociale identiteitskaart. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 12 maart 1998 :
— blz. 6597 : lezen :
Koninklijk besluit van 13 februari 1998 houdende specificaties van de

leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart.
— in plaats van :
Koninklijk besluit van 13 januari 1998 houdende specificaties van de

leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[S − C − 98/35402]N. 98 — 991
17 MAART 1998. — Decreet houdende diverse beleidsbepalingen (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Huisvesting

Artikel 1. In artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wordt een § 3
toegevoegd, die luidt als volgt :

« § 3. De Vlaamse regering kan de VHM machtigen om ter uitvoering van haar opdrachten een of meerdere
vennootschappen voor belegging in schuldvorderingen zoals bedoeld in de wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten op te richten of eraan deel te nemen. »

Art. 2. In artikel 34, § 2 van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen door wat volgt :

« De VHM en de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen voor het uitvoeren van hun vermogensrechtelijke
verrichtingen een beroep doen op de ambtenaren van de administratie van de BTW, registratie en domeinen. Wanneer
op hen een beroep wordt gedaan, oefenen deze ambtenaren in naam en voor rekening van de VHM of de betrokken
sociale huisvestingsmaatschappij alle bevoegdheden uit die door de regelgeving inzake de goederen van de Staat
werden verleend. Ze zijn bevoegd om de akten te verlijden. »

Art. 3. Artikel 42 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

« Artikel 42. De intrekking van de erkenning van een sociale huisvestingsmaatschappij heeft van rechtswege de
ontbinding ervan tot gevolg. Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na de aanzuivering van het passief
en de eventuele terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng, over op de VHM of een door de VHM aangewezen
sociale huisvestingsmaatschappij.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant
sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

[98/22254]F. 98 — 990 (98 — 629)
13 FEVRIER 1998. — Arrêté royal

relatif aux spécifications des appareils de lecture
de la carte d’identité sociale. — Erratum

Au Moniteur belge du 12 mars 1998 :
— page 6597 : lire :
Arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils

de lecture de la carte d’identité sociale
— au lieu de :
Arrêté royal du 13 janvier 1998 relatif aux spécifications des appareils

de lecture de la carte d’identité sociale.

(1) Zitting 1997-1998
Stukken : Ontwerp van decreet : 890 - nr. 1. — Amendementen : 890 - nr. 2. — Verslagen : 890 - nrs. 3 tot 7. — Tekst

aangenomen door de commissies : 890 - nr. 8.
Handelingen : Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 4 maart 1998.
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De beslissing tot intrekking van de erkenning heeft uitwerking vanaf het verstrijken van de beroepstermijn, indien
geen beroep werd ingesteld overeenkomstig het derde lid, of vanaf de datum waarop het beroep verworpen werd.

Een sociale huisvestingsmaatschappij waarvan beslist werd de erkenning in te trekken kan binnen drie maanden
na de kennisgeving van de beslissing van de VHM, bij de Vlaamse regering beroep instellen tegen de intrekking van
de erkenning. De Vlaamse regering doet over de intrekking een uitspraak drie maanden na de datum van het beroep.
Het beroep is ingewilligd wanneer er geen uitspraak is binnen de termijn.

Vanaf de datum van kennisgeving door de VHM van de beslissing tot intrekking van de erkenning tot de datum
waarop die beslissing uitwerking heeft, mag de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij, naast het
instellen van het beroep bedoeld in het derde lid en het stellen van alle daartoe dienstige daden, enkel nog daden van
dagelijks beheer stellen met het oog op het behoud van het patrimonium. De raad van bestuur kan deze daden van
beheer enkel nemen na instemming van de in het vijfde lid bedoelde gevolmachtigde. De in het vijfde lid bedoelde
gevolmachtigde kan de vergadering van de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij met
raadgevende stem bijwonen.

Van zodra de beslissing tot intrekking van de erkenning uitwerking heeft, worden alle bevoegdheden om de
sociale huisvestingsmaatschappij te besturen en te verbinden toegewezen aan een door de VHM aangestelde
gevolmachtigde. Hij is bevoegd om alle maatregelen te treffen en alle daden van bestuur en beschikking te stellen die
noodzakelijk zijn voor de overgang van het patrimonium van de ontbonden vennootschap op de VHM of de door de
VHM aangewezen sociale huisvestingsmaatschappij.

De Vlaamse regering bepaalt de verdere voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling. »

Art. 4. In artikel 75, § 3, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden ″ 101 of 102 ″ vervangen door de
woorden ″of 101″.

Art. 5. In artikel 103, § 1, 1°, van hetzelfde decreet wordt na de woorden ″20, tweede lid″ het cijfer ″, 21″
ingevoegd.

Art. 6. In artikel 103, § 2, 2°, van hetzelfde decreet worden na de woorden ″ artikel 20, tweede lid ″ de woorden
″en 21″ ingevoegd.

Art. 7. De artikelen 1, 2, 5 en 6 hebben uitwerking met ingang van 1 november 1997. Artikel 3 treedt in werking
op l mei 1998. Artikel 4 treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 75 van het decreet van
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Art. 8. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, bedoeld in artikel 30 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de
Vlaamse Wooncode, en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, bedoeld in artikel 50 van hetzelfde decreet,
krijgen als opdracht om onder de in dit artikel vermelde voorwaarden tussenkomsten in de aankoopprijs en in de
betaling van de leningslast te verschaffen voor leningen aangegaan voor de verwerving van een bouwgrond die
gelegen is in de door de Vlaamse regering nader te bepalen gebieden van de provincie Vlaams-Brabant.

De Vlaamse regering kan, afhankelijk van de kredieten die daartoe op de begroting van het Vlaamse Gewest
worden ingeschreven, aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
een subsidie verlenen voor de in het eerste lid bedoelde verrichting.

Het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen kan de tussenkomst enkel verlenen aan gezinnen met minstens
twee kinderen ten laste en voor zover de bouwgronden gelegen zijn in de door de Vlaamse regering nader te bepalen
woonvernieuwings- of woningbouwgebieden van de provincie Vlaams-Brabant, bedoeld in artikel 23 van het decreet
van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

De tussenkomsten kunnen enkel worden verleend aan particulieren die voldoen aan de door de Vlaamse regering
te bepalen eigendoms- en inkomensvoorwaarde.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toepassing van dit artikel.

HOOFDSTUK II. — Stedelijk beleid

Art. 9. Onverminderd de regels bepaald in de artikelen 41 en 50 van de wetten op de rijkscomptabiliteit,
gecoördineerd op 17 juli 1991, worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof, de tegemoetkomingen
toegekend aan de lokale besturen voor uitgaven in het kader van het Sociaal Impulsfonds onder basisallocatie 43.11,
programma 53.20. Het Rekenhof kan ter plaatse een controle a posteriori verrichten met betrekking tot de toepassing
van het decreet.

HOOFDSTUK III. — Landbouw

Art. 10. Afhankelijk van de beschikbare begrotingskredieten voorziet de Vlaamse regering in een steunregeling
tot aanmoediging van de toepassing door landbouwers van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden, met
inbegrip van de bescherming van de genetische diversiteit.

De Vlaamse regering bepaalt de aard, de inhoud en de toepassing van deze steunregeling evenals de
aanvraagprocedure voor de subsidie.

HOOFDSTUK IV. — Tewerkstelling

Art. 11. § 1. Er wordt een programma ter bevordering van de werkervaring opgezet. De Vlaamse regering bepaalt
de uitvoeringsmodaliteiten hiervan.

§ 2. Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1997.

Art. 12. In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter
bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, gewijzigd bij wet van 1 augustus 1985 en
vervangen door het decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, wordt
een 8° toegevoegd, dat luidt als volgt :

« 8° de tewerkstellingsduur van de werknemer tewerkgesteld in het kader van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten. »

Art. 13. § 1. Het Samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende
doorstromingsprogramma’s zal volkomen uitwerking hebben wat het Vlaamse Gewest betreft.

§ 2. Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 4 maart 1997.
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HOOFDSTUK V. — Cultuur

Art. 14. In artikel 22 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in § 1 wordt het woord ″kunsten″ vervangen door het woord ″Cultuur″;
2° in § 2, inleidende zin, wordt het woord ″kunsten″ vervangen door het woord ″Cultuur″;
3° § 2, 3. wordt opgeheven;

4° in § 2, 4., wordt het woord ″kunst″ vervangen door het woord ″Cultuur″;
5° in § 3, inleidende zin, wordt het woord ″kunsten″ vervangen door het woord ″Cultuur″;
6° in § 3, 3., worden de woorden ″langspeelfilms of″ geschrapt;
7° in § 3, 4., wordt het woord ″kunst ″ vervangen door het woord ″Cultuur″.

HOOFDSTUK VI. — Technopolis

Art. 15. De Vlaamse regering wordt met ingang van 24 juli 1997 gemachtigd om de NV Participatiemaatschappij
op te dragen om in opdracht en voor rekening van het Vlaamse Gewest een Vlaams doe-centrum voor wetenschap en
technologie op te richten, te noemen NV Technopolis.

De Vlaamse regering bepaalt de verdere regels betreffende de oprichting en werking van de NV Technopolis.

HOOFDSTUK VII. — Innovatie

Art. 16. § 1. Binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten, bestemd voor de toekenning van
subsidies aan initiatieven voor permanente vorming en innovatie, kunnen subsidies worden toegekend aan
vormingsprojecten die de innovatie of de bestuurlijke vernieuwing ondersteunen en mogelijk maken.

§ 2. De vormingsprojecten dienen gericht te zijn op de behoeften van één of meerdere van volgende categorieën
van personen :

1° de personen die een zelfstandig beroep uitoefenen in het Vlaamse Gewest;

2° de werknemers wier arbeidsplaats zich voornamelijk bevindt in het Vlaamse Gewest;

3° de werkzoekenden, die hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de nadere voorwaarden en modaliteiten waarmee de vormingsprojecten worden
gerangschikt en de subsidies worden toegekend.

HOOFDSTUK VIII. — Overdracht van goederen van de Vlaamse Gemeenschap
aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Art. 17. In artikel 7 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende
goederen van de Vlaamse Gemeenschap aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het tweede lid vervangen
door wat volgt :

« De inkomsten uit de overeenkomstig artikel 2, § 2, door de Vlaamse regering gemachtigde verhuring en/of
vervreemding van de onroerende goederen worden in mindering gebracht van de 450 miljoen frank, behoudens in het
geval dat deze inkomsten worden geherinvesteerd in infrastructuur met dezelfde bestemming.

De Vlaamse regering bepaalt de nadere regeling betreffende deze investeringssubsidies, onder meer inzake
subsidievoorschotten en het verlenen van de vaste belofte van toelagen. »

HOOFDSTUK IX. — Inwerkingtreding

Art. 18. Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998, behoudens andersluidende bepalingen in dit
decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 maart 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

De minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

L. VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,
L. PEETERS

De Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
E. BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

De Vlaamse minister van Economie, KMO, Landbouw en Media,
E. VAN ROMPUY

De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid,
Mevr. B. GROUWELS
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TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 98/35402]F. 98 — 991
17 MARS 1998. — Décret contenant diverses orientations politiques (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Logement

Article 1er. A l’article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté
un § 3 libellé comme suit :

« § 3. Le Gouvernement flamand peut habiliter la VHM à créer ou participer à une ou plusieurs sociétés de
placement en créances telles que visées par la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés
financiers. »

Art. 2. Dans l’article 34, § 2 du même décret, l’alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

« La VHM et les sociétés de logement social peuvent confier leurs opérations patrimoniales aux fonctionnaires de
l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines. Lorsqu’il est fait appel à eux, ces fonctionnaires
exercent au nom et pour le compte de la VHM ou des sociétés de logement social intéressées toutes les compétences
conférées par la réglementation en matière des biens de l’Etat. Ils sont compétents pour passer les actes. »

Art. 3. L’article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 42. Le retrait de l’agrément d’une société de logement social emporte de plein droit sa dissolution. Le
patrimoine de la société dissoute passe, après l’apurement du passif et le remboursement éventuel aux associés de leur
apport, à la VHM ou à une société de logement désignée par la VHM.

La décision de retrait de l’agrément prend effet à partir de l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a
étét intenté conformément à l’alinéa trois, ou à compter de la date de rejet du recours.

Une société de logement social dont le retrait de l’agrément a été décidé, peut former un recours contre ce retrait
auprès du Gouvernement flamand dans les trois mois qui suivent la notification de la décision de la VHM. Le
Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois qui suivent la date du recours. Il est satisfait au recours
lorsqu’aucune décision n’est prise dans le délai imparti.

A partir de la date de notification par la VHM de la décision de retrait de l’agrément jusqu’à la date d’effet de cette
décision, le conseil d’administration de la société de logement social peut, outre l’exercice du recours visé à l’alinéa trois
et la pose de tous actes utiles à cet effet, faire les seuls actes de gestion journalière en vue de sauvegarder le patrimoine.
Le conseil d’administration ne peut faire ses actes de gestion qu’après l’assentiment du délégué visé à l’alinéa cinq. Le
délégué visé à l’alinéa cinq peut assister avec voix consultative à la réunion du conseil d’administration de la société
de logement social.

Dès que la décision de retrait de l’agrément prend effet, toutes les attributions visant à administrer et à engager la
société de logement social, sont dévolues à un délégué désigné par la VHM. Il est compétent pour prendre toutes les
mesures et faire tous les actes d’administration et de disposition nécessaires au transfert du patrimoine de la société
dissoute à la VHM ou à une société de logement social désignée par la VHM.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d’application de cette disposition. »

Art. 4. Dans l’article 75, § 3, alinéa trois du même décret, les mots ″101 ou 102″ sont remplacés par les
mots ″ou 101″.

Art. 5. Dans l’article 103, § 1er, 1° du même décret, il est inséré après les mots ″20, deuxième alinéa″, le chiffre ″, 21″.

Art. 6. Dans l’article 103, § 2, 2° du même décret, il est inséré après les mots ″article 20, deuxième alinéa″, les
mots ″et 21″.

Art. 7. Les articles 1, 2, 5 et 6 produisent leurs effets le 1er novembre 1997. L’article 3 entre en vigueur le
1er mai 1998. L’article 4 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 75 du décret du 15 juillet 1997
contenant le Code flamand du Logement.

Art. 8. La ″Vlaamse Huisvestingsmaatschappij″ visée à l’article 30 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code
flamand du Logement et le ″Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen″, visé à l’article 50 du même décret, sont
chargés d’octroyer des interventions, aux conditions prévues par le présent article, dans le remboursement des charges
d’emprunts contractés pour l’acquisition d’un terrain à bâtir sis dans les zones de la province du Brabant flamand que
le Gouvernement flamand détermine.

Indépendamment des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut
accorder une subvention à la ″Vlaamse Huisvestingsmaatschappij″ et au ″Vlaams Woningfonds van de Grote
Gezinnen″ pour la mission visée à l’alinéa premier.

L’intervention du ″Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen″ ne s’adresse qu’aux familles comptant au moins
deux enfants à charge et dans la mesure où les terrains à bâtir sont situés dans les zones de construction ou de
rénovation d’habitations de la province du Brabant flamand, visées à l’article 23 du décret du 15 juillet 1997 contenant
le Code flamand du Logement et que le Gouvernement flamand détermine.

Les interventions ne peuvent être octroyées qu’aux particuliers répondant aux conditions en matière de propriété
et de revenu que le Gouvernement flamand détermine.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d’application du présent article.

(1) Session 1997-1998
Documents - Projet de décret : 890 - n° 1. — Amendements : 890 - n° 2. — Rapports : 890 - nos 3 à 7. — Texte adopté

par les commissions : 890 - n° 8.
Annales : Discussion et adoption. Séances du 4 mars 1998.
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CHAPITRE II. — Politique urbaine

Art. 9. Sans préjudice des règles prévues aux articles 41 et 50 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées
le 17 juillet 1991, sont dispensées du visa préalable de la Cour des Comptes, les interventions accordées aux pouvoirs
locaux dans les dépenses faites dans le cadre du Fonds d’impulsion sociale sous l’allocation de base 43.11, pro-
gramme 53.20. La Cour des Comptes peut contrôler sur place l’application du décret.

CHAPITRE III. — Agriculture

Art. 10. En fonction des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met en place un dispositif
d’aide pour encourager l’application de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement par les
agriculteurs, y compris la préservation de la diversité génétique.

Le Gouvernement flamand détermine la nature, le contenu et l’application de ce dispositif d’aide ainsi que la
procédure de demande de la subvention.

CHAPITRE IV. — Emploi

Art. 11. § 1er. Il est créé un programme d’encouragement de l’expérience professionnelle. Le Gouvernement
flamand arrête ses modalités d’exécution.

§ 2. Le présent article produit ses effets le 1er et juin 1997.

Art. 12. A l’article 2, § 2 de l’arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l’emploi
dans le secteur non marchand, modifié par la loi du 1er août 1985 et remplacé par le décret du 18 décembre 1992
contenant des mesures d’accompagnement du budget 1993, il est ajouté un 8° libellé comme suit :

« 8° la durée d’occupation du travailleur mis au travail dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 juin 1997 harmonisant les divers régimes de projets d’expérience professionnelle. »

Art. 13. § 1er. L’accord de coopération du 4 mars 1997 entre l’Etat fédéral et les Régions relatif aux programmes
de transition professionnelle produira son plein et entier effet en ce qui concerne la Région flamande.

§ 2. Le présent article produit ses effets le 4 mars 1997.

CHAPITRE V. — Culture

Art. 14. L’article 22 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que
des dispositions accompagnant le budget 1991, est modifié comme suit :

1° au § 1er, les mots ″des arts″ sont remplacés par les mots ″de la Culture″;
2° au § 2, dans la phrase liminaire, les mots ″des arts″ sont remplacés par les mots ″de la Culture″;
3° le § 2, 3. est abrogé;

4° au § 2, 4., Ies mots ″des arts″ sont remplacés par les mots ″de la Culture″;
5° au § 3, dans la phrase liminaire, les mots ″des arts″ sont remplacés par les mots ″de la Culture″;
6° au § 3, 3., Ies mots ″films de long métrage ou″ sont supprimés;
7° au § 3, 4., Ies mots ″des arts″ sont remplacés par les mots ″de la Culture″.

CHAPITRE VI. — Technopolis

Art. 15. Le Gouvernement flamand est habilité à compter du 24 juillet 1997 à donner mission à la ″NV
Participatiemaatschappij″ de créer par ordre et pour le compte de la Région flamande un Centre interactif flamand de
la science et de la technologie, dénommé NV Technopolis.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la création et du fonctionnement de la NV Technopolis.

CHAPITRE VII. — Innovation

Art. 16. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés affectés au subventionnement des initiatives de
formation permanente et d’innovation, des subventions peuvent être octroyées aux projets de formation appuyant et
permettant la réalisation de l’innovation ou de la rénovation administrative.

§ 2. Les projets de formation doivent cibler les besoins d’une ou plusieurs catégories de personnes :

1° les personnes exerçant un métier indépendant en Région flamande;

2° les travailleurs dont le lieu de travail se situe principalement en Région flamande;

3° les demandeurs d’emploi domiciliés dans la région linguistique néerlandophone et dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités relatives au classement des projets de
formation et à l’octroi de subventions.

CHAPITRE VIII. — Transfert de biens de la Communauté flamande
à la Commission communautaire flamande

Art. 17. Dans l’article 7 du décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la
Communauté flamande à la Commission communautaire flamande, le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :

« Les revenus provenant de la location et/ou aliénation des biens immobiliers, autorisées par le Gouvernement
flamand conformément à l’article 2, § 2, sont décomptés des 450 millions de francs, sauf dans le cas où ces revenus sont
réinvestis dans des équipements ayant la même destination.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à ces subventions d’investissement, notamment en ce
qui concerne les avances subventionnelles et l’octroi d’une promesse ferme de subvention. »
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CHAPITRE IX. — Entrée en vigueur

Art. 18. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1998, sauf dispositions contraires dans le présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire,
E. BALDEWI]NS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

Le Ministre flamand de l’Economie, des PME, de l’Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l’Egalité des Chances,
Mme B. GROUWELS

c

[S − C − 98/35401]N. 98 — 992
17 MAART 1998. — Decreet houdende regeling van het recht op vrije nieuwsgaring

en de uitzending van korte berichtgeving door de omroepen (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder :

1˚ exclusiviteitshouder : elke omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap die voor evenementen
exclusieve uitzendrechten heeft verworven voor de Vlaamse Gemeenschap;

2˚ secundaire omroep : elke omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap die geen exclusieve
uitzendrechten voor de Vlaamse Gemeenschap heeft verworven, in geval er exclusieve uitzendrechten op het
evenement zijn verleend;

3˚ actualiteitenprogramma : een informatief programma, gewijd aan actuele gebeurtenissen, waaronder evene-
menten :

4˚ evenement : een voor het publiek toegankelijke gebeurtenis. De gebeurtenis vormt een afgerond geheel met een
natuurlijk begin en einde. Als een evenement zich uitstrekt over meerdere dagen, wordt elke dag als een afzonderlijk
evenement beschouwd;

5˚ organisator :

— de persoon of vereniging die het evenement organiseert;

— de houder van de exploitatierechten op het evenement;

6˚ competitie : een reeks van wedstrijden van een groep van clubs waarbij elke club tegen alle andere moet spelen
of waarbij telkens twee clubs tegen elkaar moeten spelen, waarbij de verliezer wordt uitgeschakeld.

(1) Buitengewone zitting 1995 :
Stuk. — Voorstel van decreet : 82, nr. 1.

Zitting 1996-1997 :
Stuk. — Advies van de Raad van State : 82, nr. 2.
Zitting 1997-1998 :
Stukken. — Amendementen : 82, nrs. 3 en 4. — In eerste lezing aangenomen artikelen : 82, nr. 5. —

Amendementen : 82, nr. 6. — Verslag : 82, nr. 7 + Erratum. — Motie houdende verzoek tot raadpleging van de Raad
van State : 82, nr. 8. —Advies van de Raad van State : 82, nr. 9. —Amendementen : 82, nrs. 10 tot 13. — In eerste lezing
door de plenaire vergadering aangenomen artikelen : 82, nr. 14. — Amendement : 82, nr. 15.

Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 3 en 4 maart 1998.
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Art. 3. Elke omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap heeft het recht op vrije informatiegaring.

Ten aanzien van evenementen waarop exclusieve uitzendrechten zijn verleend, houdt dit recht in :

a) de vrije toegang tot het evenement, voorzover het plaatsvindt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad, voorzover de instelling die het evenement organiseert in Brussel-Hoofdstad wegens haar
organisatie beschouwd kan worden uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap;

b) het recht om opnamen te maken, voorzover het evenement plaatsvindt in het Nederlandse taalgebied of in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voorzover de instelling die het evenement organiseert in Brussel-Hoofdstad
wegens haar organisatie beschouwd kan worden uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap;

c) het recht op korte berichtgeving.

Art. 4. Het recht van vrije toegang en opname kan door de organisator slechts in een uitzonderlijk geval, en
uitsluitend om redenen van veiligheid en voorkoming van hinder voor het verloop van het evenement, beperkt
worden. In dat geval moet de organisator voorrang geven aan de omroepen die exclusieve uitzendrechten hebben
verworven. Indien er geen omroepen zijn die exclusieve uitzendrechten hebben verworven, moet voorrang worden
verleend aan de omroep van de Vlaamse Gemeenschap of aan de omroepen erkend door de Vlaamse Gemeenschap,
in de zin van artikel 41, 1˚, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op
25 januari 1995.

Art. 5. De korte berichtgeving is uitsluitend toegestaan in journaals en in regelmatig geprogrammeerde
actualiteitenprogramma’s.

De omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap bepaalt autonoom de inhoud van de korte berichtgeving.

Art. 6. De duur van de korte berichtgeving is beperkt tot de tijd die nodig is om de noodzakelijke informatie over
het evenement uit te zenden en mag in totaal niet meer dan drie minuten klank- en/of beeldmateriaal van het
evenement bevatten.

Specifiek voor competities, mag de korte berichtgeving van een competitiespeeldag per sporttak binnen een
journaal nooit langer zijn dan zes minuten. Voor een actualiteitenprogramma mag de duur niet langer zijn dan vijftien
minuten. Specifieke modaliteiten kunnen door de Vlaamse regering uitgewerkt worden.

Art. 7. § 1. De secundaire omroep heeft in beginsel het recht om eigen opnamen te maken met respect voor de
materiële voorrang van de omroepen die exclusieve uitzendrechten hebben verworven.

Voor sportevenementen is dit recht beperkt tot het maken van beelden in de marge van het evenement. Deze
beperking is echter niet van toepassing in het geval de exclusiviteitshouders een inbreuk plegen op het recht vervat in
§ 2, eerste lid. Deze beperking is evenmin van toepassing indien de exclusieve uitzendrechten voor de Vlaamse
Gemeenschap niet zijn verworven door een omroep van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Indien de
exclusiviteitshouders hun exclusief uitzendrecht op een evenement niet uitoefenen, kunnen de secundaire omroepen
gratis beelden van het evenement maken.

§ 2. De secundaire omroep heeft het recht om tegen een billijke vergoeding de beschikking te krijgen van de
opnamen en/of signalen van de exclusiviteitshouders, dit met het oog op een korte berichtgeving.

Voor een korte berichtgeving in journaals wordt de vergoeding bepaald op basis van de gemaakte technische
kosten. Voor een korte berichtgeving in actualiteitenprogramma’s kan tevens rekening worden gehouden met de
uitzendrechten.

§ 3. In geval van overname van het signaal en/of de opnamen kiest de secundaire omroep vrij de klanken/of de
beeldfragmenten waarmee hij zijn korte berichtgeving stoffeert. Wat de klank bij de beeldfragmenten betreft, wordt
alleen omgevingsgeluid doorgegeven.

Art. 8. In geval van overname van het signaal en/of de opnamen moet de secundaire omroep het logo van de
exclusiviteitshouders als bronvermelding zichtbaar presenteren tijdens de korte berichtgeving.

Art. 9. § 1. In geval van overname van het signaal en/of van de opnamen van de exclusiviteitshouders mag de
secundaire omroep de korte berichtgeving brengen zodra de exclusiviteitshouders het evenement geheel of gedeeltelijk,
en al dan niet rechtstreeks, een eerste keer hebben uitgezonden.

Als de secundaire omroep zelf de opnamen heeft gemaakt, mag het tijdstip van uitzending vrij gekozen worden.

§ 2. De korte berichtgeving mag niet heruitgezonden worden los van de actualiteitsgebeurtenis, tenzij er een directe
band bestaat tussen de inhoud ervan en een andere actualiteitsgebeurtenis.

De korte berichtgeving mag heruitgezonden worden in overzichtsprogramma’s.

§ 3. De korte berichtgeving mag in het archief bewaard worden, maar mag alleen heruitgezonden worden onder
de voorwaarden gesteld in § 2.

Art. 10. De betrokken partijen kunnen in onderling overleg afwijken van de bepalingen van de artikels 6 tot en
met 9 van dit decreet.

Art. 11. Het Vlaams Commissariaat voor de Media is belast met het toezicht op de naleving en de sanctionering
van de inbreuken door de omroepen op de bepalingen van dit decreet.

De artikelen 116quater, 116septies en 116octies van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie,
gecoördineerd op 25 januari 1995, zijn van overeenkomstige toepassing.

Art. 12. De Vlaamse regering kan de bepalingen van dit decreet coördineren met de bepalingen van de decreten
betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en met de bepalingen die deze op het
tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden gewijzigd hebben.

Daartoe kan zij :

1˚ de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de teksten naar de vorm
wijzigen;

2˚ de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering overeenbrengen;

3˚ zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de redactie ervan
wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en een eenheid in de terminologie te brengen.
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Art. 13. De bepalingen van dit decreet zijn niet van toepassing op de vóór 1 januari 1998 gesloten
exclusiviteitscontracten.

Art. 14. Dit decreet treedt in werking op 1 juli 1998.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 maart 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media,
E. VAN ROMPUY

TRADUCTION

[S − C − 98/35401]F. 98 — 992
17 MARS 1998. — Décret réglant le droit à la liberté d’information
et la diffusion d’informations brèves par les radiodiffuseurs (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Au sens du présent décret on entend par :

1˚ titulaire de l’exclusivité : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui a acquis pour
la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d’événements;

2˚ radiodiffuseur secondaire : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui n’a pas acquis
de droits de diffusion exclusifs pour la Communauté flamande, au cas où l’événement ferait l’objet de droits de
diffusion exclusifs;

3˚ programme d’actualité : un programme d’information consacré aux actualités parmi lesquelles des événements;

4˚ événement : une manifestation accessible au public. Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et
une fin naturels. Si l’événement s’étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct;

5˚ organisateur :

— la personne ou l’association qui organise l’événement;

— le titulaire des droits d’exploitation liés à l’événement;

6˚ compétition : une série de matchs d’un groupe de clubs impliquant que chaque club joue contre tous les autres
clubs ou que deux clubs jouent chaque fois l’un contre l’autre, le club perdant étant éliminé.

Art. 3. Chaque radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle, a droit à la liberté d’information.

S’agissant des événements faisant l’objet de droits de diffusion exclusifs, ce droit implique :

a) le libre accès à l’événement, dans la mesure où celui-ci a lieu dans la région linguistique néerlandophone ou dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’organisme qui organise l’événement dans la région de Bruxelles-Capitale
pouvant être considéré, en raison de son organisation, comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;

b) le droit de faire des enregistrements dans la mesure où l’événement a lieu dans la région linguistique
néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’organisme qui organise l’événement dans la région
de Bruxelles-Capitale pouvant être considéré, en raison de son organisation, comme appartenant exclusivement à la
Communauté flamande;

c) le droit à la diffusion d’informations brèves.

Art. 4. Le droit à l’accès et à l’enregistrement libres peut dans des cas exceptionnels être limité et ce uniquement
pour des raisons de sécurité et de prévention d’entraves au déroulement de l’événement. Dans ce cas, l’organisateur
doit donner priorité aux radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs. En l’absence de radiodiffuseurs
détenant des droits de diffusion exclusifs, il y a lieu de donner priorité au radiodiffuseur de la Communauté flamande
ou aux radiodiffuseurs agréés par la Communauté flamande, au sens de l’article 41, 1˚, des décrets relatifs à la
radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995.

Art. 5. La diffusion d’informations brèves n’est autorisée que dans les journaux et les programmes d’actualités
régulièrement programmés.

Le radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle détermine en toute autonomie le contenu des
informations brèves.

(1) Session extraordinaire 1995 :
Document. — Proposition de décret : 82, n˚ 1.

Session 1996- 1997 :
Document. — Avis du Conseil d’Etat : 82, n˚ 2.
Session 1997- 1998 :
Documents. — Amendements : 82, nos 3 et 4. — Articles adoptés en première lecture : 82, n˚ 5. — Amendements :

82, n˚ 6. — Rapport : 82, n˚ 7 + Erratum. — Motion sollicitant la consultation du Conseil d’Etat : 82, n˚ 8. — Avis du
Conseil d’Etat : 82, n˚ 9. — Amendements : 82, nos 10 à 13. — Article adopté en première lecture par l’assemblée
plénière : 82, n˚ 14. — Amendement : 82, n˚ 15.

Annales. — Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 mars 1998.
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Art. 6. La durée des informations brèves est limitée au temps requis pour la diffusion de l’information nécessaire
sur l’événement et ne peut contenir au total plus de trois minutes de matériel sonore et/ou visuel de cet événement.

S’agissant en particulier des compétitions, la diffusion d’informations brèves sur une journée de compétition ne
peut dépasser six minutes dans un journal par discipline sportive. Dans le cas d’un programme d’actualités, la durée
ne peut être supérieure à quinze minutes. Le Gouvernement flamand peut établir des modalités particulières.

Art. 7. § 1er. Le radiodiffuseur secondaire a en principe le droit de faire ses propres enregistrements tout en
respectant la priorité matérielle dont bénéficient les radiodiffuseurs ayant acquis les droits de diffusion exclusifs.

Dans le cas d’événements sportifs, ce droit se limite aux images prises dans la marge de l’événement. Toutefois,
cette restriction n’est pas applicable au cas où les titulaires de l’exclusivité enfreignent le droit énoncé au § 2, alinéa
premier. En outre, cette restriction n’est pas d’application si les droits de diffusion exclusifs pour la Communauté
flamande n’ont pas été acquis par un radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle. Au cas où les
titulaires de l’exclusivité n’exerceraient pas leur droit de diffusion exclusif, les radiodiffuseurs secondaires sont libres
d’enregistrer gratuitement des images de l’événement.

§ 2. Le radiodiffuseur secondaire a le droit de disposer, moyennant indemnisation équitable, des enregistrements
et/ou signaux des titulaires de l’exclusivité et ce en vue d’une diffusion d’informations brèves.

Pour une émission d’informations brèves dans un journal, l’indemnité est fixée sur base des frais techniques
exposés. Pour une émission d’informations brèves dans un programme d’actualités, il y a lieu de tenir compte
également des droits de diffusion.

§ 3. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire choisit librement les
fragments sonores et/ou visuels qu’il utilise dans son émission d’informations brèves. Le son qui accompagne les
fragments visuels consiste en des sons ambiants.

Art. 8. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements, le radiodiffuseur secondaire doit afficher visiblement
la source sous la forme du logo des titulaires de l’exclusivité au cours de l’émission d’informations brèves.

Art. 9. § 1er. En cas de relais du signal et/ou des enregistrements des titulaires de l’exclusivité, le radiodiffuseur
secondaire peut émettre des informations brèves dès que les titulaires de l’exclusivité ont retransmis l’événement une
première fois en tout ou en partie et en direct ou non.

Si le radiodiffuseur secondaire a lui-même fait les enregistrements, l’heure d’émission peut être librement choisie.

§ 2. Les informations brèves ne peuvent être retransmises hors du cadre d’un événement d’actualité à moins qu’il
n’existe un lien direct entre son contenu et un autre événement d’actualité.

Les informations brèves peuvent être retransmises dans des programmes rétrospectifs.

§ 3. Les informations brèves peuvent être archivées mais leur retransmission est soumise aux conditions énoncées
au § 2.

Art. 10. Les parties intéressées peuvent déroger de commun accord aux dispositions des articles 6 à 9 inclus du
décret.

Art. 11. Le ″Vlaams Commissariaat voor de Media″ (Commissariat flamand aux Médias) est chargé de veiller au
respect des dispositions du présent décret et à la prise de sanctions en cas d’infractions par les radiodiffuseurs.

Les articles 116quater, 116septies et 116octies des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le
25 janvier 1995, s’appliquent par analogie.

Art. 12. Le Gouvernement flamand peut procéder à la coordination des dispositions du présent décret avec celles
des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 et avec celles ayant modifié
explicitement ou implicitement ces dernières à la date de la coordination.

A cette fin elle peut :

1˚ modifier l’ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;

2˚ faire concorder les références dans les dispositions à coordonner avec la nouvelle numérotation;

3˚ sans porter atteinte aux principes contenues dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de
les harmoniser et d’uniformiser la terminologie.

Art. 13. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux contrats d’exclusivité passés avant le
1er janvier 1998.

Art. 14. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l’Economie, des P.M.E., de l’Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
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[98/35404]N. 98 — 993
17 MAART 1998. — Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :

1. overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé en slotakte, ondertekend in
Mauritius op 4 november 1995;

2. protocol bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de republiek
Oostenrijk, de republiek Finland en het koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in Mauritius op
4 november 1995 (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Dit decreet regelt gemeenschaps- en gewestaangelegenheden.

Art. 2. De volgende internationale akten zullen wat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreft,
volkomen uitwerking hebben :

1. overeenkomst tot wijziging van de vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé en de slotakte, ondertekend in
Mauritius op 4 november 1995;

2. protocol bij de vierde ACS-EG-Overeenkomst naar aanleiding van de toetreding van de republiek Oostenrijk,
van de republiek Finland en van het koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend in Mauritius op
4 november 1995.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 maart 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

De minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,

L. VAN DEN BOSSCHE

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting,
L. PEETERS

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
E. BALDEWIJNS

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

De Vlaamse minister van Economie, K.M.O., Landbouw en Media,
E. VAN ROMPUY

De Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid,
Mevr. B. GROUWELS

TRADUCTION
[98/35404]F. 98 — 993

17 MARS 1998. — Décret portant approbation des actes internationaux suivants :

1. convention modifiant la Quatrième Convention ACP-CE de Lomé et Acte final, signés à l’île Maurice le
4 novembre 1995;

2. protocole à la Quatrième Convention ACP-CE de Lomé à l’occasion de l’adhésion de la République
d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne, signée à l’île Maurice le
4 novembre 1995 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.

(1) Zitting 1997-1998.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 773, nr. 1. — Verslag : 773, nr. 2.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 4 maart 1998.
(1) Session 1997-1998.
Documents. — Projet de décret : 773, n° 1. — Rapport : 773, n° 2.
Annales. — Discussion et adoption. Séances du 4 mars 1998.
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Art. 2. Les actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet, en ce qui concerne la Communauté
flamande et la Région flamande :

1. convention modifiant la Quatrième Convention ACP-CE de Lomé et Acte final, signés à l’île Maurice le
4 novembre 1995;

2. protocole à la Quatrième Convention ACP-CE à l’occasion de l’adhésion de la République d’Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne, signée à l’île Maurice le 4 novembre 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

Le Ministre flamand de l’Economie, des P.M.E., de l’Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l’Egalité des Chances,
Mme B. GROUWELS

c

[98/35378]N. 98 — 994
24 JUNI 1997. — Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden

inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

In het Belgisch Staatsblad van 9 september 1997, bl. 23251-23267, werd dit genoemde besluit gepubliceerd.
Hieronder volgt als bijlage bij dit besluit de tabel van de salarisschalen van de personeelsleden van de

voorzieningen voor kinderopvang in aanmerking te nemen bij de berekening van de salarissubsidies.

Bijlage

Tabel van de salarisschalen van de personeelsleden van de voorzieningen voor kinderopvang,
in aanmerking te nemen bij de berekening van de salarissubsidies

1. Lic. Pedagogie/kinderpsychologie (24 jaar)

Anciënniteit Jaarbasis

24 J/0 832 227

1 857 168

2 882 109

3-4 907 050

5-6 945 343

7-8 983 996

9-10 1 022 669

11-12 1 061 343

13-14 1 100 016

15-16 1 138 690

17-18 1 177 364

19-20 1 216 038

21-22 1 254 712

23 1 293 385
2. Sociaal en gegradueerd personeel (23 jaar)
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Anciënniteit Jaarbasis

23 J/0 630 338

1 642 803

2 655 269

3-4 667 734

5-6 689 111

7-8 792 430

9-10 813 806

11-12 835 183

13-14 856 560

15 877 936

16 951 606

17 973 189

18 1 003 538

19-20 1 024 915

21-22 1 046 291

23-24 1 067 668

25-26 1 089 045

27 1 110 421
3. Gebrevetteerd verple(e)g(st)er (20 jaar)

Anciënniteit Jaarbasis

20 J/0 582 846

1 593 530

2 604 212

3-4 614 895

5-6 625 579

7-8 639 826

9-10 668 332

11-12 696 837

13-14 721 778

15-16 746 720

17-18 771 661

19-20 796 602

21-22 821 543

23-24 846 484

25-26 871 426

27-28 896 367

29 921 308
4. Kinderverzorg(st)er (18 jaar)

Anciënniteit Jaarbasis

18 J/0 509 022

1 514 626

2 520 231

3 525 834

4 536 651

5-6 548 087

7-8 559 522

9-10 570 957

11-12 582 392

13-14 593 827

15-16 608 044

17-18 622 261

19-20 636 478
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21-22 650 695

23-24 664 911

25-26 679 128

27-28 693 345

29 707 562
5. Kleuterleid(st)er (21 jaar)

Anciënniteit Jaarbasis

21 J/0 579 895

1 601 432

2 622 969

3-4 644 506

5-6 674 123

7-8 703 741

9 772 306

10-11 801 923

12-13 831 540

14-15 861 157

16-17 890 775

18-19 920 392

20-21 950 009

22-23 979 626

24-25 1 009 244

26-27 1 038 861

28 1 068 478
Brussel, 24 juni 1997.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden inzake
erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

TRADUCTION

[98/35378]F. 98 — 994
24 JUIN 1997. — Arrêté du Gouvernement flamand

fixant les conditions d’agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d’accueil

L’arrêté précité a été publié au Moniteur belge du 9 septembre 1997 aux pages 23251 à 23267. Ci-dessous figure en
annexe au présent arrêté, le tableau des échelles de traitement des membres du personnel des structures d’accueil de
jour des enfants, à prendre en considération pour le calcul des subventions aux traitements.

Annexe

Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des structures d’accueil de jour des enfants, à
prendre en considération pour le calcul es subventions aux traitements.

1. Licencié(e) en pédagogie/psychologie de l’enfant (24 ans)

Ancienneté Base annuelle

24 J/0 832 227

1 857 168

2 882 109

3-4 907 050

5-6 945 343

7-8 983 996

9-10 1 022 669
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11-12 1 061 343

13-14 1 100 016

15-16 1 138 690

17-18 1 177 364

19-20 1 216 038

21-22 1 254 712

23 1 293 385
2. Personnel social et gradué (23 ans)

Ancienneté Base annuelle

23 J/0 630 338

1 642 803

2 655 269

3-4 667 734

5-6 689 111

7-8 792 430

9-10 813 806

11-12 835 183

13-14 856 560

15 877 936

16 951 606

17 973 189

18 1 003 538

19-20 1 024 915

21-22 1 046 291

23-24 1 067 668

25-26 1 089 045

27 1 110 421

3. Infirmier(ère) breveté(e) (20 ans)

Ancienneté Base annuelle

20 J/0 582 846

1 593 530

2 604 212

3-4 614 895

5-6 625 579

7-8 639 826

9-10 668 332

11-12 696 837

13-14 721 778

15-16 746 720

17-18 771 661

19-20 796 602

21-22 821 543

23-24 846 484

25-26 871 426

27-28 896 367

29 921 308
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4. Puériculteur(trice) (18 ans)
Ancienneté Base annuelle

18 J/0 509 022

1 514 626

2 520 231

3 525 834

4 536 651

5-6 548 087

7-8 559 522

9-10 570 957

11-12 582 392

13-14 593 827

15-16 608 044

17-18 622 261

19-20 636 478

21-22 650 695

23-24 664 911

25-26 679 128

27-28 693 345

29 707 562

5. Instituteur(trice) maternel(le) (21 ans)
Ancienneté Base annuelle

21 J/0 579 895

1 601 432

2 622 969

3-4 644 506

5-6 674 123

7-8 703 741

9 772 306

10-11 801 923

12-13 831 540

14-15 861 157

16-17 890 775

18-19 920 392

20-21 950 009

22-23 979 626

24-25 1 009 244

26-27 1 038 861

28 1 068 478

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d’agrément et de subventionement
des crèches et des services pour familles d’accueil.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[S − C − 98/27242]F. 98 — 995
2 AVRIL 1998. — Arrêté du Gouvernement wallon organisant l’examen de chasse en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la décision M(83)3 du 27 avril 1983 du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux concernant la
reconnaissance réciproque des examens de chasse;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l’article 14, § 2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du
14 juillet 1994;

Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 organisant l’examen de chasse en Région wallonne;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 fixant le règlement d’ordre intérieur des commissions

d’examen de chasse;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse du 25 novembre 1997;
Vu l’urgence motivée par la proximité de l’examen de chasse, la difficulté d’organiser une telle épreuve pratique,

la nécessité d’une décision rapide pour l’administration et celle de répondre à la décision du Conseil des Ministres de
l’Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 16 mars 1998, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition du Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions;

2° l’Administration compétente : l’Administration du Ministère de la Région wallonne ayant la Chasse dans ses
compétences.

Art. 2. § 1er. A partir de 1998, le certificat attestant la réussite de l’examen de chasse visé à l’article 4, § 1er, 2°, de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est délivré par l’Administration
compétente aux candidats ayant satisfait aux deux épreuves de cet examen, à savoir l’épreuve théorique et l’épreuve
pratique.

Les certificats délivrés avant 1998 qui ne concernent que l’épreuve théorique restent suffisants à eux seuls pour
l’obtention d’un permis et d’une licence de chasse en Région wallonne sans préjudice des dispositions de l’article 4,
§ 1er, 2°, a et b, de cet arrêté.

§ 2. A l’exception des personnes visées à l’article 5, § 1er, 2e alinéa, 1°, du présent arrêté, tout candidat se présentant
à l’épreuve pratique doit obligatoirement avoir présenté et réussi l’épreuve théorique organisée en Région wallonne à
partir de 1998.

CHAPITRE II. — Dispositions communes aux épreuves constituant l’examen de chasse

Section 1re. — Des modalités et des conditions d’inscription

Art. 3. Pour pouvoir participer à l’examen de chasse, il faut avoir au moins seize ans à la date de l’examen.

Art. 4. La date de l’épreuve théorique et celles de l’épreuve pratique sont portées à la connaissance du public par
un avis inséré au Moniteur belge.

Sauf le cas d’annulation par le Ministre pour manquements graves lors du déroulement d’une épreuve, un seul
examen de chasse est organisé par année civile, au cours du premier semestre.

L’épreuve pratique a lieu après l’épreuve théorique.

Art. 5. § 1er. L’inscription à l’examen est adressée par le candidat auprès de l’Administration compétente, au
moyen du formulaire prévu à l’annexe I du présent arrêté, dûment rempli et signé, par lettre recommandée à la poste,
avant le 1er février de l’année correspondante. Le cachet de la poste détermine la date d’envoi.

Peuvent s’inscrire à la seule épreuve pratique :

1° les personnes ayant réussi l’examen de chasse organisé en Région wallonne en 1995, 1996 et 1997, mais
seulement à partir de 1999;

2° les personnes qui, à partir de 1998, n’ont satisfait qu’à la seule épreuve théorique organisée en Région wallonne
et sont en possession d’une attestation valable visée à l’article 15.

Le formulaire d’inscription visé au premier alinéa est disponible auprès de l’Administration compétente.

Au plus tard dix jours avant la date de l’épreuve, les candidats régulièrement inscrits sont convoqués.

§ 2. Un candidat ayant échoué trois années consécutives à une épreuve ne peut s’inscrire à nouveau à celle-ci qu’à
partir de la deuxième année suivant ce troisième échec.
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Art. 6. L’examen de chasse est organisé exclusivement en langue française et en langue allemande, sans recours
à la traduction simultanée.

Le candidat doit être en mesure de prendre connaissance des questions posées et de comprendre les instructions
communiquées au cours des épreuves par ses propres moyens sans l’aide d’une personne qui l’accompagnerait.

Art. 7. Pour être admis aux épreuves théorique et pratique, le candidat doit être porteur d’une pièce établissant
son identité et en possession de sa convocation.

Section 2. — Des commissions d’examen

Art. 8. § 1er. Il y a une commission de langue française et une commission de langue allemande pour chaque
épreuve.

§ 2. Les deux commissions d’examen pour l’épreuve théorique sont composées chacune de cinq membres désignés
par le Ministre, à savoir :

— deux fonctionnaires de l’Administration compétente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de président;

— un représentant des chasseurs, choisi sur une liste de trois candidats présentés par le Conseil supérieur wallon
de la Chasse;

— deux experts : un expert en matière de biologie du gibier et un expert en matière de législation sur la chasse.

Pour chaque membre, le Ministre désigne un suppléant, de la même manière que celle prescrite pour la désignation
des membres.

Le Ministre désigne pour chaque commission deux secrétaires, sans voix délibérative, chargés de tous les travaux
d’écriture de la commission, notamment de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

La durée du mandat des membres et secrétaires dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est
renouvelable.

§ 3. Les deux commissions pour l’épreuve pratique sont composées chacune de trois membres.

Le président est désigné au sein de l’Administration compétente par le directeur général de cette administration.

Le président désigne chaque jour les deux autres membres parmi des volontaires qui sont issus des observateurs
visés à l’article 17.

Le président désigne également un secrétaire sans voix délibérative parmi les fonctionnaires présents de
l’Administration compétente.

Art. 9. Les membres des commissions ne sont pas rétribués.

Toutefois, les membres des commissions qui ne font pas partie de l’Administration compétente ont droit à
l’indemnité pour frais de parcours et de séjour prévue pour les agents de la Région, titulaires d’un grade des rangs A6
à A4.

Art. 10. § 1er. Les commissions de l’épreuve théorique se réunissent valablement lorsque la majorité des membres
est présente.

Ces commissions décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les différentes opérations relatives à l’épreuve théorique de l’examen de chasse au sein des commissions sont
réglées conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 fixant
le règlement d’ordre intérieur des commissions d’examen de chasse, sans préjudice des dispositions de l’article 12, § 1er,
du présent arrêté.

§ 2. Les commissions de l’épreuve pratique procèdent, sans règlement d’ordre intérieur, à la vérification de
l’application du règlement d’ordre technique relatif au déroulement de l’épreuve, établi par l’Administration
compétente, et tranchent directement les litiges qui pourraient survenir.

Ces commissions décident à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. Après délibération des commissions, les candidats sont informés de leur résultat.

CHAPITRE III. — Dispositions propres à l’épreuve théorique de l’examen de chasse

Art. 12. § 1er. L’épreuve théorique se compose de trois branches et comporte au total quatre-vingt questions valant
chacune un point, selon la répartition suivante :

Branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature .............................. 20 points

Branche II : connaissance des espèces gibier et de la gestion de leurs populations, des dégâts causés
par le gibier à l’agriculture et la sylviculture, des oiseaux et mammifères sauvages, des chiens de
chasse, de l’aménagement et de la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du
gibier ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40 points

Branche III : connaissance des armes de chasse, des munitions et de l’éthique de la chasse ............................... 20 points
Le programme de l’épreuve théorique par branche est repris à l’annexe II du présent arrêté.

§ 2. Chaque branche peut présenter une partie composée de simples questions et une partie portant sur des
diapositives, des photos ou tout autre support possible. La branche II comprend nécessairement au moins dix questions
reposant sur des diapositives, photos ou autres supports.

§ 3. L’Administration compétente établit chaque année et détient seule, à l’exclusion de toute autre autorité, la liste
des questions. Elle procède seule à la sélection des diapositives, photos et supports à soumettre aux candidats.

Art. 13. Aux jour et heure fixés pour l’épreuve théorique, les plis cachetés renfermant les questions sont ouverts
en présence des candidats et les questions leur sont distribuées.

Dès ce moment, les candidats disposent de trois heures pour répondre aux questions posées.

11575BELGISCH STAATSBLAD — 17.04.1998 — MONITEUR BELGE



Toute tentative de fraude entraı̂ne l’exclusion immédiate du candidat et l’annulation de son épreuve théorique par
l’Administration compétente.

Art. 14. Pour réussir l’épreuve théorique, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans chaque
branche et 60 % au total.

Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse entraı̂ne la soustraction d’un point. L’absence de
réponse n’est pas sanctionnée.

Art. 15. Les candidats qui ont réussi l’épreuve théorique reçoivent une attestation délivrée par l’Administration
compétente. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l’épreuve théorique de l’examen de chasse et en
indique l’année.

La validité de cette attestation est de dix années cynégétiques consécutives.

CHAPITRE IV. — Dispositions propres à l’épreuve pratique de chasse

Art. 16. § 1er. L’épreuve pratique se compose de trois matières réparties comme suit en points de cotation :

Matière I : reconnaissance des armes de chasse et des munitions ............................................................................................................................ 20 points

Matière II : manipulation et comportement avec armes et en action de chasse ............................................................................. 40 points

Matière III : tir réel sur pigeons d’argile et sur silhouettes .................................................................................................................................................... 20 points
Le programme de l’épreuve pratique par matière est repris à l’annexe II du présent arrêté.
§ 2. L’épreuve pratique se déroule en deux sous-épreuves, séparées chacune de dix jours maximum et réparties

comme suit :
1re sous-épreuve : matières I et II;
2e sous-épreuve : matière III.

Art. 17. L’épreuve pratique est organisée par l’Administration compétente.

Celle-ci invite chaque jour du déroulement de cette épreuve au moins huit observateurs parmi les listes proposées
par les associations de chasseurs représentées au sein du Conseil supérieur wallon de la Chasse.

Art. 18. § 1er. Pour réussir l’épreuve pratique, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans chaque
matière et 60 % au total.

§ 2. Pour pouvoir présenter la deuxième sous-épreuve, le candidat doit avoir satisfait à la première sous-épreuve,
c’est-à-dire avoir obtenu au moins la moitié des points dans chacune des matières I et II.

§ 3. Pour la matière III, le candidat doit réaliser au moins 10 points sur 20, tous tirs confondus.

Il est attribué un point pour chaque pigeon d’argile brisé et deux points pour chaque impact sur cible-silhouette.

Art. 19. § 1er. Pour la matière III, les candidats peuvent faire usage d’armes et de munitions personnelles pour
autant qu’elles fassent partie des armes légalement autorisées en matière de chasse.

Dans ce cas, les armes sont obligatoirement transportées et maintenues déchargées avant et après utilisation dans
un étui de transport.

A défaut, il sera fait usage de la faculté d’exclusion visée à l’article suivant.

§ 2. Pour la matière III, des armes et des munitions sont mises à la disposition des candidats qui ne souhaitent pas
utiliser d’armes et de munitions personnelles.

§ 3. Pour le tir à l’arme rayée, la munition développera à 100 m de la bouche du canon une énergie égale ou
supérieure à 2200 joules et pour le tir à l’arme lisse, seuls des plombs de numérotation belge 6 ou supérieure sont
autorisés.

§ 4. Les dispositifs optiques légalement autorisés peuvent être utilisés pour les tirs à arme rayée à 100 m.

Art. 20. Durant le déroulement de l’épreuve pratique, toute faute grave en relation avec la sécurité des personnes
ou des biens entraı̂ne de plein droit l’élimination du candidat par l’Administration compétente.

CHAPITRE V. — Dispositions finales

Art. 21. L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 juillet 1989 organisant l’examen de chasse en Région wallonne
est abrogé.

Toutefois en 1998, à titre transitoire, l’épreuve théorique aura encore lieu suivant les dispositions de cet arrêté et
tous les candidats ayant réussi cette épreuve seront automatiquement convoqués à l’épreuve pratique.

Art. 22. Le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
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Annexe I

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT

DIVISION DE LA NATURE ET DES FORETS - DIRECTION DE LA CHASSE

INSCRIPTION A L’EXAMEN DE CHASSE 19.. EN REGION WALLONNE

Epreuve(s) : (Cocher la formule choisie) à compléter si l’inscription à l’épreuve pratique seule est
demandée

Théorique et pratique

Pratique
épreuve théorique réussie en Région wallonne

Certificat/attestation

n° ................................................

Année : ................................................

en langue : (cocher la langue choisie)

uniquement par les personnes ayant réussi l’examen de
chasse 1995, 1996 ou 1997 ou celles qui, à partir de 1998,
n’ont réussi que l’épreuve théorique.

française

allemande

A compléter en lettres majuscules

Nom ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................ Localité ............................................................ ............................................................ Province ............................................................ ............................................................

Date de naissance ....................................................................................................... Profession ....................................................................................................... .......................................................................................................

Le soussigné déclare connaı̂tre le programme des épreuves théoriques et pratique de l’examen de chasse et satisfaire
aux conditions de participation.

Date : Signature

Ce bulletin d’inscription dûment complété doit être renvoyé par lette recommandé à la poste, avant le 1er février, à la
Direction de la Chasse et de la Pêche, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. Au plus tard dix jours avant la date de
l’épreuve, les candidats régulièrement inscrits reçoivent une convocation contenant tous les renseignements utiles pour
y participer.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région
wallonne.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
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Annexe II

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

PROGRAMME DE L’EXAMEN DE CHASSE

Epreuve théorique

Branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature.
— Loi du 28 février 1882 sur la chasse et ses arrêtés d’application.
— Gardes-chasse. Agrément. Missions.
— Oiseaux et mammifères protégés vivant naturellement à l’état sauvage.
— Législation sur la conservation de la nature en rapport direct avec l’exercice de la chasse.
Branche II : connaissance des espèces gibier et de la gestion de leurs populations, des dégâts causés par le gibier

à l’agriculture et à la sylviculture, des oiseaux et mammifères sauvages, des chiens de chasse, de l’aménagement et de
la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du gibier.

— Reconnaissance et biologie des animaux classés comme gibier.
— Reconnaissance des mammifères et oiseaux protégés vivant naturellement à l’état sauvage.
— Principales races de chiens de chasse et leur utilisation.
— Aménagement et gestion d’un territoire de chasse en plaine, en forêt, à gibier d’eau.
— Reconnaissance des dégâts causés par le gibier en plaine, en forêt. Moyens d’y remédier.
Branche III : connaissance des armes de chasse, des munitions et de l’éthique de la chasse.
— Caractéristiques et possibilités des armes suivantes et de leurs munitions :
— armes à canon(s) lisse(s);
— cartouches à plomb;
— armes à canon(s) rayé(s);
— cartouches à balle;
— armes combinées.
— Comportement du chasseur par rapport à la sécurité et à l’éthique.

Epreuve pratique

Matière I : reconnaissance et manipulation des armes de chasse et des munitions.
L’épreuve consiste en une évaluation des connaissances de base du candidat dans le domaine des armes de chasse,

de leurs munitions et de leur manipulation sous l’angle de la sécurité.
Les tests se font sur la base d’un éventail d’armes et de munitions appartenant aux catégories suivantes :
— armes à canon(s) lisse(s) : fusil superposé, juxtaposé, pliant, semi-automatique;
— armes à canon(s) rayé(s) : carabine express superposée, juxtaposée, carabine semi-automatique, carabine à

répétition à verrou, à levier et à pompe;
— armes combinées : mixte, drilling.
Matière II : manipulation des armes en action de chasse.
L’épreuve consiste à évaluer la capacité du candidat à manipuler une arme de chasse dans les conditions de

sécurité optimales et à juger son comportement par rapport aux personnes et aux biens.
Le test porte sur la réalisation de trois parcours simulant des actions de chasse pour divers modes et procédés de

chasse :
— parcours A : épreuve en groupe - chasse devant soi - petit gibier - progression en ligne;
— parcours B : épreuve individuelle - chasse en battue - petit et grand gibiers;
— parcours C : épreuve individuelle - approche et affût au mirador - grand gibier.
Eléments-clés : franchissements d’obstacles, évaluation de distance, localisation de dangers, réaction sur gibier,

simulation de tir avec cartouches à blanc.
Matière III : tir réel sur plateaux d’argile et sur silhouettes.
L’épreuve consiste à juger de l’aptitude lors de l’utilisation d’une arme de chasse en action de tir et à apprécier

l’habileté au tir.
Le test est constitué par :
— un tir à l’arme rayée : cinq cartouches sur cible-silhouette fixe à 100 m, avec ou sans appui au choix du candidat;
— un tir à l’arme lisse : sur dix plateaux d’argile.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région

wallonne.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
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ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[S − C − 98/27242]D. 98 — 995
2. APRIL 1998 — Erlaß der Wallonischen Regierung zur Organisation der Jagdprüfung in der Wallonischen Region

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Beschlusses M(83)3 des Ministerausschusses der Benelux-Wirtschaftsunion vom 27. April 1983 über
die gegenseitige Anerkennung der Jagdprüfungen;

Aufgrund des Gesetzes vom 28. Februar 1882 über die Jagd, insbesondere des Artikels 14, § 2, Absatz 3, in seiner
durch das Dekret vom 14. Juli 1994 abgeänderten Fassung;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 7. Juli 1989 zur Organisation der Jagdprüfung in
der Wallonischen Region;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 7. Juli 1989 zur Festlegung der Geschäftsordnung
der Jagdprüfungskommissionen;

Aufgrund des Gutachtens des ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″ (Wallonischer Hoher Rat für das
Jagdwesen) vom 25. November 1997;

Aufgrund der Dringlichkeit, die durch die Nähe der Jagdprüfung, durch die Schwierigkeit, eine solche praktische
Prüfung zu organisieren, durch die Notwendigkeit einer raschen Entscheidung für die Verwaltung sowie durch die
Notwendigkeit, den Anforderungen des Beschlusses des Ministerausschusses der Benelux-Wirtschaftsunion über die
gegenseitige Anerkennung der Jagdprüfungen zu genügen, begründet ist;

Aufgrund des am 16. März 1998 abgegebenen Gutachtens des Staatsrats in Anwendung von Artikel 84, Absatz 1,
2° der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag des Ministers der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft,

Beschließt:
KAPITEL I — Allgemeines

Artikel 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Erlasses gelten folgende Definitionen:

1° Minister: der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Jagdwesen gehört;

2° zuständige Verwaltung: die Verwaltung des Ministeriums der Wallonischen Region, zu deren Zuständigkeits-
bereich das Jagdwesen gehört.

Art. 2 - § 1 Die Bescheinigung, in der festgestellt wird, daß die in Artikel 4, § 1, 2° des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 4. Mai 1995 über die Ausstellung der Jagdscheine und Jagdlizenzen erwähnte Jagdprüfung bestanden
wurde, wird ab 1998 den Kandidaten, die den beiden Teilen dieser Prüfung, d.h. der Theorie und der Praxis, genügt
haben, von der zuständigen Verwaltung erteilt.

Die vor 1998 erteilten Bescheinigungen, die nur die theoretische Prüfung betreffen, bleiben jedoch gültig für die
Erhaltung eines Jagdscheins oder einer Jagdlizenz in der Wallonischen Region, unbeschadet der Bestimmungen von
Artikel 4, § 1, 2°, a und b dieses Erlasses.

§ 2 Mit Ausnahme der in Artikel 5, § 1, Absatz 2, 1° des vorliegenden Erlasses erwähnten Personen muß jeder
Kandidat, der sich zur praktischen Prüfung anmeldet, obligatorisch die ab 1998 in der Wallonischen Region organisierte
theoretische Prüfung abgelegt und bestanden haben.

KAPITEL II. — Gemeinsame Bestimmungen für beide Teile der Jagdprüfung

Abschnitt 1 — Anmeldungsmodalitäten und -bedingungen

Art. 3 - Um an der Jagdprüfung teilnehmen zu können, muß der Kandidat am Tag der Prüfung mindestens
16 Jahre alt sein.

Art. 4 - Der Tag der theoretischen Prüfung und die Tage der praktischen Prüfung werden der Öffentlichkeit durch
eine im Belgischen Staatsblatt veröffentlichte Bekanntmachung mitgeteilt.

Außer im Falle einer Aufhebung durch den Minister wegen schwerwiegender Fehler beim Ablauf einer Prüfung
wird nur eine Jagdprüfung pro Kalenderjahr und zwar im Laufe des ersten Halbjahrs organisiert.

Die praktische Prüfung findet nach der theoretischen Prüfung statt.

Art. 5 - § 1 - Die Anmeldung zu der Prüfung wird vom Kandidaten an die zuständige Verwaltung mittels des in
der Anlage I zum vorliegenden Erlaß vorgesehenen, ordnungsgemäß ausgefüllten und unterzeichneten Vordrucks vor
dem 1. Februar des entsprechenden Jahres per Einschreibebrief geschickt. Der Poststempel bestimmt das Versand-
datum.

Die folgenden Personen sind berechtigt, sich nur zur praktischen Prüfung anzumelden:

1° die Personen, die die 1995, 1996 und 1997 in der Wallonischen Region organisierte Jagdprüfung bestanden
haben, aber nur ab 1999;

2° die Personen, die ab 1998 nur die in der Wallonischen Region organisierte theoretische Prüfung bestanden haben
und die im Besitz einer in Artikel 15 erwähnten gültigen Bescheinigung sind.

Der im ersten Absatz erwähnte Anmeldevordruck ist bei der zuständigen Verwaltung verfügbar.

Die ordnungsgemäß angemeldeten Kandidaten werden spätestens zehn Tage vor dem Tag der Prüfung
aufgefordert, sich zur Prüfung einzufinden.

§ 2 - Ein Kandidat, der im Laufe von drei aufeinanderfolgenden Jahren bei einer Prüfung durchgefallen ist, darf
sich erst ab dem zweiten Jahr nach diesem dritten Mißerfolg wieder anmelden.

Art. 6 - Die Jagdprüfung wird ausschließlich in französischer bzw. in deutscher Sprache ohne Simultanüberset-
zung organisiert.

Der Kandidat muß imstande sein, allein und ohne die Hilfe einer ihn begleitenden Person, von den gestellten
Fragen Kenntnis zu nehmen und die im Laufe der Prüfung mitgeteilten Anweisungen zu verstehen.
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Art. 7 - Um zu der theoretischen und praktischen Prüfung zugelassen zu werden, muß der Kandidat ein
Dokument zum Nachweis seiner Identität bei sich haben und im Besitz des Aufforderungsschreibens sein.

Abschnitt 2 — Prüfungskommissionen

Art. 8 - § 1 - Es gibt eine Kommission französischer Sprache und eine Kommission deutscher Sprache für jede
Prüfung.

§ 2 - Jede der beiden Prüfungskommissionen für die theoretische Prüfung besteht aus fünf vom Minister
bezeichneten Mitgliedern, und zwar:

— zwei Beamten der zuständigen Verwaltung. Einer dieser Beamten führt den Vorsitz;

— ein Vertreter der Jäger, der aus einer Liste von drei Kandidaten, die vom ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″
vorgeschlagen werden, ausgewählt wird;

— zwei Sachverständigen: ein Sachverständiger im Bereich der Wildbiologie und ein Sachverständiger im Bereich
der Jagdgesetzgebung.

Für jedes Mitglied bezeichnet der Minister einen Stellvertreter. Die Stellvertreter werden ebenso wie die Mitglieder
bezeichnet.

Der Minister bezeichnet für jede Kommission zwei Schriftführer ohne beschließende Stimme, die mit den
gesamten Schreibarbeiten der Kommission, insbesondere mit der Ausfertigung der Protokolle der Versammlungen,
beauftragt werden.

Das Mandat der oben erwähnten Mitglieder und Schriftführer dauert fünf Jahre und kann erneuert werden.

§ 3 - Jede der beiden Kommissionen für die praktische Prüfung besteht aus drei Mitgliedern.

Der Vorsitzende wird innerhalb der zuständigen Verwaltung vom Generaldirektor dieser Verwaltung bezeichnet.

Der Vorsitzende bezeichnet jeden Tag die anderen zwei Mitglieder unter Freiwilligen aus den in Artikel 17 des
vorliegenden Erlasses erwähnten Beobachtern.

Der Vorsitzende bezeichnet ebenfalls einen Schriftführer ohne beschließende Stimme unter den anwesenden
Beamten der zuständigen Verwaltung.

Art. 9 - Die Mitglieder der Kommissionen werden nicht entlohnt.

Die Mitglieder der Kommissionen, die der zuständigen Verwaltung nicht angehören, haben jedoch Anrecht auf die
Vergütung der Fahrt- und Aufenthaltskosten, die für die Bediensteten der Region, die einen Dienstgrad der Ränge A6
bis A4 innehaben, vorgesehen ist.

Art. 10 - § 1 - Die Kommissionen der theoretischen Prüfung versammeln sich rechtsgültig, wenn die Mehrheit der
Mitglieder anwesend ist.

Diese Kommissionen beschließen mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.

Die verschiedenen Vorgänge betreffend die theoretische Jagdprüfung innerhalb der Kommissionen werden gemäß
den Bestimmungen von Artikeln 2 bis 6 des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 7. Juli 1989 zur
Festlegung der Geschäftsordnung der Jagdprüfungskommissionen geregelt, unbeschadet der Bestimmungen von
Artikel 12, § 1 des vorliegenden Erlasses.

§ 2 - Die Kommissionen der praktischen Prüfung überprüfen die Anwendung der von der zuständigen Verwaltung
aufgestellten technischen Vorschriften über den Ablauf der Prüfung, ohne daß sie dabei über eine Geschäftsordnung
verfügen, und legen die möglichen Streitfälle bei.

Diese Kommissionen beschließen mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.

Art. 11 - Nach Beratung der Kommissionen werden die Kandidaten über ihr Ergebnis informiert.

KAPITEL III — Besondere Bestimmungen für die theoretische Jagdprüfung

Art. 12 - § 1 - Die theoretische Prüfung bezieht sich auf drei Fächer und besteht insgesamt aus achtzig Fragen, die
jede einen Punkt wert sind, wobei folgender Verteilung Rechnung getragen wird:

Fach I: Kenntnis der Regelung über das Jagdwesen und die Naturerhaltung .................................................................................... 20 Punkte

Fach II: Kenntnis der Wildarten und der Hege der Wildbestände, der an Land- und Forstwirtschaft
durch das Wild zugefügten Schäden, sowie der wildlebenden Vögel und Säugetiere, der Jagdhunde,
der Gestaltung und der Verwaltung der Jagdgebiete in Verbindung mit der Wildbiologie ...................................... 40 Punkte

Fach III: Kenntnis der Jagdwaffen, der Munition und der Jagdethik ................................................................................................................... 20 Punkte
Das Programm pro Fach der theoretischen Prüfung ist in der Anlage II zum vorliegenden Erlaß angegeben.

§ 2. - Jedes Fach kann einen Teil mit Fragen allein und einen Teil, der Dias, Fotos oder irgendwelchen sonstigen
Träger betrifft, umfassen. Das Fach II besteht zwangsläufig aus mindestens zehn Fragen, die auf Dias, Fotos oder
sonstigen Trägern beruhen.

§ 3. - Die zuständige Verwaltung stellt jedes Jahr die Liste der Fragen auf und bewahrt diese mit Ausschluß jeder
anderen Behörde allein auf. Sie allein trifft die Auswahl der den Kandidaten vorzulegenden Dias, Fotos oder Träger.

Art. 13 - Am Tage und zu der Uhrzeit, die für die theoretische Prüfung festgelegt sind, werden die versiegelten
Umschläge, die die Fragen enthalten, in Anwesenheit der Kandidaten eröffnet, und diese Fragen werden ihnen
ausgestellt.

Ab diesem Zeitpunkt verfügen die Kandidaten über drei Stunden, um die gestellten Fragen zu beantworten.

Jeder Täuschungsversuch hat den unverzüglichen Ausschluß des Kandidaten und die Nichtigerklärung seiner
theoretischen Prüfung durch die zuständige Verwaltung zur Folge.
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Art. 14 - Um die theoretische Prüfung zu bestehen, muß der Kandidat mindestens die Hälfte der Punkte in jedem
Fach und insgesamt 60 % der Punkte erreichen.

Eine richtige Antwort bringt einen Punkt ein. Eine falsche Antwort hat das Abziehen von einem Punkt zur Folge.
Das Ausbleiben einer Antwort wird nicht bestraft.

Art. 15 - Die Kandidaten, die die theoretische Prüfung bestanden haben, erhalten eine von der zuständigen
Verwaltung ausgestellte Bescheinigung. Diese Bescheinigung stellt fest, daß der Kandidat die theoretische Jagdprüfung
bestanden hat und gibt das Jahr an, im Laufe dessen diese Prüfung abgehalten worden ist.

Diese Bescheinigung bleibt während zehn aufeinanderfolgenden Jagdsaisons gültig.

KAPITEL IV. — Besondere Bestimmungen für die praktische Jagdprüfung

Art. 16 - § 1 - Die praktische Prüfung bezieht sich auf drei Fächer mit folgenden Punkten für die Bewertung:

Fach I: Erkennen von Jagdwaffen und Munition ........................................................................................................................................................................................ 20 Punkte

Fach II: Handhabung und Verhalten mit Waffen und bei der Jagdausübung ...................................................................................... 40 Punkte

Fach III: Effektives Schießen auf Tontauben und auf Silhouettenzielscheiben .................................................................................... 20 Punkte
Das Programm pro Fach der praktischen Prüfung ist in der Anlage II zum vorliegenden Erlaß angegeben.

§ 2 - Die praktische Prüfung erfolgt in zwei Teilprüfungen, zwischen denen höchstens zehn Tage vergehen dürfen,
und die wie folgt eingeteilt sind:

1. Teilprüfung: Fächer I und II

2. Teilprüfung: Fach III.

Art. 17 - Die praktische Prüfung wird von der zuständigen Verwaltung organisiert.

Diese lädt jeden Tag, an dem diese Prüfung stattfindet, mindestens acht Beobachter ein, und zwar aus den Listen,
die von den innerhalb des ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″ vertretenen Jägervereinigungen vorgeschlagen sind.

Art. 18 - § 1 - Um die praktische Prüfung zu bestehen, muß der Kandidat mindestens die Hälfte der Punkte in
jedem Fach und insgesamt 60 % der Punkte erreichen.

§ 2 - Um die zweite Teilprüfung ablegen zu können, muß der Kandidat die erste Teilprüfung bestanden haben, d.h.
mindestens die Hälfte der Punkte in jedem der Fächer I und II erreicht haben.

§ 3 - Für das Fach III muß der Kandidat, alle Schüsse vermischt, mindestens 10 von 20 möglichen Punkten erreicht
haben.

Es werden ein Punkt für jede gebrochene Tontaube und zwei Punkte für jeden Einschlag auf der Silhouettenziel-
scheibe gewährt.

Art. 19 - § 1 - Für das Fach III sind die Kandidaten berechtigt, ihre eigenen Waffen und Munition zu benutzen,
soweit sie zu den in Sachen Jagdwesen gesetzlich erlaubten Waffen gehören.

In diesem Fall werden die Waffen vor und nach der Benutzung obligatorisch entladen in einer Transporthülle
transportiert und gehalten.

Mangels dessen wird die im nächsten Artikel erwähnte Ausschlußmöglichkeit angewandt.

§ 2 - Für das Fach III werden Waffen und Munition zur Verfügung der Kandidaten gestellt, die ihre eigenen Waffen
und Munition nicht benutzen möchten.

§ 3 - Für das Schießen mit einem Gewehr mit gezogenem Lauf wird die Munition in einemAbstand von 100 m der
Mündung des Gewehrlaufs eine Energie von mindestens 2200 Joule erzeugen. Für das Schießen mit einem Gewehr mit
glattem Lauf werden nur Bleischrote mit mindestens Ziffer 6 der belgischen Numerierung erlaubt.

§ 4 - Die gesetzlich erlaubten optischen Vorrichtungen dürfen für das Schießen mit Gewehren mit gezogenem Lauf
für eine Schußweite von 100 m benutzt werden.

Art. 20 - Im Laufe der praktischen Prüfung hat jeder schwerwiegende Fehler in Verbindung mit der Sicherheit
der Personen oder der Güter von Rechts wegen den Ausschluß des Kandidaten durch die zuständige Verwaltung zur
Folge.

KAPITEL V — Schlußbestimmungen

Art. 21 - Der Erlaß der Wallonischen Regionalexekutive vom 7. Juli 1989 zur Organisation der Jagdprüfung in der
Wallonischen Region wird aufgehoben.

Die theoretische Prüfung findet 1998 jedoch übergangsweise noch nach den Bestimmungen dieses Erlasses statt.
Die gesamten Kandidaten, die diese Prüfung bestanden haben, werden automatisch aufgefordert, sich zur praktischen
Prüfung einzufinden.

Art. 22 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich das Jagdwesen gehört, wird mit der Durchführung des
vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 2. April 1998

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft,
G. LUTGEN
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Anlage I

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

GENERALDIREKTION DER NATURSCHÄTZE UND DER UMWELT

ABTEILUNG NATUR UND FORSTWESEN - DIREKTION DES JAGDWESENS

ANMELDUNG ZU DER JAGDPRÜFUNG 19.. IN DER WALLONISCHEN REGION

Prüfung(en): die ausgewählte Forme ankreuzen Ausfüllen, wenn man sich nur zur praktische Prüfung anmeldet

Theoretische und praktische Prüfung

Praktische Prüfung In der Wallonischen Region
bestandene theoretische Prüfung

Zeugnis/Bescheinigung

Nr ................................................

Jahr: ................................................

Sprache der Prüfung: die ausgewählte Sprache ankreuzen nur für die Personen, die die Jagdprüfung 1995, 1996
oder 1997 bestanden haben oder diejenigen, die on 1998
zur die theoretische Prüfung bestanden haben

Französisch

Deutsch

In Blockschrift ausfüllen

Name ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vornamen ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PLZ .................................................................. Ortschaft .................................................................................................................................... Provinz ....................................................................................................................................

Geburtsdatum ................................................................................................................. Beruf ................................................................................................................. .................................................................................................................

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, daß er das Programm der theoretischen und praktischen Jagdprüfung kennt und
daß er den Teilnahmebedingungen genügt.

Datum: Unterschrift

Dieser ordnungsmäßig ausgefüllte Anmeldeschein muß vor dem 1. Februar per Einschreibebrief an die Direktion des
Jagdwesens und der Fischerei, avenue Prince de Liège 15, in 5100 Jambes, geschickt werden. Spätestens zehn Tage vor
dem Datum der Prüfung, erhalten die ordnungsgemäß angemeldeten Kandidaten eine Aufforderung, sich zur Prüfung
einzufinden. Diese Aufforderung enthält alle für die Teilnahme an dieser Prüfung notwendigen Auskünfte.

Gesehen, um dem Erlaß der Wallonischen Regierung vom 2. April 1998 zur Organisation der Jagdprüfung in der
Wallonischen Region beigefügt zu werden.

Namur, den 2. April 1998

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft,
G. LUTGEN
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Anlage II

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

PROGRAMM DER JAGDPRÜFUNG

Theoretische Prüfung
Fach I: Kenntnis der Regelung über das Jagdwesen und die Naturerhaltung.
— Gesetz vom 28. Februar 1882 über die Jagd und seine Durchführungserlasse.
— Jagdhüter. Zulassung. Aufgaben.
— Wildlebende geschützte Vögel und Säugetiere.
— Gesetzgebung über die Naturerhaltung in direkter Verbindung mit der Ausübung der Jagd.
Fach II: Kenntnis der Wildarten und der Hege der Wildbestände, der an Land- und Forstwirtschaft durch das Wild

zugefügten Schäden, der wildlebenden Vögel und Säugetiere, der Jagdhunde, der Gestaltung und Verwaltung der
Jagdgebiete in Verbindung mit der Wildbiologie.

— Erkennen der als Wild eingeordneten Tiere und einschlägige Biologiekenntnisse
— Erkennen der wildlebenden geschützten Säugetiere und Vögel
— Wichtigste Rassen von Jagdhunden und ihre Verwendung
— Gestaltung und Verwaltung eines Jagdgebiets auf freier Ebene, im Wald oder mit Wasserwild
— Erkennen der durch das Wild auf freier Ebene oder im Wald verursachten Schäden. Mittel, um diesen Schäden

abzuhelfen.
Fach III: Kenntnis der Waffen, der Munition und der Jagdarten und Ethik
— Eigenschaften und Leistungen der folgenden Waffen und ihrer Munition:
— Waffen mit glattem Lauf bzw. glatten Läufen;
— Schrotpatronen;
— Waffen mit gezogenem Lauf bzw. gezogenen Läufen;
— Scharfe Patronen;
— Kombinierte Waffen.
— Verhalten des Jägers in Sachen Sicherheit und Ethik.

Praktische Prüfung
Fach I: Erkennen und Handhabung der Jagdwaffen und ihrer Munition.
Die Prüfung besteht aus einer Bewertung der Grundkenntnisse des Kandidaten im Bereich der Jagdwaffen, ihrer

Munition und ihrer Handhabung in Verbindung mit der Sicherheit.
Die Teste erfolgen auf der Grundlage einer Auswahl von Waffen und Munition, die den folgenden Kategorien

angehören:
— Waffen mit glattem Lauf: Bockdoppelflinte, Doppelflinte, Kipplaufflinte, halbautomatische Flinte;
— Waffen mit gezogenem Lauf: Bockdoppelbüchse, Doppelbüchse, halbautomatische Büchse, Repetierbüchse mit

Zylinderverschluß, Unterhebelrepetierer, Vorderschaftrepetierer;
— kombinierte Waffen: Bockbüchs- bzw. Büchsflinte, Drilling.
Fach II: Handhabung der Waffen bei der Jagdausübung
Die Prüfung besteht in der Bewertung der Fähigkeit des Kandidaten, eine Jagdwaffe unter den günstigsten

Sicherheitsbedingungen zu handhaben und der Schätzung seiner Verhaltensweise in Verbindung mit Personen und
Gütern.

Der Test umfaßt das Zurücklegen von drei Strecken, die Jagdhandlungen für verschiedene Jagdarten und
-verfahren fingieren:

— Strecke A: Gruppenprüfung - Kesseljagd oder Streife - Niederwild - Vorwärtsbewegung in einer Reihe
— Strecke B: individuelle Prüfung - Treibjagd - Nieder- und Hochwild
— Strecke C: individuelle Prüfung - Pirsch und Ansitz auf Hochsitz - Hochwild
Entscheidende Faktoren: Überwinden von Hindernissen,
Abschätzung von Entfernungen, Lokalisierung von Gefahren,
Reaktionen auf das Wild, Scheinschießen mit Platzpatronen.
Fach III: Reeles Schießen auf Tontauben und auf Silhouettenzielscheiben.
Die Prüfung hat zum Zweck, die Eignung bei der Benutzung einer Jagdwaffe beim Schießen zu bewerten und die

Schießfähigkeit einzuschätzen.
Die Prüfung besteht aus:
— einem Schuß mit einer Waffe mit gezogenem Lauf: fünf Patronen auf eine 100 m weit gelegene

Silhouettenzielscheibe, mit oder ohne Stutzen nach Wahl des Kandidaten;
— einem Schuß mit einer Waffe mit glattem Lauf: auf zehn Tontauben.
Gesehen, um dem Erlaß der Wallonischen Regierung vom 2. April 1998 zur Organisation der Jagdprüfung in der

Wallonischen Region beigefügt zu werden.

Namur, den 2. April 1998

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Umwelt, der Naturschätze und der Landwirtschaft,
G. LUTGEN
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VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[S − C − 98/27242]N. 98 — 995
2 APRIL 1998. — Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest

De Waalse Regering,

Gelet op de beschikking M(83)3 van het Comité van Ministers van de Economische Unie der Beneluxlanden van
27 april 1983 strekkende tot onderlinge erkenning van de jachtexamens;

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 14, § 2, derde lid, zoals gewijzigd bij het decreet
van 14 juli 1994;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 juli 1989 tot inrichting van het jachtexamen in het
Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 juli 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk
reglement van de commissies voor het jachtexamen;

Gelet op het advies van de ″Conseil supérieur wallon de la Chasse″ (Waalse Hoge Jachtraad) van 25 novem-
ber 1997;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat het jachtexamen nadert, dat het praktische
gedeelte ervan organisatieproblemen met zich meebrengt, dat het bestuur een snelle beslissing behoeft en dat moet
worden ingespeeld op de beslissing van de Raad van Ministers van de Economische Unie der Beneluxlanden
betreffende de onderlinge erkenning van de jachtexamens;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 maart 1998, overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van
de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° de Minister : de Minister tot wiens bevoegdheden de Jacht behoort;

2° het bevoegde Bestuur : het Bestuur van het Ministerie van het Waalse Gewest dat voor de Jacht bevoegd is.

Art. 2. § 1. Het in artikel 4, § 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de
jachtverloven en -vergunningen bedoelde getuigschrift waarbij een kandidaat kan aantonen dat hij voor het
jachtexamen geslaagd is, wordt vanaf 1998 door het bevoegde Bestuur afgegeven aan de kandidaten die geslaagd zijn
voor het theoretische en voor het praktische examen.

De vóór 1998 afgegeven getuigschriften die slechts op het theoretische examen slaan, zijn voldoende om een
jachtverlof en -vergunning in het Waalse Gewest te verkrijgen, onverminderd de bepalingen van artikel 4, § 1, 2°, a en
b, van dit besluit.

§ 2. Met uitzondering van de in artikel 5, § 1, tweede lid, 1°, van dit besluit bedoelde personen, moeten de
kandidaten die het praktische examen willen afleggen, slagen voor het theoretische examen dat vanaf 1998 in het
Waalse Gewest wordt georganiseerd.

HOOFDSTUK II. — Bepalingen gemeen aan de onderdelen van het jachtexamen

Afdeling I. — De wijze en voorwaarden van inschrijving

Art. 3. Om het jachtexamen af te leggen moet de kandidaat minstens 16 jaar zijn op de dag van het examen.

Art. 4. De datums van het theoretische en het praktische examen worden aangekondigd d.m.v. een bericht in het
Belgisch Staatsblad.

Er wordt slechts één enkel jachtexamen per kalenderjaar georganiseerd, in de loop van het eerste semester, behalve
nietigverklaring door de Minister wegens ernstige nalatigheden tijdens het verloop ervan.

Het praktische examen vindt plaats na het theoretische.

Art. 5. § 1. Om te kunnen deelnemen aan het examen moeten de kandidaten het in bijlage I bij dit besluit bedoelde
inschrijvingsformulier behoorlijk ingevuld en ondertekend vóór 1 februari van het betrokken jaar bij ter post
aangetekende brief naar het bevoegde Bestuur zenden. De poststempel geldt als indieningsdatum.

Het praktische examen mag afgelegd worden :

1° door personen die geslaagd zijn voor het jachtexamen dat in 1995, 1996 en 1997 werd georganiseerd in het
Waalse Gewest, doch pas vanaf 1999;

2° door personen die vanaf 1998 slechts voor het in het Waalse Gewest georganiseerde theoretische examen slagen
en die in het bezit zijn van het geldige getuigschrift bedoeld in artikel 15.

Het in het eerste lid bedoelde inschrijvingsformulier is verkrijgbaar bij het bevoegde Bestuur.

De behoorlijk ingeschreven kandidaten worden hoogstens tien dagen vóór de datum van het examen opgeroepen.

§ 2. Een kandidaat die drie jaar na elkaar zakt voor een examen, mag zich pas opnieuw inschrijven vanaf het
tweede jaar nadat hij voor de derde keer gezakt is.
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Art. 6. Het jachtexamen wordt uitsluitend in het Frans en in het Duits georganiseerd, zonder simultaanvertaling.

De kandidaat moet zonder hulp kennis kunnen nemen van de gestelde vragen en de in de loop van het examen
gegeven instructies vatten.

Art. 7. Om deel te nemen aan het praktische en aan het theoretische examen moeten de kandidaten in het bezit
zijn van een identiteitsbewijs en van hun oproepingsbrief.

Afdeling II. — De examencommissies

Art. 8. § 1. Voor elk examen is er een franstalige en een nederlandstalige commissie.

§ 2. Beide examencommissies voor het theoretische examen bestaan uit vijf leden die de Minister aanwijst, met
name :

— twee ambtenaren van het bevoegde Bestuur. Eén van deze ambtenaren neemt het voorzitterschap waar;

— een vertegenwoordiger van de jagers, gekozen uit een lijst van drie kandidaten die door de ″Conseil supérieur
wallon de la Chasse″ worden voorgedragen;

— twee deskundigen : een deskundige inzake wildbiologie en een deskundige inzake jachtwetgeving.

Voor elk lid wordt door de Minister een plaatsvervangend lid aangewezen op dezelfde wijze als de leden.

Voor elke commissie wijst de Minister twee secretarissen aan die hij belast met alle geschriften van de commissie,
namelijk met de notulen van de vergaderingen. Deze secretarissen zijn niet stemgerechtigd.

Het mandaat van bovenvermelde leden en secretarissen loopt vijf jaar. Het is hernieuwbaar.

§ 3. Beide commissies voor het praktische examen bestaan uit drie leden.

De voorzitter wordt binnen het bevoegde Bestuur aangewezen door de directeur-generaal van datzelfde Bestuur.

De voorzitter wijst dagelijks de twee andere vrijwillige leden aan onder de in artikel 17 van dit besluit bedoelde
waarnemers.

De voorzitter wijst ook een secretaris aan onder de aanwezige ambtenaren van het bevoegde Bestuur. Deze
secretaris is niet stemgerechtigd.

Art. 9. De leden van de commissies worden niet bezoldigd.

De leden van de commissies die niet tot het bevoegde Bestuur behoren, kunnen echter aanspraak maken op de reis-
en verblijfkostenvergoeding die toegekend wordt aan de ambtenaren van het Gewest met een graad van rangA6 tot A4.

Art. 10. § 1. De commissies voor het theoretische examen komen op geldige wijze bijeen als de meerderheid van
de leden aanwezig is.

Deze commissies beslissen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

De verschillende handelingen van de commissies i.v.m. het theoretische jachtexamen worden geregeld
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2 tot 6 van de Waalse Gewestexecutieve van 7 juli 1989 tot vaststelling
van het huishoudelijk reglement van de commissies voor het jachtexamen in het Waalse Gewest, onverminderd de
bepalingen van artikel 12, § 1, van dit besluit.

§ 2. De commissies voor het praktische examen gaan zonder huishoudelijk reglement na of het technisch reglement
van het examenverloop, dat door het bevoegde Bestuur is opgemaakt, toegepast wordt en beslechten onmiddellijk de
mogelijke geschillen.

Deze commissies beslissen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.

Art. 11. Na beraadslaging van de commissies worden de uitslagen aan de kandidaten meegedeeld.

HOOFDSTUK III. — Bepalingen betreffende het theoretische jachtexamen

Art. 12. § 1. Het theoretische examen bestaat uit drie vakken en tachtig vragen (één punt per vraag), met name :

Vak I : kennis van het reglement op de jacht en het natuurbehoud ..................................................................................................................... 20 punten

Vak II : kennis van de wildsoorten en van het beheer van hun bevolking, van de door het wild aan
de land- en bosbouw aangerichte schade, van de wilde vogels en zoogdieren, van de jachthonden, van
de inrichting en het beheer van de jachtgebieden i.v.m. de biologie van het wild .................................................................... 40 punten

Vak III : kennis van de jachtwapens, -munitie en -ethiek .......................................................................................................................................................... 20 punten
Het programma van de vakken van het theoretische examen staat in bijlage II bij dit besluit.

§ 2. Elk vak kan bestaan uit een gedeelte met gewone vragen en uit een gedeelte met dia’s, foto’s of elk ander
medium. Vak II moet minstens tien vragen bevatten op basis van dia’s, foto’s of andere media.

§ 3. Het bevoegde Bestuur maakt jaarlijks een vragenlijst op die in zijn bezit moet blijven, met uitsluiting van elke
andere overheid. Alleen het bevoegde Bestuur mag een selectie maken van de aan de kandidaten voor te leggen dia’s,
foto’s en overige media.

Art. 13. De verzegelde brieven met de vragen worden in aanwezigheid van de kandidaten geopend op de dag en
het uur die voor het theoretische examen zijn vastgesteld. De vragen worden vervolgens uitgedeeld.

De kandidaten beschikken over drie uur om de vragen te beantwoorden.
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Frauderen betekent de onmiddellijke uitsluiting van de kandidaat en de nietigverklaring van zijn theoretische
examen door het bevoegde Bestuur.

Art. 14. Om te slagen voor het theoretische examen moet de kandidaat ten minste de helft van de punten in elk
vak behalen en 60 % voor het geheel.

Elk juist antwoord levert één punt op. Per foutief antwoord wordt één punt afgetrokken. Niet beantwoorde vragen
worden niet gesanctioneerd.

Art. 15. Het bevoegde Bestuur geeft een getuigschrift af aan de kandidaten die voor het theoretische examen
geslaagd zijn. Het getuigschrift bevestigt dat de kandidaat geslaagd is en vermeldt het jaar van dat theoretische
jachtexamen.

Het getuigschrift geldt voor tien opeenvolgende jachtjaren.

HOOFDSTUK IV. — Bepalingen betreffende het praktische jachtexamen

Art. 16. § 1. Het praktische examen bestaat uit de volgende drie vakken :

Vak I : kennis van de jachtwapens en -munitie ............................................................................................................................................................................................ 20 punten

Vak II : hantering van en omgang met wapens en in jachtsituatie ......................................................................................................................... 40 punten

Vak III : echt schieten op kleiduiven en silhouetvormige doelen ............................................................................................................................... 20 punten
Het programma van de vakken van het praktische examen staat in bijlage II bij dit besluit.
§ 2. Het praktische examen bestaat uit twee delen, waarbij het tweede hoogstens tien dagen na het eerste wordt

afgelegd, met name :
1e deel : vakken I en II;
2e deel : vak III.

Art. 17. Het praktische deel wordt door het bevoegde Bestuur georganiseerd.

Op elke examendag nodigt het bevoegde Bestuur minstens acht waarnemers uit. Deze worden gekozen uit de
lijsten die voorgedragen worden door de jagersverenigingen met een vertegenwoordiging binnen de ″Conseil
supérieur wallon de la Chasse″.

Art. 18. § 1. Om te slagen voor het praktische examen moet de kandidaat minstens de helft van de punten in elk
vak behalen en 60 % voor het geheel.

§ 2. Om te mogen deelnemen aan het tweede gedeelte, moet de kandidaat voor het eerste gedeelte slagen, m.a.w.
de helft van de punten behalen in vak I en in vak II.

§ 3. In vak III moet de kandidaat voor alle schietproeven minstens 10 punten op 20 behalen.

Elke gebroken kleiduif levert een punt op en er worden twee punten toegekend per inslag op het silhouetvormig
doel.

Art. 19. § 1. Voor vak III mogen de kandidaten hun eigen wapens en munitie gebruiken voor zover deze door de
wet geoorloofd zijn voor de jacht.

In dit geval moeten de wapens vóór en na gebruik ongeladen vervoerd worden in een holster.

Bij gebreke daarvan wordt de in het volgende artikel bedoelde uitsluitingsbevoegdheid toegepast.

§ 2. Voor vak III worden wapens en munitie ter beschikking gesteld van de kandidaten die hun eigen wapens en
munitie niet wensen te gebruiken.

§ 3. Voor het schieten met getrokken wapens moet de munitie op 100 m afstand van de loopopening een energie
ontwikkelen van 2200 Joule of meer, en voor het schieten met gladde wapens worden alleen hagels met de Belgische
nummering 6 of hoger toegelaten.

§ 4. De geoorloofde richtmechanismen mogen worden gebruikt om met getrokken wapens te schieten op een
afstand van 100 m.

Art. 20. Als een kandidaat tijdens het praktische examen de veiligheid van personen of goederen in gevaar brengt,
wordt hij van rechtswege door het bevoegde Bestuur uitgesloten.

HOOFDSTUK V. — Slotbepalingen

Art. 21. Het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 juli 1989 tot inrichting van het jachtexamen in het
Waalse Gewest wordt opgeheven.

In 1998 zal het theoretische examen echter bij wijze van overgangsmaatregel nog overeenkomstig de bepalingen
van voormeld besluit plaatsvinden en zullen alle geslaagde kandidaten automatisch opgeroepen worden voor het
praktische examen.

Art. 22. De Minister tot wiens bevoegdheden de Jacht behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 april 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
G. LUTGEN
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Bijlage I

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

ALGEMENE DIRECTIE NATUURLIJKE HULPBRONNEN EN LEEFMILIEU

AFDELING NATUUR EN BOSSEN. — DIRECTIE JACHT

INSCHRIJVING VOOR HET JACHTEXAMEN 19.. IN HET WAALSE GEWEST

Examens(s) : (De gekozen formule aanstippen) Voorbehouden aan inschrijvingen voor praktische gedeelte

Theoretisch en praktisch

Praktisch Theoretisch examen waarvoor werd geslaagd
in het Waalse Gewest

Getuigschrift/bewijs

nr. ................................................

Jaar : ................................................

In het : (de gekozen taal aanstippen)

Voorbehouden aan de kandidaten die geslaagd zijn voor
het jachtexamen 1995, 1996 of 1997, of voor degenen die
vanaf 1998 alleen voor het theoretische examen geslaagd
zijn.

Frans

Duits

In hoofdletters invullen

Naam ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornamen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode ........................................................... Woonplaats ........................................................... ........................................................... Provincie ........................................................... ...........................................................

Geboortedatum .............................................................................................................. Beroep .............................................................................................................. ..............................................................................................................

De ondertekende verklaart kennis te hebben genomen van het programma van het theoretische en praktische
jachtexamen en aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen.

Datum : Handtekening

Dit inschrijvingsformulier moet behoorlijk ingevuld vóór 1 februari bij ter post aangetekende brief gestuurd worden
aan de ″Direction de la Chasse et de la Pêche″, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. De behoorlijk ingeschreven
kandidaten ontvangen uiterlijk tien dagen vóór de datum van het examen een oproepingsbrief met de nodige
inlichtingen erover.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het
jachtexamen in het Waalse Gewest

Namen, 2 april 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
G. LUTGEN
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Bijlage II

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

PROGRAMMA VAN HET JACHTEXAMEN

Theoretisch examen

Vak I : kennis van het reglement op de jacht en het natuurbehoud.
— Jachtwet van 28 februari 1882 en uitvoeringsbesluiten ervan.
— Jachtwachters - Erkenning - Opdrachten.
— Beschermde vogels en zoogdieren die in het wild leven.
— Wetgeving op het natuurbehoud in rechtstreeks verband met de jacht.
Vak II : kennis van de wildsoorten en van het beheer van hun bevolking, van de door het wild aan de land- en

bosbouw aangerichte schade, van de wilde vogels en zoogdieren, de jachthonden, de inrichting en het beheer van de
jachtgebieden i.v.m. de biologie van het wild.

— Herkenning en biologie van de als wild gerangschikte dieren.
— Herkenning van de beschermde zoogdieren en vogels die in het wild leven.
— Voornaamste rassen van jachthonden en hun gebruik.
— Inrichting en beheer van een jachtgebied op een vlakte, in bossen, met waterwild.
— Vaststelling van de schade aangericht door het op een vlakte of in bossen levende wild. Preventiemiddelen.
Vak III : kennis van de jachtwapens, -munitie, en -ethiek.
— Kenmerken en mogelijkheden van de volgende wapens en van de overeenstemmende munitie :
— wapens met gladde loop (lopen);
— hagelpatronen;
— wapens met getrokken loop (lopen);
— kogelpatronen;
— combinatiewapens.
— Gedrag van de jager inzake de veiligheid en de ethiek.

Praktisch examen

Vak I : kennis van de jachtwapens en de munitie en hantering.
Het examen evalueert de basiskennis van de kandidaat op het gebied van jachtwapens en munitie, alsmede de

veilige hantering ervan.
Hun kennis wordt getest op grond van een waaier van wapens en munitie die tot de volgende categorieën

behoren :
— wapens met gladde loop (lopen) : geweer met boven/naast elkaar liggende lopen, vouwgeweer, halfautoma-

tisch geweer;
— wapens met getrokken loop (lopen) : expres karabijn met boven/naast elkaar liggende lopen, halfautomatische

karabijn, repeteerkarabijn met grendel, handel en pomp;
— combinatiewapens : geweer van gemengd type, drieling.
Vak II : hantering van wapens in jachtsituatie.
Dit gedeelte evalueert de bekwaamheid van de kandidaat om een jachtwapen in veilige omstandigheden te

hanteren, alsmede zijn gedrag t.o.v. personen en goederen.
De test bestaat erin jachthandelingen i.v.m. verschillende jachtmethodes en -procédés te simuleren op drie

trajecten :
— traject A : test in groepsverband - bersjacht - klein wild - rechtlijnige voortuitgang;
— traject B : individuele test - drijfjacht - klein- en grofwild;
— traject C : individuele test - bers- en loerjacht vanaf een hoogzit - grofwild. Sleutelelementen : het nemen van

hindernissen, het schatten van afstanden, bepalen waar gevaar schuilt, reactie op wild, schietsimulatie met losse
patronen.

Vak III : echt schieten op kleiduiven en silhouetten.
Dit gedeelte test de schietvaardigheid met een jachtwapen in jachtsituatie.
De test bestaat erin :
— te schieten met een getrokken wapen : vijf patronen op een vast silhouetvormig doel op 100 m afstand, met of

zonder steun, naar keuze van de kandidaat;
— met een glad wapen op tien kleiduiven schieten.
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het

jachtexamen in het Waalse Gewest.

Namen, 2 april 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
G. LUTGEN
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[C − 98/27250]F. 98 — 996
2 AVRIL 1998. — Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux sites d’intérêt régional

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, notamment l’article 182,
§ 1er, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 30 mars 1998;
Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

Arrête :

Article 1er. Les sites d’activité économique désaffectés visés à l’article 182, § 1er, alinéa 1er, du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2. Le Gouvernement reconnaı̂t d’intérêt régional l’assainissement des sites visés à l’article 1er.

Art. 3. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire est habilité à prendre les décisions prévues par l’article 182,
§ 1er, alinéa 2, du même Code en ce qui concerne les sites visés à l’article 1er.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 2 avril 1998.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN

Annexe

Liste des sites d’intérêt régional

NOM COMMUNE

Province du Brabant wallon

Henricot II COURT-SAINT-ETIENNE

Laiterie Gervais-Danone ORP-JAUCHE

Centrale électrique d’OISQUERCQ TUBIZE

Site de Clabecq TUBIZE

Province de Hainaut

Ancien siège social charb. d’Hornu-Wasmes BOUSSU

Glaverbel - Verrerie de la Discipline (pie) CHARLEROI

Mambourg - Siège N° 2 CHARLEROI

Imprimerie CATALA CHARLEROI

Aciérie Léonard GIOT CHARLEROI

Poteries Guyaux et voisines CHATELET

Céramiques de Bourlers CHIMAY

Site de l’Estacade COURCELLES

Levant de Mons ESTINNES

Briqueterie Surchiste FONTAINE-L’EVEQUE

Site n° 109 ″Ste Caroline est″ (bâtiments) FRAMERIES

Crachet - Prop. Carette FRAMERIES

Ateliers d’Haine St Pierre et Lesquin LA LOUVIERE

Charbonnage du Quesnoy LA LOUVIERE

Ateliers CABAY-JOURET LA LOUVIERE

Site ″BN″ à Bellecourt MANAGE

Site des Laminoirs de Longtain (pie) MANAGE

Sites Cockerill-Sambre (trains 300-500 et 600) MARCHIENNE-AU-PONT

Siège 26 des produits MONS

Siège 25 des produits MONS

Craibel - Ancienne usine de craies de Cuesmes MONS

Site LUMAT MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

11589BELGISCH STAATSBLAD — 17.04.1998 — MONITEUR BELGE



NOM COMMUNE

Boulonnerie et forges Cambier MORLANWELZ

Cimenteries et Crayères de Cronfestu MORLANWELZ

Usine textile La Lainière Ghisdal PERUWELZ

Sièges 1 et 2a du Rieu du cur QUAREGNON

Laminoir de Hourpes THUIN

Province de Liège

Fonderie Mazy AMAY

N.T.M. FLEMALLE

Fonderie de Fer HERSTAL

Petite Bacnure HERSTAL

Dépôt de pneus Swennen LIEGE

Machines textiles Hoeck LIMBOURG

Numeric PEPINSTER

Cimenteries d’Ougree SERAING

Place de l’Avenir (Entr. FERRARI) SERAING

Bureaux du Charbonnage de Gosson-Kessales SAINT-NICOLAS

Usine textile Martin Frères VERVIERS

Quartier Hodimont VERVIERS

Ateliers Snoeck VERVIERS

Darse VISE

Province de Luxembourg

Moulins d’Arlon ARLON

Province de Namur

Port de Sclaigneaux - Ets ″Gautier et Chericoux″ ANDENNE

Belref ANDENNE

Ets Paul ANDENNE

Pharmacies populaires - E.P.C. CINEY

Fonderie St-Joseph, rive droite et SOMY COUVIN

Bouchonnerie COUVIN

Brasserie St-Antoine COUVIN

Fonderies St Joseph, rive gauche COUVIN

Boulonnerie et forges de Franière FLOREFFE

Papeteries Intermills NAMUR

Criée de WEPION NAMUR

Ets SOGEMAT (port du Bon Dieu-pie) NAMUR

Carrière et fours à chaux du Falji SAMBREVILLE

Aciéries Belgo-Luxembourgeoises SAMBREVILLE

Charb. Sainte-Eugénie SAMBREVILLE

Tannerie Houben VIROINVAL

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 relatif aux sites d’intérêt régional.
Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
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ÜBERSETZUNG
[C − 98/27250]D. 98 — 996

2. APRIL 1998 — Erlaß der Wallonischen Regierung über die Standorte von regionalem Interesse

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, insbesondere des
durch das Dekret vom 27. November 1997 ersetzten Artikels 182 § 1;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 17. Juli 1997 zur Regelung der Arbeitsweise der
Regierung;

Aufgrund des am 30. März 1998 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
Auf Vorschlag des Ministers der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,

Beschließt:

Artikel 1 - Die in Artikel 182 § 1 Absatz 1 des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau
und das Erbe erwähnten stillgelegten Gewerbebetriebsgelände werden in der dem vorliegenden Erlaß beigefügten
Auflistung angeführt.

Art. 2 - Der Sanierung der in Artikel 1 erwähnten Gewerbebetriebsgeländen wird durch die Regierung ein
regionales Interesse zuerkannt.

Art. 3 - Der Minister der Raumordnung wird dazu ermächtigt, die in Artikel 182 § 1 Absatz 2 desselben
Gesetzbuches erwähnten Beschlüsse zu fassen, was die in Artikel 1 erwähnten Standorte betrifft.

Art. 4 - Der vorliegende Erlaß tritt am 2. April 1998 in Kraft.

Namur, den 2. April 1998

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den KMB, dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,
M. LEBRUN

Anlage

Liste der Standorte von Regionalem Interesse

NAME GEMEINDE

Provinz Wallonisch-Brabant

Hernricot II COURT-SAINT-ETIENNE

Molkerei Gervais-Danone ORP-JAUCHE

Kraftwerk von OISQUERCQ TUBIZE

Standort von Clabecq TUBIZE

Provinz Hennegau

Ehemaliger Sozialsitz der Kohlenbergwerke Hornu-Wasmes BOUSSU

Glaverbel - ″Verrerie de la Discipline (pie)″ CHARLEROI

Mambourg - Sitz Nr. 2 CHARLEROI

Druckerei CATALA CHARLEROI

Stahlwerke Léonard GIOT CHARLEROI

Töpferei Guyaux und benachbarte Töpfereien CHATELET

Keramikwerke von Bourlers CHIMAY

Standort der Estacade COURCELLES

″Levant de Mons″ ESTINNES

Ziegelei Surchiste FONTAINE-L’EVEQUE

Standort Nr. 109 ″Ste Caroline est″ (Gebäude) FRAMERIES

Crachet - Prop. Carette FRAMERIES

Werkstätten Haine St Pierre und Lesquin LA LOUVIERE

Kohlenbergwerke des Quesnoy LA LOUVIERE

Werkstätten CABAY-JOURET LA LOUVIERE

Standort ″BN″ in Bellecourt MANAGE

Standort der ″Laminoirs de Longtain (pie)″ MANAGE

Standorte Cockerill-Sambre (Züge 300-500 und 600) MARCHIENNE-AU-PONT

Sitz 26 der Erzeugnisse MONS

Sitz 25 der Erzeugnisse MONS
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NAME GEMEINDE

Craibel - Ehemaliges Kreidewerk von Cuesmes MONS

Standort LUMAT MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Schraubenfabrik und Schmiedewerkstätte Cambier MORLANWELZ

Zementfabrik und Kreidewerke Cronfestu MORLANWELZ

Textilfabrik La Lainière Ghisdal PERUWELZ

Standorte 1 und 2a des Rieu du Coeur QUAREGNON

Walzwerk Hourpes THUIN

Provinz Lüttich

Gießerei Mazy AMAY

N.T.M. FLEMALLE

Eisengießerei HERSTAL

Petite Bacnure HERSTAL

Reifenlager Swennen LÜTTICH

Textilmaschinen Hoeck LIMBURG

Numeric PEPINSTER

Zementwerke Ougrée SERAING

Place de l’Avenir (Fa FERRARI) SERAING

Büroräume des Kohlenbergwerks Gosson-Kessales SAINT-NICOLAS

Textilfabrik Martin Frères VERVIERS

Quartier Hodimont VERVIERS

Werkstätte Snoeck VERVIERS

Hafenbecken VISE

Provinz Luxemburg

Moulins d’Arlon ARLON

Provinz Namur

Hafen Sclaigneaux - Ets. ″Gautier et Chericoux″ ANDENNE

Belref ANDENNE

Ets Paul ANDENNE

Pharmacies populaires - E.P.C. CINEY

Gießerei St-Joseph, rechtes Ufer und SOMY COUVIN

Korkenfabrik COUVIN

Brauerei St-Antoine COUVIN

Gießerei St-Joseph, linkes Ufer COUVIN

Schraubenfabrik und Schmiedewerkstätte Franière FLOREFFE

Papierfabrik Intermills NAMUR

Criée Wépion NAMUR

Ets SOGEMAT (port du Bon Dieu-pie) NAMUR

Steinbruch und Kalkofen des Falji SAMBREVILLE

″Aciéries Belgo-Luxembourgeoises″ SAMBREVILLE

Kohlenbergwerke Sainte-Eugénie SAMBREVILLE

Lohgerberei Houben VIROINVAL

Gesehen, um dem Erlaß der Wallonischen Regierung vom 2. April 1998 über die Standorte von regionalem
Interesse beigefügt zu werden.

Namur, den 2. April 1998
Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,

beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den KMB, dem Tourismus und dem Erbe,
R. COLLIGNON

Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,
M. LEBRUN
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VERTALING
[C − 98/27250]N. 98 — 996

2 APRIL 1998. — Besluit van de Waalse Regering betreffende de bedrijfsruimten van gewestelijk belang

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium, inzonderheid op artikel 182,
§ 1, vervangen bij het decreet van 27 november 1997;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 maart 1998;
Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,

Besluit :

Artikel 1. De afgedankte bedrijfsruimten bedoeld in artikel 182, § 1, eerste lid, van het Waalse Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium, komen voor op de bij dit besluit gevoegde lijst.

Art. 2. De Regering besluit tot het gewestelijk belang van de sanering van de in artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten.

Art. 3. De Minister van Ruimtelijke Ordening wordt ertoe gemachtigd de beslissingen te nemen zoals bepaald in
artikel 182, § 1, 2e lid, van hetzelfde Wetboek, wat de in artikel 1 bedoelde bedrijfsruimten betreft.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 2 april 1998.

Namen, 2 april 1998.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,
M. LEBRUN

Bijlage

Lijst van de bedrijfsruimten van gewestelijk belang

NAAM GEMEENTE

Provincie Waals-Brabant

Henricot II COURT-SAINT-ETIENNE

Laiterie Gervais-Danone ORP-JAUCHE

Centrale électrique d’OISQUERCQ TUBEKE

Site de Clabecq TUBEKE

Provincie Henegouwen

Ancien siège social charb. d’Hornu-Wasmes BOUSSU

Glaverbel - Verrerie de la Discipline (pie) CHARLEROI

Mambourg - Siège N°2 CHARLEROI

Imprimerie CATALA CHARLEROI

Aciérie Léonard GIOT CHARLEROI

Poteries Guyaux et voisines CHATELET

Céramiques de Bourlers CHIMAY

Site de l’Estacade COURCELLES

Levant de Mons ESTINNES

Briqueterie Surchiste FONTAINE-L’EVEQUE

Site n° 109 ″Ste Caroline est″ (bâtiments) FRAMERIES

Crachet - Prop. Carette FRAMERIES

Ateliers d’Haine St Pierre et Lesquin LA LOUVIERE

Charbonnage du Quesnoy LA LOUVIERE

Ateliers CABAY-JOURET LA LOUVIERE

Site ″BN″ à Bellecourt MANAGE

Site des Laminoirs de Longtain (pie) MANAGE

Sites Cockerill-Sambre (trains 300-500 et 600) MARCHIENNE-AU-PONT

Siège 26 des produits BERGEN

Siège 25 des produits BERGEN

Craibel - Ancienne usine de craies de Cuesmes BERGEN

Site LUMAT MONTIGNIES-SUR-SAMBRE

Boulonnerie et forges Cambier MORLANWELZ
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NAAM GEMEENTE

Cimenteries et Crayères de Cronfestu MORLANWELZ

Usine textile La Lainière Ghisdal PERUWELZ

Sièges 1 et 2a du Rieu du cur QUAREGNON

Laminoir de Hourpes THUIN

Provincie Luik

Fonderie Mazy AMAY

N.T.M. FLEMALLE

Fonderie de Fer HERSTAL

Petite Bacnure HERSTAL

Dépôt de pneus Swennen LUIK

Machines textiles Hoeck LIMBURG

Numeric PEPINSTER

Cimenteries d’Ougree SERAING

Place de l’Avenir (Entr. FERRARI) SERAING

Bureaux du Charbonnage de Gosson-Kessales SAINT-NICOLAS

Usine textile Martin Frères VERVIERS

Quartier Hodimont VERVIERS

Ateliers Snoeck VERVIERS

Darse WEZET

Provincie Luxemburg

Moulins d’Arlon AARLEN

Provincie Namen

Port de Sclaigneaux - Ets ″Gautier et Chericoux″ ANDENNE

Belref ANDENNE

Ets Paul ANDENNE

Pharmacies populaires - E.P.C. CINEY

Fonderie St-Joseph, rive droite et SOMY COUVIN

Bouchonnerie COUVIN

Brasserie St-Antoine COUVIN

Fonderies St Joseph, rive gauche COUVIN

Boulonnerie et forges de Franière FLOREFFE

Papeteries Intermills NAMEN

Criée de WEPION NAMEN

Ets SOGEMAT (port du Bon Dieu-pie) NAMEN

Carrière et fours à chaux du Falji SAMBREVILLE

Aciéries Belgo-Luxembourgeoises SAMBREVILLE

Charb. Sainte-Eugénie SAMBREVILLE

Tannerie Houben VIROINVAL

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 betreffende de
bedrijfsruimten van gewestelijk belang.

Namen, 2 april 1998.

De Minister-President van de Waalse regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,
M. LEBRUN
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 98/31175]N. 98 — 997
19 FEBRUARI 1998. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van
het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 houdende het reglement
van zijn werking en tot regeling van de ondertekening der akten
van het Verenigd College

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie,

Gelet op artikel 135 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der

instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988,
16 januari 1989 en 16 juli 1993;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de

Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van
9 mei 1989 en 16 juli 1993;
Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de

financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, gewijzigd bij de
bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap-

pelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 houdende het regle-
ment van zijn werking en tot regeling van de ondertekening der akten
van het Verenigd College;
Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap-

pelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 tot verdeling van de
bevoegdheden onder de leden van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij het besluit
van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie van 5 juli 1995;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, zoals gewijzigd;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om onverwijld een maatregel te
treffen om aan twee leden van het Verenigd College van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor de betrekkingen
met de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie de bevoegdheid te delegeren om de akten te onder-
tekenen die noodzakelijk zijn voor de rechtshandelingen die de
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie aanbelangen;

Op de voordracht van de Voorzitter van de Verenigde Vergadering
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Besluit :

Artikel 1. De titel van het besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 hou-
dende het reglement van zijn werking en tot regeling van de
ondertekening der akten van het Verenigd College, wordt vervangen
door de volgende titel : « Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 hou-
dende het reglement van zijn werking en delegatie van bevoegdheid
inzake de procedures voor de rechtbanken en tot regeling van de
ondertekening der akten van het Verenigd College ».

Art. 2. Een artikel 4bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in het
hoger vermelde besluit van het Verenigd College van de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 :

« Art. 4bis. Bij afwijking van artikel 1 van dit besluit, verleent het
Verenigd College delegatie aan de twee leden van het Verenigd College
bevoegd voor Begroting voor de rechtshandelingen die onder de
bevoegdheden van de Verenigde Vergadering ressorteren. »

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 98/31175]F. 98 — 997
19 FEVRIER 1998. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l’arrêté du Collège réuni de la
Commission communautaire commune du 13 juillet 1989 portant
règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes
du Collège réuni

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l’article 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,

modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et
16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions

bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989 et
16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des

Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du
16 juillet 1993;
Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire

commune du 13 juillet 1989 portant règlement de son fonctionnement et
réglant la signature des actes du Collège réuni;

Vu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire
commune du 13 juillet 1989 fixant la répartition des compétences entre
les membres du Collège réuni de la Commission communautaire
commune, modifié par l’arrêté du collège réuni de la Commission
communautaire commune du 5 juillet 1995;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, tel que modifié;
Vu l’urgence;

Considérant la nécessité de prendre sans retard une mesure en vue de
déléguer à deux membres du Collège réuni de la Commission
communautaire commune chargé des relations avec l’assemblée réunie
de la Commission communautaire commune, la signature des actes
nécessaires pour les actions en justice qui concernent l’Assemblée
réunie de la Commission communautaire commune;

Sur la proposition du Président du l’Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune,

Arrête :

Article 1er. L’intitulé de l’arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune du 13 juillet 1989 portant règlement de son
fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège réuni, est
remplacé par l’intitulé suivant : « Arrêté du Collège réuni de la
Commission communautaire commune du 13 juillet 1989 portant
règlement de son fonctionnement et délégation de compétence relative
aux procédures devant les juridictions et réglant la signature des actes
du Collège réuni ».

Art. 2. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté du
Collège réuni de la Commission communautaire commune du
13 juillet 1989 précité :

« Art. 4bis. Par dérogation à l’article 1er du présent arrêté, le Collège
réuni accorde délégation aux deux membres du Collège réuni chargés
du Budget pour les actions en justice qui relèvent des attributions de
l’Assemblée réunie. »
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Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van zijn bekend-
making in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 19 februari 1998.

Voorzitter van het Verenigd College,
bevoegd voor de coördinatie

van het beleid van het Verenigd College,
Ch. PICQUE

Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het gezondheidsbeleid, financiën,

begroting en externe betrekkingen,
CHABERT

Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het gezondheidsbeleid,

financiën, begroting en externe betrekkingen,
H. HASQUIN

Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid

inzake bijstand aan personen en openbaar ambt,
R. GRIJP

Lid van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid

inzake bijstand aan personen en openbaar ambt,
D. GOSUIN

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

VERTALING
DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

EN WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

ETMINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
[S - C - 98/27239] [S - C - 98/27239]

Nationale Orden Ordres nationaux

Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt het Burgerlijk Kruis
1e klasse voor 35 dienstjaren verleend aan de hierna genoemde
personeelsleden van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer :
Mevrn. Monique Cardon en Michelle Daloze en de heren Fernand
Alexandre, Edouard Brams, Léon Frankart, Robert Loor en André
Landrain.

Un arrêté royal du 8 septembre 1997 décerne la Croix civique de
1re classe aux membres du personnel du Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports désignés ci-après, pour services rendus
au cours d’une carrière de 35 années : Mmes Monique Cardon et
Michelle Daloze et MM. Fernand Alexandre, Edouard Brams, Léon
Frankart, Robert Loor et André Landrain.

Bij hetzelfde besluit wordt het Burgerlijk Kruis 2e klasse voor
35 dienstjaren verleend aan de hierna genoemde personeelsleden van
het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer : de heren René
Dascotte, Henri Georges, Maurice Smoos en Roger Van der Kelen.

Le même arrêté décerne la Croix civique de 2e classe aux membres du
personnel du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports
désignés ci-après, pour services rendus au cours d’une carrière de
35 années : MM. René Dascotte, Henri Georges, Maurice Smoos et
Roger Van der Kelen.

Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 wordt de Burgerlijke
Medaille 1e klasse voor 25 dienstjaren verleend aan de hierna
genoemde personeelsleden van het Waals Ministerie van Uitrusting en
Vervoer : Mevrn. Myriam Beeckman, Josiane Bellens, Jeanine Bou-
quiaux, Viviane Cotils, Bernadette Deblire, Marie-José Delhez, Odette
Desaive, Monique Fastrez, Lucienne Glineur, Cécile Jauniaux, Jeannine
Joachim, Françoise Labye, MarieThérese Lambert, Paulette Lecomte,
Claudine Marsil, Maryse Namur en Anne-Marie Thiry en de heren
Jacques Adams, Roland Antoine, André Barbaix, Léon Bertrand, René
Biston, JeanPi erre Blondeau, Richard Blondiau, Daniel Bogaert,
Edmond Bossiroy, Alain Bourguignon, Michel Cassart, Paul Colle,
Robert Constant, Serge Deghislage, Jean-Pierre Degueldre, Michel
Demoustier, Gérard Desoil, Gérard Girten, Michel Gits, Fernand
Gourmet, Daniel Grange, Daniel Harvengt, Christian Hanglustaine,
Hermann Hennes, Philippe Henrard, Jean Henrivaux, Roger Hurbain,
Jean-Marie Jacob, André Lecocq, Jean Lermusiaux, Jean-Pierre Leur-
quin, Paul Lippus, Jean-Paul Longfils, Raymond Mahaut, Pierre
Mariaule, Michel Mathieu, Erick Nemery, Jean Nevend, Jean-Pol
Octave, Christian Paulus, André Petit, Marc Prevot, Jean Roland,
Armand Ruelle, Thierry Sneessens, Yvan Stenhuse, Georges Thibaut,
Claude Urbain, Jacques Vilain, André Walgraffe, René Wery-Ruelle en
Hugues Wuilleret.

Un arrêté royal du 14 septembre 1997 décerne la Médaille civique de
1re classe aux membres du personnel du Ministère wallon de
l’Equipement et des Transports désignés ci-après, pour services rendus
au cours d’une carrière de 25 années : MmesMyriam Beeckman, Josiane
Bellens, Jeanine Bouquiaux, Viviane Cotils, Bernadette Deblire, Marie-
José Delhez, Odette Desaive, Monique Fastrez, Lucienne Glineur, Cécile
Jauniaux, Jeannine Joachim, Françoise Labye, Marie-Thérèse Lambert,
Paulette Lecomte, Claudine Marsil, Maryse Namur et Anne-Marie
Thiry et MM. Jacques Adams, Roland Antoine, André Barbaix, Léon
Bertrand, René Biston, Jean-Pierre Blondeau, Richard Blondiau, Daniel
Bogaert, Edmond Bossiroy, Alain Bourguignon, Michel Cassart, Paul
Colle, Robert Constant, Serge Deghislage, Jean-Pierre Degueldre,
Michel Demoustier, Gérard Desoil, Gérard Girten, Michel Gits, Fernand
Gourmet, Daniel Grange, Daniel Harvengt, Christian Hanglustaine,
Hermann Hennes, Philippe Henrard, Jean Henrivaux, Roger Hurbain,
Jean-Marie Jacob, André Lecocq, Jean Lermusiaux, Jean-Pierre Leur-
quin, Paul Lippus, Jean-Paul Longfils, Raymond Mahaut, Pierre
Mariaule, Michel Mathieu, Erick Nemery, Jean Nevend, Jean-Pol
Octave, Christian Paulus, André Petit, Marc Prevot, Jean Roland,
Armand Ruelle, Thierry Sneessens, Yvan Stenhuse, Georges Thibaut,
Claude Urbain, Jacques Vilain, André Walgraffe, René Wery-Ruelle et
Hugues Wuilleret.

Bij hetzelfde besluit wordt de Burgerlijke Medaille 2e klasse voor
25 dienstjaren verleend aan de hierna genoemde personeelsleden van
het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer : Mevr. Elisa Bombaert
en de heer Louis Briot.

Le même arrêté décerne la Médaille civique de 2e classe aux membres
du personnel du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports
désignés ci-après, pour services rendus au cours d’une carrière de
25 années : Mme Elisa Bombaert et M. Louis Briot.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 février 1998.

Président du Collège réuni,
compétent pour la coordination
de la politique du Collège réuni,

Ch. PICQUE

Membre du Collège réuni,
compétent pour la politique de la santé,

les finances, le budget et les relations extérieures,
J. CHABERT

Membre du Collège réuni,
compétent pour la politique de la santé,

les finances, le budget et les relations extérieures,
H. HASQUIN

Membre du Collège réuni,
compétent pour la politique d’aide aux personnes

et la fonction publique,
R. GRIJP

Membre du Collège réuni,
compétent pour la politique d’aide aux personnes

et la fonction publique,
D. GOSUIN
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Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 worden Mevr. Michelle
Daloze en de heer Michel Derzelle benoemd tot Ridder in de
Kroonorde.

Un arrêté royal du 2 octobre 1997 nomme Chevalier de l’Ordre de la
Couronne : Mme Michelle Daloze et M. Michel Derzelle.

Bij hetzelfde besluit worden de volgende eretekens verleend : Le même arrêté décerne :
— de Gouden Palmen der Kroonorde aan de heren Antoine Dethier,

Lambert Driessen en Gilbert Mossoux;
— de Zilveren Palmen der Kroonorde aan de heer Léon Raymakers.

— les Palmes d’Or de l’Ordre de la Couronne à MM.Antoine Dethier,
Lambert Driessen et Gilbert Mossoux;
— les Palmes d’Argent de l’Ordre de la Couronne à M. Léon

Raymakers.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 wordt de heer Jacques
Bonjean benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

Un arrêté royal du 2 octobre 1997 nomme Officier de l’Ordre de
Léopold II : M. Jacques Bonjean.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 wordt de heer Max Crousse
benoemd tot Officier in de Leopoldsorde.

Un arrêté royal du 2 octobre 1997 nomme Officier de l’Ordre de
Léopold : M. Max Crousse.

Bij hetzelfde besluit worden de heren Michel Jacquet, Luc Nussbaum
en Jacques Roufosse benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Le même arrêté nomme Chevalier de l’Ordre de Léopold :
MM. Michel Jacquet, Luc Nussbaum et Jacques Roufosse.

ÜBERSETZUNG
DIENSTSTELLEN DES PREMIERMINISTERS

UND WALLONISCHES MINISTERIUM FÜR AUSRÜSTUNG UND TRANSPORTWESEN
[S - C - 98/27239]

Nationale Orden
Durch Königlichen Erlaβ vom 8. September 1997 wird den nachstehenden Personalmitgliedern des Wallonischen

Ministeriums für Ausrüstung und Transportwesen das bürgerliche Verdienstkrenz 1. Klasse für im Laufe einer
fünbunddreiβigjährigen Laufhahn erbrachte Dienstleistungen gewährt: Frau Monique Cardon, Frau Michelle Daloze,
Herrn FernandAlexandre, Herrn Edouard Brams, Herrn Leon Frankart, Herrn Robert Loor und HerrnAndre Landrain.

Durch denselben Erlaβ wird den nachstehenden Personalmitgliedern des Wallonischen Ministeriums für
Ausrüstung und Transportwesen das bürgerliche Verdienstkrenz 2. Klasse für im Laufe einer fünfunddreiβigjährigen
Laufbahn erbrachte Dienstleistungen gewährt: Herrn Rene Dascotte, Herrn Henri Georges, Herrn Maurice Smoos und
Herrn Roger Van der Kelen.

Bij hetzelfde besluit wordt het Burgerlijk Kruis 2de klasse voor 35 dienstjaren verleend aan de hierna genoemde
personeelsleden van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer : de heren René Dascotte, Henri Georges, Maurice
Smoos en Roger Van der Kelen.

Durch Königlichen Erlaβ vom 14. September 1997 wird den nachstehenden Personalmitgliedern des Wallonischen
Ministeriums für Ausrüstung und Transportwesen die bürgerliche Verdienstmedaille 1. Klasse für im Laufe einer
fünfundzwanzigjährigen Laufbahn erbrachte Dienstleistungen gewährt: Frau Myriam Beeckman, Frau Josiane Bellens,
Frau Jeanine Bouquiaux, Frau Viviane Cotils, Frau Bernadette Deblire, Frau Marie-Jose Delhez, Frau Odette Desaive,
Frau Monique Fastrez, Frau Lucienne Glineur, Frau Cecile Jauniaux, Frau Jeannine Joachim, Frau Francoise Labye, Frau
Marie-Therese Lambert, Frau Panlette Lecomte, Frau Claudine Marsil, Frau Maryse Namur, Frau Anne-Marie Thiry,
Herrn Jacques Adams, Herrn Roland Antoine, Herrn Andre Barbaix, Herrn Leon Bertrand, Herrn Rene Biston, Herrn
Jean-Pierre Blondeau, Herrn Richard Blondiau, Herrn Daniel Bogaert, Herrn Edmond Bossiroy, Herrn Alain
Bourguignon, Herrn Michel Cassart, Herrn Paul Colle, Herrn Robert Constant, Herrn Serge Deghislage, Herrn
Jean-Pierre Degueldre, Herrn Michel Demoustier, Herrn Gerard Desoil, Herrn Gerard Girten, Herrn Michel Gits, Herrn
Fernand Gourmet, Herrn Daniel Grange, Herrn Daniel Harvengt, Herrn Christian Hanglustaine, Herrn Hermann
Hennes, Herrn Philippe Henrard, Herrn Jean Henrivaux, Herrn Roger Hurbain, Herrn Jean-Marie Jacob, Herrn Andre
Lecocq, Herrn Jean Lermusiaux, Herrn Jean-Pierre Leurquin, Herrn Paul Lippus, Herrn Jean-Paul Longfils, Herrn
Raymond MaLaut, Herrn Pierre Mariaule, Herrn Michel Mathieu, Herrn Erick Nemery, Herrn Jean Nevend, Herrn
JeanPol Octave, Herrn Christian Paulus, Herrn Andre Petit, Herrn Marc Prevot, Herrn Jean Roland, Herrn Armand
Ruelle, Herrn Thierry Sneessens, Herrn Yvan Stenhuse, Herrn Georges Thibaut, Herrn Claude Urbain, Herrn Jacques
Vilain, Herrn Andre Walgraffe, Herrn Rene Wery-Ruelle und Herrn Hugues Wuilleret.

Durch denselben Erlaβ wird den nachstehenden Personalmitgliedern des Wallonischen Ministeriums für
Ausrüstung und Transportwesen die bürgerliche Verdienstmedaille 2. Klasse für im Laufe einer fünfundzwanzigjäh-
rigen Laufbahn erbrachte Dienstleistungen gewährt: Frau Elisa Bombaert und Herrn Louis Briot.

Durch Königlichen Erlaβ vom 2. Oktober 1997 werden Frau Michelle Daloze und Herr Michel Derzelle zum Ritter
des Kronenordens ernannt.

Durch denselben Erlaβ werden:
— Herrn Antoine Dethier, Herrn Lambert Driessen und Herrn Gilbert Mossoux die Goldenpalmen des

Kronenordens gewährt;
— Herrn Leon Raymakers die Silberpalmen des Kronenordens gewährt.

Durch Königlichen Erlaβ vom 2. Oktober 1997 wird Herr Jacques Bonjean zum Offizier des Ordens von Leopold II.
ernannt.

Durch Königlichen Erlaβ vom 2. Oktober 1997 wird Herr Max Crousse zum Offizier des Leopoldordens ernannt.
Durch denselben Erlaβ werden Herr Michel Jacquot, Herr Luc Nussbaum und Herr Jacques Ronfosse zum Ritter

des Leopoldordens ernannt.
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[S − C − 97/22625]

8 AUGUSTUS 1997. — Koninklijk besluit tot benoeming van leden
van het College van gerechtelijk-geneeskundige rechtspraak

bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van
de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 14 november 1991, meer bepaald op artikel 7;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en

Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden benoemd tot leden van het College van gerechtelijk-
geneeskundige rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst :

A. Als werkend lid :

Dokter Cosyns, Paul, Hoogleraar aan de Fakulteit geneeskunde van
de Universiteit Antwerpen.

B. Als plaatsvervangend lid :

Dokter Dillen, Chris, geneesheer-specialist, verbonden aan het Uni-
versitair Ziekenuis Antwerpen te Edegem.

Art. 2. Hunmandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op
1 augustus 1997.

Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 8 augustus 1997.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA

c

[98/22119]

30 JANUARI 1998. — Koninklijk besluit houdende benoeming van
de leden van de beheerscommissie voor het beheer van het
vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezond-
heid — Louis Pasteur

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1987 waarbij de
rechtpersoonlijkheid aan het Wetenschappelijk Instituut voor Volksge-
zondheid — Louis Pasteur voor het beheer van zijn eigen vermogen
wordt verleend, inzonderheid op artikel 3, 2° en 3°;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en

Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De mandaten van de volgende leden van de Beheerscom-
missie belast met het beheer van het vermogen van het Wetenschappe-
lijk Instituut voor Volksgezondheid — Louis Pasteur worden met
ingang van 1 maart 1997 voor een periode van drie jaar hernieuwd :

1° aangewezen door deWetenschappelijke Raad van het Wetenschap-
pelijk Instituut voor Volksgezondheid — Louis Pasteur :

Mevr. Nolard, Nicole en de heren Libeer, Jean-Claude en Parmentier,
Frans, leden van het wetenschappelijk personeel van genoemd Insti-
tuut.

2° aangewezen door Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioe-
nen :

de heer Naassens, Pierre;

3° aangewezen door de Minister tot wiens bevoegdheid het Weten-
schapsbeleid behoort :

M. Vanlangenhove, Luk en M. Beka, Eric.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[S − C − 97/22625]

8 AOUT 1997. — Arrêté royal portant nomination
de membres du Collège de jurisprudence médico-légale

à l’Office médico-légal

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l’Office médico-légal,
modifié par l’arrêté royal du 14 novembre 1991, notamment l’article 7;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont nommés membres du Collège de jurisprudence
médico-légale près de l’Office médico-légal :

A. Comme membre effectif :

M. le docteur Cosyns, Paul, professeur à la Faculté de médecine de
l’Université d’Anvers.

B. Comme membre suppléant :

M. le docteur Dillen, Chris, médecin-spécialiste auprès de l’Hôpital
universitaire d’Anvers à Edegem.

Art. 2. Leur mandat prend cours, pour un terme de cinq ans, à partir
du 1er août 1997.

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 aoüt 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA

[98/22119]

30 JANVIER 1998. — Arrêté royal portant nomination des membres
de la Commission administrative pour l’administration du patri-
moine de l’Institut scientifique de Santé publique — Louis Pasteur

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal du 14 octobre 1987, accordant la personnalité
juridique à l’Institut scientifique de Santé publique — Louis Pasteur
pour la gestion de son patrimoine propre, notamment l’article 3, 2°
et 3°;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des

Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le mandat des personnes suivantes est renouvelé à
partir du 1er mars 1997 pour un terme de trois ans en qualité de
membres de la Commission administrative chargée d’administrer le
patrimoine de l’Institut scientifique de Santé publique — Louis
Pasteur :

1° désignés par le Conseil scientifique de l’Institut scientifique de
Santé publique — Louis Pasteur :

Mme Nolard, Nicole et MM. Libeer, Jean-Claude et Parmentier,
Frans, membres du personnel scientifique dudit Institut.

2° désigné par Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions :

M. Naassens, Pierre;

3° désignés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses
attributions :

M. Vanlangenhove, Luk et M. Beka, Eric.
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Art. 2. Worden, met ingang van 1 maart 1997 en voor een periode
van drie jaar, benoemd tot nieuw lid van de Beheerscommissie belast
met het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut
voor Volksgezondheid — Louis Pasteur :

1° aangewezen door deWetenschappelijke Raad van het Wetenschap-
pelijk Instituut voor Volksgezondheid — Louis Pasteur :

de heer Stroobant, André, lid van het wetenschappelijk personeel van
genoemd Instituut;

2° aangewezen door Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioe-
nen :

de heer Chojnowski, Michel.

Art. 3. De koninklijke besluiten van 8 november 1995 en 30 juni 1996
houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het
beheer van het vermogen van het wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid — Louis Pasteur worden opgeheven.

Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA

c

[C − 98/22189]

1 MAART 1998. — Koninklijk besluit
houdende benoeming van de secretaris en de adjunct-secretaris

van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de
paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonder-
heid op artikel 50, § 2, vervangen bij de wet van 22 februari 1994;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende

samenstelling enwerking van deNationale Raad voor de Vroedvrouwen;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en
Pensioenen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden benoemd, voor een termijn van zes jaar, respec-
tievelijk tot secretaris en adjunct-secretaris van de Nationale Raad voor
de Vroedvrouwen :

Borgions, J., 2221 Booischot;

Vermeulen, Ch., 1000 Bruxelles.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M. COLLA

Art. 2. Sont nommés à partir du 1er mars 1997 pour un terme de
trois ans en qualité de membres nouveaux de la Commission adminis-
trative du patrimoine de l’Institut scientifique de Santé publique —
Louis Pasteur :

1° désigné par le Conseil scientifique de l’Institut scientifique de
Santé publique — Louis Pasteur :

M. Stroobant, André, membre du personnel scientifique dudit
Institut;

2° désigné par Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions :

M. Chojnowski, Michel.

Art. 3. Les arrêtés royaux des 8 novembre 1995 et 30 juin 1996
portant nomination des membres de la Commission administrative du
patrimoine de l’Institut scientifique de Santé publique — Louis Pasteur
sont abrogés.

Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA

[C − 98/22189]

1er MARS 1998. — Arrêté royal
portant nomination du secrétaire et du secrétaire adjoint

du Conseil national des Accoucheuses

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art
de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux
commissions médicales, notamment l’article 50, § 2, modifié par la loi
du 22 février 1994;
Vu l’arrêté royal du 8 août 1997 portant composition et fonctionne-

ment du Conseil national des Accoucheuses;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des
Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont nommés pour un délai de six ans, respectivement
secrétaire et secrétaire adjoint du Conseil national des Accoucheuses :

Borgions, J., 2221 Booischot;

Vermeulen, Ch., 1000 Bruxelles.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
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[S − C − 98/22122]

19 FEBRUARI 1998. — Ministerieel besluit houdende benoeming
van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de
paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonder-
heid op artikel 35sexies, ingevoegd door de wet van 19 december 1990;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de

lijst van bijzondere beroepstitels, voorbehouden aan beoefenaars van
de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op
artikelen 3 en 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juni 1993
en 8 november 1995;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling

van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheel-
kunde, houders van een bijzondere beroepstitel, inzonderheid op
artikel 4, § 2,

Besluit :

Artikel 1. De heer Brusseleers, Jan, adjunct-adviseur van de Directie
Geneeskundepraktijk van het Bestuur van de Gezondheidszorg, wordt
benoemd tot voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 26 februari 1998.

Brussel, 19 februari 1998.

M. COLLA

c

[98/22203]

11 MAART 1998. — Ministerieel besluit houdende de erkenning
van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van
de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van
huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985,
8 augustus 1985 en van 13 juni 1986;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststel-

ling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de
huisartsgeneeskunde,

Besluit :

Artikel 1. Onderstaande ziekenhuisdienst wordt erkend voor de
opleiding van huisartsen voor een termijn van vijf jaar :

Algemene Heelkunde, A.Z. St. Elisabeth, Antwerpen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 27 februari 1998.

Brussel, 11 maart 1998.

M. COLLA

c

[98/22202]

11 MAART 1998. — Ministerieel besluit
houdende de erkenning van stagemeesters

in de huisartsgeneeskunde

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van
de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van
huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985,
12 augustus 1985 en van 13 juni 1986;

[S − C − 98/22122]

19 FEVRIER 1998. — Arrêté ministériel portant nomination
du Président du Conseil de l’Art dentaire

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art
de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux
commission médicales, notamment l’article 35sexies, inséré par la loi du
19 décembre 1990;
Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres

professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en
ce compris l’art dentaire, notamment les articles 3 et 4, modifié par les
arrêtés royal du 22 juin 1993 et 8 novembre 1995;

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l’agrément des praticiens de l’art dentaire, titulaires d’un titre profes-
sionnel particulier, notamment l’article 4, § 2,

Arrête :

Article 1er. M. Brusseleers, Jan, conseiller adjoint à la Direction de
l’Art de Guérir de l’Administration des Soins de Santé, est nommé
président du Conseil de l’Art dentaire.

Art. 2. Cet arrêté entre en vigueur le 26 février 1998.

Bruxelles, 19 février 1998.

M. COLLA

[98/22203]

11 MARS 1998. — Arrêté ministériel
portant l’agréation des services hospitaliers
pour la formation des médecins généralistes

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation
des médecins généralistes, modifié par les arrêtés royaux du
13 mars 1985, du 8 août 1985 et du 13 juin 1986;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 1997 déterminant les critères
de l’agrément des maîtres de stage en médecine générale,

Arrête :

Article 1er. Le service hospitalier ci-après est agréé pour la forma-
tion des médecins généralistes pour une durée de cinq ans :

Chirurgie, « A.Z. St. Elisabeth », Antwerpen.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 février 1998.

Bruxelles, le 11 mars 1998.

M. COLLA

[98/22202]

11 MARS 1998. — Arrêté ministériel
portant l’agréation des maîtres de stage

en médecine générale

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Vu l’arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l’agréation
des médecins spécialistes et des médecins généralistes modifié par les
arrêtés royaux du 13 mars 1985, du 12 août 1985 et du 13 juin 1986;
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Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststel-
ling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de
huisartsgeneeskunde,

Besluit :

Artikel 1. Onderstaande geneesheren worden erkend als stagemees-
ter in de huisartsgeneeskunde voor een termijn van vijf jaar :

Dr. Beuckelaers, F., Buggenhout;

Dr. Declercq, F., Oostende;

Dr. De Smedt, F., Tervuren;

Dr. Eeckhout, Ph., Zele;

Dr. Englebert, E., Fléron;

Dr. Hillewaere, B., Kessel-lo;

Dr. Louviaux, C., Rochefort;

Dr. Schutyser, D., Hechtel-Eksel;

Dr. Stubbe, Ch., Berchem;

Dr. Van Hoof, Ch., Edegem;

Dr. Vanwynsberghe, S., Sint-Laureins;

Dr. Vervaeck, D., Brugge.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 27 februari 1998.

Brussel, 11 maart 1998.

M. COLLA

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 98/35439]

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Vaststelling van de gemiddelde boek-, tijdschrift-, A.V.M.- en dagbladprijs voor het jaar 1999

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 18 maart 1998 wordt voor de berekening
van de verplichte minimum jaarlijkse besteding voor de collecties van de plaatselijke en centrale openbare bibliotheken,
begrotingsjaar 1999, de gemiddelde prijs respectievelijk vastgesteld op :

1999

Volwassenen Fiction 700 fr.

Volwassenen Non-Fiction 850 fr.

Jeugd Fiction 440 fr.

Jeugd Non-Fiction 550 fr.

Naslagwerken 2.100 fr.

Tijdschriften 2.300 fr.

Regionale collectie C.O.B. 1.080 fr.

CD 775 fr.

Video 1.500 fr.

Dagbladen 7.800 fr.

CD-ROM courant uitleenbaar (geen referentiewerken) 2.000 fr.

CD-I 2.045 fr.

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 1997 déterminant les critères
de l’agrément des maîtres de stage en médecine générale,

Arrête :

Article 1er. Les médecins mentionnés ci-après sont agréés en qualité
de maîtres de stage en médecine générale pour une durée de cinq ans :

Dr Beuckelaers, F., Buggenhout;

Dr Declercq, F., Oostende;

Dr De Smedt, F., Tervuren;

Dr Eeckhout, Ph., Zele;

Dr Englebert, E., Fléron;

Dr Hillewaere, B., Kessel-lo;

Dr Louviaux, C., Rochefort;

Dr Schutyser, D., Hechtel-Eksel;

Dr Stubbe, Ch., Berchem;

Dr Van Hoof, Ch., Edegem;

Dr Vanwynsberghe, S., Sint-Laureins;

Dr Vervaeck, D., Brugge.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 27 février 1998.

Bruxelles, le 11 mars 1998.

M. COLLA
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[C − 98/35360]

Welzijnszorg

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 26 januari 1998 wordt bepaald :
De erkenning onder nummer PE 208 van het rusthuis « Residentie Mayerhof », Fredericusstraat 89 te 2640 Mortsel,

uitgebaat door de V.Z.W. « St. Carolus-Mayerhof », wordt verlengd met ingang van 1 januari 1998 tot 1 januari 2003
voor maximaal 140 woongelegenheden.

De afwijking op de erkenningsnorm 3.2.1.7., vervat in de bijlage B bij het besluit van de Vlaamse regering van
17 juli 1985, wordt toegestaan.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 27 januari 1998 wordt bepaald :
Het woningcomplex met dienstverlening « Molengeest », F. Hendrikstraat 53 te 2040 Antwerpen (Berendrecht),

beheerd door het O.C.M.W. van 2000 Antwerpen, wordt erkend onder nummer CE 1988 met ingang van
1 september 1997 tot 1 september 1999, voor maximaal 60 wooneenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 27 januari 1998 wordt bepaald :
Het rusthuis « Le Bois Soleil » Koningin Astridlaan 427 te 1950 Kraainem, uitgebaat door de B.V.B.A. « Le Bois

Soleil » zelfde adres, wordt erkend met ingang van 1 februari 1997 tot 1 februari 2000 onder nr. PE 1961 voor maximaal
54 woongelegenheden.

De afwijking op de erkenningsnorm 3.2.1.7. vervat in de bijlage B van het besluit van de Vlaamse regering van
17 juli 1985, beetreffende het ongehinderd zicht op de buitenwereld in de kamers A6, B2 en E2 wordt hernieuwd voor
de duur van de erkenningstermijn zoals bepaald in artikel 1.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 27 januari 1998 wordt bepaald :
Het rusthuis « Ter Berken » Zijstraat 59 te 8800 Roeselare, uitgebaat door het Openbaar Centrum voor

Maatschappelijk Welzijn van Roeselare, wordt erkend met ingang van 1 december 1996 tot 1 december 2001 onder
nr. CE 1620 voor maximaal 90 woongelegenheden voor demente bejaarden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 28 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 322 van het rusthuis « Heilige Familie », Molenstraat 32, 9130 Kieldrecht
(Beveren), beheerd door de VZW Rusthuizen Onze-Lieve-Vrouw Ter Rive en Heilige Familie, Sint.-Pietersnieuwstraat
115, 9000 Gent wordt verlengd met ingang van 1 september 1997 tot 1 september 2002 voor maximaal
49 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 28 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1637 van het rusthuis « De Gentse Poort », Gentsesteenweg 289,
9200 Dendermonde beheerd door de N.V. De Gentse Poort, Gentsesteenweg 289, 9200 Dendermonde wordt verlengd
met ingang van 1 december 1997 tot 1 december 1999 voor maximaal 24 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 28 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1842 van het rusthuis « Privilege », Bagattenstraat 177, 9000 Gent beheerd door
de N.V. Modeva, Bagattenstraat 177, 9000 Gent wordt verlengd met ingang van 1 september 1997 tot 1 september 2002
voor maximaal 54 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.
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Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 29 janauri 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer CE 1614 van het rusthuis « Het Paradijs », Kannunik Davidlaan 31, 2500 Lier beheerd
door het O.C.M.W. van 2500 Lier wordt verlengd met ingang van 1 januari 1998 tot 1 januari 2002 voor maximaal
152 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 29 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1700 van het rusthuis « Astrid », G. De Stassartstraat 11, 2800 Mechelen beheerd
door de VZW Astrid, zelfde adres wordt verlengd met ingang van 1 april 1998 tot 1 april 2003 voor maximaal
22 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 29 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1871 van het rusthuis « RVT Sint-Anna » Havenlaan 7 te 3582 Beringen (Koersel),
beheerd door de V.Z.W. « RVT Sint-Anna » Prins Bisschopssingel 75 te 3500 Hasselt, wordt verlengd met ingang van
1 januari 1998 tot 1 januari 2003 voor maximaal 15 woongelegenheden.

Een afwijking op de erkenningsnorm 3.2.1.7., 3.2.1.9. en 3.2.2., lid 1 en 2, vervat in de bijlage B van het besluit van
de Vlaamse regering van 17 juli 1985 met betrekking tot respectievelijk de hoogte van de raamdorpels, het
voorbehouden van een tweede zitkamer, de totale capaciteit van de kamers met twee of meer bedden in nieuwe
rusthuizen en het voorzien van een toilet in elke kamer, wordt toegestaan tot de beëindiging van de herconditione-
ringswerken.

Een afwijking op de erkenningsnorm 5.1., vervat in de bijlage B van het besluit van de Vlaamse regering van
17 juli 1985 met betrekking tot de samenstelling van de bewonersraad, wordt toegestaan voor de duur van de
erkenningstermijn zoals bepaald in artikel 1.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 29 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 911 van het rusthuis « Sint.-Leonard », Louise-Mariestraat 19, 9680 Maarkedal
beheerd door de VZW «Werken Glorieux-Zusters van Barmhartigheid », Hogerlucht 6, 9600 Ronse wordt verlengd met
ingang van 1 september 1997 tot 1 september 2002 voor maximaal 47 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 29 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer CE 605 van het rusthuis « Zoetenaard », Kerkstraat 14, 9190 Stekene beheerd door
het O.C.M.W. van Stekene wordt verlengd met ingang van 1 november 1997 tot 1 november 2002 voor maximaal
100 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 29 januari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer CE 432 van het rusthuis « Molenkouter », Dreefstraat 11 A, 9260 Wichelen beheerd
door het O.C.M.W. van Wichelen wordt verlengd met ingang van 1 maart 1998 tot 1 maart 2003 voor maximaal
70 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 30 januari 1998 wordt bepaald :
Het serviceflatgebouw « Hof Ter Beke », Balansstraat 25-27 te 2000 Antwerpen, beheerd door het O.C.M.W. van

2000 Antwerpen, wordt erkend onder nummer CE 1993 met ingang van 1 september 1997 tot 1 september 1999, voor
maximaal 232 wooneenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.
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Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 30 januari 1998 wordt bepaald :
De erkenning onder nummer CE 344 van het rusthuis « Melgeshof », De Lunden 2 te 2170 Merksem (Antwerpen),

beheerd door het O.C.M.W. van 2000 Antwerpen, wordt verlengd met ingang van 1 januari 1998 tot 1 januari 2001 voor
maximaal 214 woongelegenheden.

Er wordt akte genomen van de brief van het OCMW van 8 december 1997 met betrekking tot de naleving van de
geldende brandveiligheidsnormen in de instelling. Het OCMW is volledig verantwoordelijk voor de hierin opgenomen
verklaringen en dient de Administratie halfjaarlijks in te lichten omtrent de vordering der werkzaamheden en/of
afwijkingsaanvragen inzake brandveiligheid.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 30 januari 1998 wordt bepaald :
De capaciteitstuibreiding met 7 woongelegenheden van het rusthuis « Sint-Anna » Bulskampstraat 39-41 te

8630 Veurne, uitgebaat door de V.Z.W. « Sint-Anna, Voorzieningen voor Ouderenzorg » zelfde adres, wordt erkend met
ingang van 1 september 1997 tot 1 september 1999 onder nr. PE 1110. De maximale huisvestingscapaciteit van het
rusthuis bedraagt 82 woongelegenheden, waarvan 12 woongelegenheden voor demente bejaarden.

Een afwijking op de erkenningsnorm 3.2.1.7. en 3.2.2., lid 2 en 3, vervat in de bijlage B van het besluit van de
Vlaamse regering van 17 juli 1985, met betrekking tot respectievelijk de hoogte van de raamdorpel en het
raamoppervlak in de kamers 330 en 333, geen toilet op de afzonderingskamer en de netto vloeroppervlakte van twee
nieuwe kamers, wordt toegestaan tot de ingebruikname van de geplande nieuwbouw.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 2 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1419 van het « Rust- en verzorgingshuis Welvaart », Hoogboomsteenweg 127,
2950 Kapellen, beheerd door de VZW Rust- en Verzorgingshuis Welvaart, Hoogboomsteenweg 124, 2950 Kapellen
wordt verlengd met ingang van 1 mei 1998 tot 1 mei 2003 voor maximaal 81 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 2 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 122 van het rusthuis « Sint-Vincentius », Aaigemdorp 68 te 9420 Erpe-Mere,
beheerd door de V.Z.W. « RVT Sint-Vincentius, Zusters Vincentius à Paulo Deinze », zelfde adres, wordt verlengd tot
1 september 2003 voor maximaal 94 woongelegenheden waarvan 4 woongelegenheden bestemd voor demente
bejaarden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 2 februari 1998 wordt bepaald : de erkenning onder nummer
CE 1285 van het rusthuis « Sint-Paulus », Zonnebekestraat 71, 8920 Langemark-Poelkapelle beheerd door het OCMW
van Langemark-Poelkapelle, wordt verlengd met ingang van 1 november 1997 tot 1 november 2000 voor maximaal
54 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 3 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1365 van het rusthuis « Residentie Steynenhof » Alsembergsesteenweg 639 te
1653 Beersel (Dworp), beheerd door mevrouw J. Meeusen zelfde adres, wordt verlengd met ingang van 1 januari 1998
tot 1 januari 2000 voor maximaal 11 woongelegenheden voor valide bejaarden.

De afwijking op de erkenningsnormen 2.2.7. en 3.2.1.10. vervat in de bijlage B van het besluit van de Vlaamse
regering van 17 juli 1985, met betrekking tot het ontbreken van respectievelijk aangepaste sanitaire voorzieningen voor
rolstoelpatiënten en een aangepaste lift, wordt hernieuwd voor de duur van de erkenningstermijn zoals bepaald in
artikel 1, op voorwaarde dat uitsluitend valide bejaarden in het rusthuis verblijven.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 3 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer CE 706 van het rusthuis « Denderwindeke », Edingsesteenweg 382, 9400 Ninove
beheerd door het O.C.M.W. van Ninove wordt verlengd met ingang van 1 september 1997 tot 1 september 2002 voor
maximaal 32 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.
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Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 3 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1645 van het rusthuis « Huize Roborst », Kloosterstraat 1, 9630 Zwalm beheerd
door de VZW « Huize Roborst », Kloosterstraat 1, 9630 Zwalm wordt verlengd met ingang van 1 maart 1998 tot
1 maart 2003 voor maximaal 63 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
De erkenning onder nummer CE 1256 van het rusthuis « Hoge Beuken », Cdt. Weynsstraat 165 te 2660 Hoboken

(Antwerpen), beheerd door het O.C.M.W. van 2000 Antwerpen, wordt verlengd met ingang van 1 januari 1998 tot
1 januari 2001 voor maximaal 140 woongelegenheden.

Er wordt akte genomen van het schrijven van het OCMW van 2000 Antwerpen van 14 oktober 1997 met betrekking
tot de naleving van de geldende brandveiligheidsnormen in de instelling. Het OCMW is volledig verantwoordelijk
voor de hierin opgenomen verklaringen en dient de Administratie halfjaarlijks in te lichten omtrent de vordering der
werkzaamheden inzake brandveiligheid.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
Aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Heusden-Zolder wordt de voorafgaande

vergunning verleend voor het inrichten van bestaande woningen, De Rijsziller 7 en 8 te 3550 Heusden-Zolder, als
dagverzorgingscentrum met 13 verblijfseenheden.

Deze voorafgaande vergunning vervalt wanneer binnen de periode van vijf jaar de werken niet zijn aangevat. Deze
periode kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager maximaal tweemaal worden verlengd voor een periode van drie
jaar. Ze houdt geen verbintenis in ten overstaan van de mogelijke subsidiëring van het project.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
Aan de V.Z.W. « Sint-Elisabeth’s Dal » Stationsstraat 36 te 3440 Zoutleeuw, wordt de voorafgaande vergunning

verleend voor het inrichten van een dagverzorgingscentrum met 15 verblijfseenheden op de campus « Huize
Sint-Jozef » Kloosterstraat 26 te 3850 Nieuwerkerken.

Deze voorafgaande vergunning vervalt wanneer binnen de periode van vijf jaar de werken niet zijn aangevat. Deze
periode kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager maximaal tweemaal worden verlengd voor een periode van drie
jaar. Ze houdt geen verbintenis in ten overstaan van de mogelijke subsidiëring van het project.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
De derde fase van 59 woongelegenheden van het rusthuis « Denderoord », Hoge Buizemont 247 te

9500 Geraardsbergen, uitgebaat door het O.C.M.W. van 9500 Geraardsbergen, wordt erkend met ingang van
1 november 1997 tot 1 november 2002 onder nr. CE 1440. De maximale opnamecapaciteit van het rusthuis bedraagt
135 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
De erkenning onder nummer PE 1678 van het dagverzorgingscentrum « Sint-Jozef » Spoorwegstraat 250 te

8200 Brugge (Sint-Michiels), blijft behouden na overname van het beheer met ingang van 1 januari 1998 door de V.Z.W.
« Sint-Jozef, Wooncentrum met Zorgfuncties voor Senioren » Spoorwegstraat 250 te 8200 Brugge (Sint-Michiels), tot
31 december 1999 voor maximaal 15 verblijfseenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
Aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Tielt, wordt de voorafgaande vergunning verleend

voor het wijzigen van de capaciteit van het dagverzorgingscentrum « Huyse Kenhoft » Ontvangststraat 5 te 8700 Tielt,
door uitbreiding met 8 verblijfseenheden, zodat de globale capaciteit 10 verblijfseenheden zal bedragen.

Deze voorafgaande vergunning vervalt wanneer binnen de periode van vijf jaar de werken niet zijn aangevat. Deze
periode kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager maximaal tweemaal worden verlengd voor een periode van drie
jaar. Ze houdt geen verbintenis in ten overstaan van de mogelijke subsidiëring van het project.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.
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Bij besluit van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
Aan de V.Z.W. « Benaja » Engelstraat 40 te 8970 Poperinge, wordt de voorafgaande vergunning verleend voor het

bouwen van een serviceflatgebouw met 50 wooneenheden in de Hendrik Deberghstraat te Vleteren (Oost-Vleteren).
Het ministerieel besluit van 28 april 1992 houdende toekenning van de voorafgaande vergunning voor het bouwen

van een serviceflatgebouw met 15 wooneenheden in de Hendrik Deberghstraat te Vleteren (Oost-Vleteren), verleend
aan de V.Z.W. « Benaja » Engelstraat 40 te 8970 Poperinge, wordt opgeheven.

Het ministerieel besluit van 30 januari 1997 houdende verlenging van de voorafgaande vergunning verleend bij
ministerieel besluit van 28 april 1992 wordt opgeheven.

Deze voorafgaande vergunning vervalt wanneer binnen de periode van vijf jaar de werken niet zijn aangevat. Deze
periode kan op gemotiveerd verzoek van de aanvrager maximaal tweemaal worden verlengd voor een periode van drie
jaar. Ze houdt geen verbintenis in ten overstaan van de mogelijke subsidiëring van het project.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn van 4 februari 1998 wordt bepaald :
Het nieuw gedeelte van het rusthuis « Mater Amabilis » Sint-Jorisstraat 3 te 8940 Wervik, uitgebaat door de V.Z.W.

« Mater Amabilis Seniorenzorg », zelfde adres, wordt erkend met ingang van 1 januari 1998 tot 1 november 2000 onder
nr. PE 130 voor maximaal zestig woongelegenheden.

De maximale huisvestingscapaciteit van het bestaand gedeelte wordt met ingang van 1 januari 1998 beperkt tot
34 woongelegenheden.

Een afwijking op de erkenningsnorm 3.2.2.-lid 1 en 2, vervat in de bijlage B van het besluit van de Vlaamse regering
van 17 juli 1985, voornoemd, wordt toegestaan tot de beëindiging van de herconditioneringswerken.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 5 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 233 van 56 woongelegenheden van het rusthuis « Ave Maria », Hooiwege 1 te
9940 Evergem (Sleidinge), beheerd door de V.Z.W. « Zusters Franciscanessen », zelfde adres, wordt verlengd met
ingang van 1 november 1997 tot 1 november 2002.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 5 februari 1998 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 69 van het rusthuis « Tehuis Maria Troost » Daniël De Haenelaan 11 te
8630 Veurne, beheerd door de V.Z.W. « Katholieke Bejaardenzorg Westhoek » Klinieklaan 3 te 8630 Veurne, wordt
verlengd met ingang van 1 september 1997 tot 1 september 1999 voor maximaal 21 woongelegenheden.

Een afwijking op de erkenningsnormen 2.2.7., 2.2.13., 3.2.1.7. en 3.2.1.9, vervat in de bijlage B van het besluit van
de Vlaamse regering van 17 juli 1985, wordt toegestaan tot de ingebruikname van de vervangingsnieuwbouw.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[C − 98/35388]

Rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. — Verklaringen van openbaar nut

BRAKEL. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 26 februari 1998 wordt de
oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Brakel van openbaar nut verklaard.

Nr. 97492
1. Geografische omschrijving :
Brakel : prioritaire riolering Nieuwpoort-Steenberg-Faite of kleinschalige zuivering.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Brakel :
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 6; Sectie : A;
Percelen : nrs. 1159 d, 1159 c, 1158 b, 1166, 1171 a, 1178 c, 1180 b, 1198 a, 1194 d, 1195 b, 911 a/2, 914, 912, 913, 872 h,

667 g, 664 e, 669 d, 670 a, 672 a, 673, 674, 675, 676, 637/2, 637 b, 637 a, 636, 627 a, 617 w, 618 b, 622 a, 621 a, 619 d en
620 c.

Kadastraal gekend onder : Afdeling : 7; Sectie : A;
Percelen : nrs. 1564, 1563, 1562, 1561, 1559 b, 1558 d, 1493 a, 1494 c, 1495 b, 1527, 1526, 1523, 1519 d, 1522 k en 1522 l.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 7; Sectie : B;
Percelen : nrs. 1090 c, 1090 a, 1091 a, 1092 d, 1093 b, 1091 d, 1091 e, 1094 c, 1071, 1070, 1095 c, 1069 a, 1069 b, 1097,

1099, 1068 a, 1068 b, 1067 a, 1067 b, 1101 a, 1066 a, 1066 b, 1052 a, 1057 a, 1054 d, 1053, 1050 a, 1044, 1002, 1006 b, 997 f,
998, 953 b, 955 b, 956 a en 956 b.
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3. Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (prioritaire riolering) onder, op of boven private

onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of
stedenbouwverordeningen.

4. Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaar-

heid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5. Plannen ter inzage bij :
— Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid,
Cel Milieu-investeringen,
Graaf de Ferraris-gebouw,
Emile Jacqmainlaan 156, bus 8,
1000 Brussel.
— N.V. Aquafin,
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar.
— College van Burgemeester en Schepenen,
van en te 9600 Brakel.
6. Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de

uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7. Datum + bevoegde minister :
26 februari 1998.
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo Kelchtermans.
8. Verjaring :
Dit besluit kan door ieder belanghebbende aangevochten worden door beroep bij de Raad van State. Dit beroep

dient binnen een periode van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname ingediend te worden d.m.v.
een ondertekend verzoekschrift, verstuurd bij aangetekende zending (modaliteiten geregeld in het Besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling administratie van de Raad van State
(Belgisch Staatsblad 23-24 augustus 1948).

OUD-HEVERLEE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 26 februari 1998
wordt de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Oud-Heverlee van openbaar nut
verklaard.

Nr. 97298
1. Geografische omschrijving :
Oud-Heverlee : verbindingsriolering Fonteinstraat en Celestijnenlaan.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Oud-Heverlee :
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Percelen : nrs. 17 k en 18 d.
3. Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (verbindingsriolering) onder, op of boven private

onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of
stedenbouwverordeningen.

4. Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaar-

heid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5. Plannen ter inzage bij :
— Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid,
Cel Milieu-investeringen,
Graaf de Ferraris-gebouw,
Emile Jacqmainlaan 156, bus 8,
1000 Brussel.
— N.V. Aquafin,
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar.
— College van Burgemeester en Schepenen,
van en te 3050 Oud-Heverlee.
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6. Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de

uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32 septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7. Datum + bevoegde minister :
26 februari 1998.
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo Kelchtermans.
8. Verjaring :
Dit besluit kan door ieder belanghebbende aangevochten worden door beroep bij de Raad van State. Dit beroep

dient binnen een periode van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname ingediend te worden d.m.v.
een ondertekend verzoekschrift, verstuurd bij aangetekende zending (modaliteiten geregeld in het Besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de Afdeling administratie van de Raad van State
(Belgisch Staatsblad 23-24 augustus 1948).

PUTTE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 3 maart 1998 wordt de
oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Putte van openbaar nut verklaard.

Nr. 96100B
1. Geografische omschrijving :
Putte : Collector Putte-Peulis.
2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Putte :
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : D;
Percelen : nrs. 309 n, 300 f, 301 e, 291 m, 290 b, 286 b, 286 a, 335 b, 349 e, 349 c, 349 d, 348 a, 357 a, 358 g, 358 f, 363 d,

363 c, 361 b, 362 a, 372 b, 378 w en 379 a.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 3; Sectie : A;
Percelen : nrs. 214 c, 214 b, 213 l en 213 n.
3. Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde

gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverorde-
ningen.

4. Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaar-

heid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
Plannen ter inzage bij :
— Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid,
Cel Milieu-investeringen,
Graaf de Ferraris-gebouw,
Emile Jacqmainlaan 156, bus 8,
1000 Brussel.
— N.V. Aquafin,
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar.
— College van Burgemeester en Schepenen,
van en te 2580 Putte.
6. Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de

uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32 septies en 32 octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7. Datum + bevoegde minister :
3 maart 1998.
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo Kelchtermans.
8. Verjaring :
Dit besluit kan door ieder belanghebbende aangevochten worden
door beroep bij de Raad van State. Dit beroep dient binnen een periode van 60 dagen na de bekendmaking,

betekening of kennisname ingediend te worden d.m.v. een ondertekend verzoekschrift, verstuurd bij aangetekende
zending (modaliteiten geregeld in het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging
voor de Afdeling administratie van de Raad van State (Belgisch Staatsblad 23-24 augustus 1948).

WICHELEN. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 3 maart 1998 wordt de
oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de gemeente Wichelen van openbaar nut verklaard.

Nr. 96423
1. Geografische omschrijving :
Wichelen : collector Schellebelle.
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2. Kadastrale gegevens :
Gemeente Wichelen :
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 3; Sectie : A;
Percelen : nrs. 1184 g, 1180 c, 1147 c, 1016 c, 1015 b 2, 1026 b, 1030 b 2 en 995 b.
Kadastraal gekend onder : Afdeling : 3; Sectie : B;
Percelen : nrs. 57 e, 58 b, 59 f, 59 e, 60 b, 61 b, 62 b, 64 d, 64 c, 65 a, 66 p, 66 n, 66 m, 66 l, 66 k, 85 b, 86 d en 87 h.
3. Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (collector) onder, op of boven private onbebouwde

gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverorde-
ningen.

4. Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de N.V. Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaar-

heid of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5. Plannen ter inzage bij :
— Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Departement Leefmilieu en Infrastructuur,
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer,
Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid,
Cel Milieu-investeringen,
Graaf de Ferraris-gebouw,
Emile Jacqmainlaan 156, bus 8,
1000 Brussel.
— N.V. Aquafin,
Dijkstraat 8,
2630 Aartselaar.
— College van Burgemeester en Schepenen
van en te 9260 Wichelen.
6. Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de

uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

7. Datum + bevoegde minister :
3 maart 1998
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo Kelchtermans.
8. Verjaring :
Dit besluit kan door ieder belanghebbende aangevochten worden
door beroep bij de Raad van State. Dit beroep dient binnen een periode van 60 dagen na de bekendmaking,

betekening of kennisname ingediend te worden d.m.v. een ondertekend verzoekschrift, verstuurd bij aangetekende
zending (modaliteiten geregeld in het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging
voor de Afdeling administratie van de Raad van State (Belgisch Staatsblad 23-24 augustus 1948).

[C − 98/35394]

Ruimtelijke ordening. — Plannen van aanleg

BOOM. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is goedgekeurd het bijgaand plan nr. 31Abis, bestaande uit een bestaande toestand, een bestemmingsplan en
stedenbouwkundige voorschriften, tot wijziging van het bij koninklijk besluit van 15 januari 1969 en ministerieel besluit
van 9 mei 1995 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 31 en nr. 31A, « Den Brandt » genaamd, van
de gemeente Boom.

BRUGGE. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 20 april 1950, 10 november 1959, 6 februari 1969 en het
ministerieel besluit van 21 mei 1992 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 1, « Dorpskom
(Zeebrugge) » genaamd, van de stad Brugge, geheel dient te worden herzien.

DIEST. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 11 december 1963, 15 januari 1976 en 16 januari 1980 en
ministerieel besluit van 10 maart 1995 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg « De Demer » genaamd,
van de stad Diest, gedeeltelijk dient te worden herzien.

EEKLO. — Bij besluit van 9 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg nr. 15, « Krüger » genaamd, van de stad Eeklo,
bestaande uit een plan van de bestaande toestand en een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften.
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GENK. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg, « Zavelveld-C13 » genaamd, van de gemeente Genk,
bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften.

ICHTEGEM. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is besloten dat het bij koninklijk besluit van 28 augustus 1979 goedgekeurd bijzonder plan van
aanleg nr. 3, « Brugse Heirbaan » genaamd, van de gemeente Ichtegem, geheel dient te worden herzien.

IEPER. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is besloten dat het bij ministerieel besluit van 22 oktober 1987 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg,
« Zuiderring » genaamd, van de stad Ieper, geheel dient te worden herzien.

KORTRIJK. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening:

- is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan B, bestaande uit een plan van de bestaande toestand en een
onteigeningsplan (aangegeven op één plandocument), een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften, tot
wijziging van het bij koninklijk besluit van 20 april 1967 en ministerieel besluit van 19 september 1989 goedgekeurd en
gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 23, « Paters Mote » genaamd, van de stad Kortrijk;

- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van het gedeelte van het perceel nr. 414 K5, aangegeven
op het onteigeningsplan;

- is aan de stad Kortrijk machtiging tot onteigenen verleend.

KUURNE. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is besloten dat het bij koninklijk besluit van 11 april 1960 en ministerieel besluit van 19 september 1994
goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 5, « Centrum » genaamd, van de gemeente Kuurne, geheel
dient te worden herzien.

OOSTKAMP. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 6 april 1972 en 14 november 1974 goedgekeurd
en gewijzigd bijzonder plan van aanleg « Centrum-Oost » genaamd, van de gemeente Oostkamp, geheel dient te
worden herzien.

OPWIJK. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 23 februari 1955, 17 april 1962 en 3 november 1971 en
ministerieel besluit van 20 november 1992 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 5, « Nanove »
genaamd, van de gemeente Opwijk, gedeeltelijk dient te worden herzien.

OVERPELT. — Bij besluit van 13 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening:

- is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg, « Maesensveld » genaamd, van de gemeente Overpelt,
bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften en een
onteigeningsplan, met uitsluiting van het met een blauwe rand omzoomde deel van het bestemmingsplan en het
onteigeningsplan en van de met een blauwe rand omzoomde bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften;

- is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen, aangegeven op het goedgekeurde deel
van het onteigeningsplan;

- is aan de gemeente Overpelt machtiging tot onteigenen verleend.

TERVUREN. — Bij besluit van 9 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening:

- is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan A, bestaande uit een plan van de bestaande toestand en een
bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften, tot wijziging van het bij koninklijk besluit van
26 november 1954 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg nr. 1, « Centrum » genaamd, van de gemeente Tervuren, met
uitsluiting van het met een blauwe rand omzoomde deel van het bestemmingsplan;

- is opgeheven het onteigeningsplan behorend bij voornoemd bijzonder plan van aanleg nr. 1, « Centrum »,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 november 1954.

TESSENDERLO. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan A, bestaande uit een plan van de bestaande toestand
en een bestemmingsplan met stedenbouwkundige voorschriften, tot wijziging van de bij ministerieel besluit van
28 april 1986 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, « Hemelrijk » genaamd, van de gemeente Tessenderlo.
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TESSENDERLO. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan A, bestaande uit een plan van de bestaande toestand
en een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften tot gedeeltelijke wijziging van het bij
ministerieel besluit van 2 oktober 1986 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, « Hulst-Paalseweg » genaamd, van de
gemeente Tessenderlo.

TESSENDERLO. — Bij besluit van 5 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg, « Schoterheide » genaamd, van de
gemeente Tessenderlo, bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en stedenbouwkun-
dige voorschriften.

WAREGEM. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan nr. 16/613, bestaande uit een plan van de bestaande
toestand en een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften, tot wijziging van het bij
koninklijk besluit van 31 maart 1967 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg nr. 12, « Bilkhage » genaamd, van de
gemeente Waregem.

WAREGEM. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is goedgekeurd het bijgaand wijzigingsplan nr.16/620, bestaande uit een plan van de bestaande
toestand en een bestemmingsplan met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften, tot wijziging van het bij
koninklijk besluit van 9 augustus 1967 en ministerieel besluit van 22 mei 1987 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan
van aanleg nr. 16, « Nijverheidszone Bilkhage » genaamd, van de gemeente Waregem, behoudens voor wat betreft een
gedeelte van de zone 1 voor bedrijven, hetwelk op het bestemmingsplan met een blauwe lijn werd omzoomd.

WEVELGEM. — Bij besluit van 10 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 9 september 1956, 16 september 1960,
27 december 1963 en 29 juli 1971 en ministeriële besluiten van 29 mei 1985 en 3 mei 1993 goedgekeurd en gewijzigd
bijzonder plan van aanleg nr. 6, « Roterijstraat » genaamd, van de gemeente Wevelgem, gedeeltelijk dient te worden
herzien.

ZEDELGEM. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is besloten dat het bij koninklijk besluit van 29 september 1976 en ministerieel besluit van
10 september 1990 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 6, « Kuilputstraat-Berkenhagestraat »
genaamd, van de gemeente Zedelgem, geheel dient te worden herzien.

ZWEVEGEM. — Bij besluit van 3 maart 1998 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en
Ruimtelijke Ordening is besloten dat het bij koninklijke besluiten van 24 april 1964 en 17 september 1980 en besluit van
de Vlaamse regering van 10 juli 1991 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg nr. 5, « Bekaertstraat »
genaamd,van de gemeente Zwevegem, gedeeltelijk dient te worden herzien.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[S − C − 98/27245]

Pouvoirs locaux

Un arrêté ministériel du 30 mars 1998 approuve les décisions de l’assemblée générale extraordinaire des associés
de la société coopérative « Association intercommunale de Santé de la Basse-Sambre » qui s’est tenue le
19 décembre 1997, relatives à l’entrée de la ville et du CPAS de Châtelet au sein de l’intercommunale et à l’adaptation
de la liste des associés.

Un arrêté ministériel du 30 mars 1998 approuve les modifications statutaires telles qu’adoptées par les associés de
la société coopérative « Intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires » qui s’est tenue le 22 décembre 1997.

Un arrêté ministériel du 31 mars 1998 annule la décision d’accorder des frais de déplacement aux participants des
conseils d’administration et des assemblées générales telle qu’adoptée en séance de l’assemblée générale ordinaire par
les associés de la société coopérative « Intercommunale Centre d’Accueil Les Heures Claires » qui s’est tenue le
22 décembre 1997, en ce qu’elle accorde une somme forfaitaire de 1 000 FB pour couvrir les frais de déplacement des
participants aux assemblées générales.
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Un arrêté ministériel du 2 avril 1998 approuve les modifications statutaires telles qu’adoptées par les associés de
la société coopérative « FINIMO » en séance de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 2 juin 1997, à l’exception
des articles 17, 3e alinéa, dernière phrase, et 23 et 5e alinéa, dernière phrase.

[S − C − 98/27247]

Protection du patrimoine

LIEGE. — Conformément aux dispositions des articles 192 à 200, 202 et 203 du Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, un arrêté ministériel du 4 janvier 1998 classe comme ensemble
architectural les immeubles sis rue Raikem nos 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 et nos 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20.

Une zone de protection est établie autour de l’ensemble architectural conformément aux dispositions de
l’article 205 du Code précité.

MONS. — Conformément aux dispositions des articles 192 à 200 et 202 à 203 du Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine, un arrêté ministériel du 10 mars 1998 classe comme monument les
façades (rues d’Enghien et Cronque) et toitures (versant vers ces deux rues et vers le jardin, à l’arrière) ainsi que divers
éléments intérieurs situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue d’Enghien, 19, à savoir :

— le salon boisé des XVIIIe et XIXe siècles;
— le salon Louis XVI à boiseries, cheminées, panneaux de murs sculptés et plafond décoré;
— le salon Régence-Louis XV, à l’angle des deux rues, avec boiseries sculptées et cheminée en marbre, typique de

Mons;
— l’escalier monumental complet.

[S − C − 98/27248]

Aménagement du territoire

CHINY. — Un arrêté ministériel du 19 mars 1998 approuve la modification de la composition de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire de Chiny, telle qu’elle a été adoptée par la délibération du
27 novembre 1997 du conseil communal de Chiny, conformément à l’article 150 du Code wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

La liste des membres de la Commission peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Chiny.

CHINY. — Un arrêté ministériel du 19 mars 1998 approuve la modification du règlement d’ordre intérieur de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire de Chiny, conformément à l’article 150 du Code
wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

Le règlement peut être consulté auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme, rue des
Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Chiny.

DURBUY. — Un arrêté ministériel du 19 mars 1998 approuve la modification de la composition de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire de Durbuy telle qu’elle a été adoptée par la délibération du
12 novembre 1997 du conseil communal de Durbuy, conformément à l’article 150 du Code wallon de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

La liste des membres de la Commission peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Durbuy.

GEDINNE. — Un arrêté ministériel du 13 mars 1998 décide que le site d’activité économique n˚ SAE/BG31 dit
« Moulin de la Galette » à Gedinne (Patignies) et comprenant les parcelles cadastrées 11e division, section A, nos 551k,
552c et 555c est désaffecté et doit être rénové.

Le site est affecté, conformément au plan de secteur, en zone d’espace vert d’intérêt paysager.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 27 février 1998 décide de réviser le plan particulier d’aménagement n˚ 6bis de
Liège dit « Quai des Tanneurs, rues Devant les Ecoliers, des Ecoliers et M. Polain » approuvé par arrêté royal le
4 avril 1975 et modifiant le plan particulier d’aménagement n˚ 6 approuvé par arrêté royal le 22 avril 1949.

NANDRIN. — Un arrêté ministériel du 27 mars 1998 approuve le nouveau règlement d’ordre intérieur de la
Commission consultative communale d’Aménagement du Territoire de Nandrin tel qu’il a été adopté par la
délibération du 18 décembre 1997 du conseil communal de Nandrin, conformément à l’article 150 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

La liste des membres de la Commission peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale de Nandrin.
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OLNE. — Un arrêté ministériel du 24 mars 1998 approuve la modification de la composition de la Commission
consultative communale d’Aménagement du Territoire d’Olne telle qu’elle a été adoptée par la délibération du
13 novembre 1997 du conseil communal d’Olne, conformément à l’article 150 du Code wallon de l’Aménagement du
Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.

La liste des membres de la Commission peut être consultée auprès de la Division de l’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de l’administration communale d’Olne.

*
MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

[S − C − 98/27244]

Voies hydrauliques

Un arrêté ministériel du 20 mars 1998 concède au Port autonome de Namur la gestion de terrains sis en rive droite
de la Sambre sur le territoire de la commune de Floreffe tels que figurés au plan n˚ H3.1018.28.

[S − C − 98/27246]

Routes de la Région wallonne

Un arrêté ministériel du 27 mars 1998 porte incorporation dans la voirie communale de plusieurs chemins
d’exploitation situés sur le territoire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing, tels que figurés au plan
n˚ H.N60.A3.A4-55.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

[C − 98/03150]

27 FEBRUARI 1998. — Besluit tot wijziging van de lijst van de
beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is
verleend

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen,

Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemin-
gen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de
beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is ver-
leend;
Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België

een vergunning is verleend, opgemaakt op 5 januari 1998, evenals de
sedertdien ingetreden wijzigingen;
Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

aan de vennootschap Cordius Asset Management N.V., met zetel te
1000 Brussel, Livingstonelaan 6, een vergunning heeft verleend als
vennootschap voor vermogensbeheer voor de volgende in artikel 46
van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdiensten :
1. a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van

orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;
3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggings-

portefeuilles op grond van een door de belegger gegeven opdracht,
voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten
omvatten,

Besluit :
De op 5 januari 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemin-

gen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd in
de rubriek vennootschappen voor vermogensbeheer door de toevoe-
ging van de vennootschap Cordius Asset Management N.V., Living-
stonelaan 6, 1000 Brussel, voor de beleggingsdiensten 1., a) en 3.
Brussel, 27 februari 1998.

De Voorzitter,
J.-L. Duplat.

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

[C − 98/03150]

27 FEVRIER 1998
Arrêté modifiant la liste des entreprises d’investissement

agréées en Belgique

La Commission bancaire et financière,

Vu l’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en vertu
duquel la Commission bancaire et financière établit la liste des
entreprises d’investissement agréées en Belgique;

Vu la liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique,
arrêtée au 5 janvier 1998 et les modifications intervenues depuis cette
date;
Considérant que la Commission bancaire et financière a accordé à la

société Cordius Asset Management S.A., dont le siège social est situé à
1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6, l’agrément de société de gestion
de fortune pour les services d’investissement suivants visés à l’arti-
cle 46 de la loi du 6 avril 1995 :
1. a) la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs,

d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de

portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les
investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs
instruments financiers,

Arrête :
La liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique, arrêtée

au 5 janvier 1998, est modifiée à la rubrique sociétés de gestion de
fortune par l’insertion de la société Cordius Asset Management S.A.,
avenue Livingstone 6, 1000 Bruxelles, pour les services d’investisse-
ment 1., a) et 3.
Bruxelles, le 27 février 1998.

Le Président,
J.-L. Duplat.
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[C − 98/03176]

13 MAART 1998
Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen

waaraan in België een vergunning is verleend

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen,

Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemin-
gen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de
beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is ver-
leend;
Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België

een vergunning is verleend, opgemaakt op 5 januari 1998 evenals de
sedertdien ingetreden wijzigingen;
Overwegende dat de beursvennootschap SA Mélice, Pire & Cie NV

beslist heeft om haar maatschappelijke benaming te wijzigen in Mélice
et Cie, SA - NV,

Besluit :
De op 5 januari 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemin-

gen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd
onder de titel « Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht » in de
rubriek « Beursvennootschappen » door de wijziging van de benaming
van de vennootschap « S.A. Mélice, Pire & Cie N.V. » in « Mélice et Cie,
S.A. - N.V. ».

Brussel, 13 maart 1998.

De Voorzitter,
J.-L. Duplat.

c

[C − 98/03178]

13 MAART 1998
Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen

waaraan in België een vergunning is verleend

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen,

Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemin-
gen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de
beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is ver-
leend;
Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België

een vergunning is verleend, opgemaakt op 5 januari 1998, evenals de
sedertdien ingetreden wijzigingen;
Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

aan de vennootschap Fides Asset Management N.V., met zetel te
1000 Brussel, Montoyerstraat 63, een vergunning heeft verleend als
vennootschap voor vermogensbeheer voor de volgende in artikel 46
van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdiensten :

1. a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van
orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;
3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsporte-

feuilles op grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor
zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten omvatten,

Besluit :
De op 5 januari 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemin-

gen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd in
de rubriek vennootschappen voor vermogensbeheer door de toevoe-
ging van de vennootschap Fides Asset Management N.V., Montoyer-
straat 63, 1000 Brussel, voor de beleggingsdiensten 1.a) en 3.

Brussel, 13 maart 1998.

De Voorzitter,
J.-L. Duplat.

[C − 98/03176]

13 MARS 1998
Arrêté modifiant la liste des entreprises d’investissement

agréées en Belgique

La Commission bancaire et financière,

Vu l’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en vertu
duquel la Commission bancaire et financière établit la liste des
entreprises d’investissement agréées en Belgique;

Vu la liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique
arrêtée au 5 janvier 1998 et les modifications intervenues depuis cette
date;
Considérant que la société de bourse SA Mélice, Pire & Cie NV a

décidé de modifier sa raison sociale en Mélice et Cie, SA - NV,

Arrête :
La liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique, arrêtée

au 5 janvier 1998, est modifiée sous le titre « Entreprises d’investisse-
ment de droit belge » à la rubrique « Sociétés de bourse » par la
modification de la dénomination de la société « S.A. Mélice, Pire & Cie
N.V. » en « Mélice et Cie, S.A. - N.V. ».

Bruxelles, le 13 mars 1998.

Le Président,
J.-L. Duplat.

[C − 98/03178]

13 MARS 1998
Arrêté modifiant la liste des entreprises d’investissement

agréées en Belgique

La Commission bancaire et financière,

Vu l’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en vertu
duquel la Commission bancaire et financière établit la liste des
entreprises d’investissement agréées en Belgique;

Vu la liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique,
arrêtée au 5 janvier 1998 et les modifications intervenues depuis cette
date;
Considérant que la Commission bancaire et financière a accordé à la

société Fides Asset Management S.A., dont le siège social est situé à
1000 Bruxelles, rue Montoyer 63, l’agrément de société de gestion de
fortune pour les services d’investissement suivants visés à l’article 46
de la loi du 6 avril 1995 :

1. a) la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs,
d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
3. la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de

portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les
investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs
instruments financiers,

Arrête :
La liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique, arrêtée

au 5 janvier 1998, est modifiée à la rubrique sociétés de gestion de
fortune par l’insertion de la société Fides Asset Management S.A.,
rue Montoyer 63, 1000 Bruxelles, pour les services d’investissement
1.a) et 3.

Bruxelles, le 13 mars 1998.

Le Président,
J.-L. Duplat.
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[C − 98/03175]

13 MAART 1998
Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen

waaraan in België een vergunning is verleend

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen,

Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemin-
gen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de
beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is ver-
leend;
Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België

een vergunning is verleend, opgemaakt op 5 januari 1998 evenals de
sedertdien ingetreden wijzigingen;
Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

aan de vennootschap Pire & Cie SA, met zetel te 6000 Charleroi, rue du
Collège 24, een vergunning heeft verleend als beursvennootschap voor
de volgende in artikel 46 van de wet van 6 april 1995 bedoelde
beleggingsdiensten :
1. a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van

orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;
1. b) het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden;
1. c) het met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers

waardoor tussen deze beleggers een transactie in een financieel
instrument tot stand kan komen,

Besluit :
De op 5 januari 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemin-

gen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd in
de rubriek beursvennootschappen door de toevoeging van de vennoot-
schap Pire & Cie SA, rue du Collège 24, 6000 Charleroi, voor de
beleggingsdiensten 1.a), 1.b) en 1.c).
Brussel, 13 maart 1998.

De Voorzitter,
J.-L. Duplat.

*

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[C − 98/11135]

Bericht aan de uitvoerders van goederen voor tweeërlei gebruik

Het besluit van de Raad 98/232/GBVB van 16 maart 1998 wijzigt het
besluit 94/942/PESC betreffende het gemeenschappelijk optreden,
aangenomen door de Raad op grond van artikel J.3 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, ten aanzien van de controle op de
uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik.
Dit besluit bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese

Gemeenschappen nr. L 92 van 25 maart 1998 zal van kracht worden op
27 april 1998.
De doorvoer van goederen voor tweeërlei gebruik is vanaf deze

datum onderworpen aan dezelfde voorschriften als deze waarin is
voorzien voor de uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik door de
Verordening (EG) nr. 3381/94, en door het besluit 94/942/PESC,
gewijzigd door het besluit 98/232/GBVB.

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[98/53621]

Administratie van de BTW, registratie en domeinen

Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

Erfloze nalatenschap van Debrabandere, Célina

Debrabandere, Célina, weduwe van Pauwels, Paul, geboren te
Halluin (Frankrijk) op 20 juni 1896, wonende te Moeskroen, avenue
Royale 5, is overleden te Moeskroen op 18 augustus 1993, zonder
bekende erfopvolger na te laten.

[C − 98/03175]

13 MARS 1998
Arrêté modifiant la liste des entreprises d’investissement

agréées en Belgique

La Commission bancaire et financière,

Vu l’article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur
contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements en vertu
duquel la Commission bancaire et financière établit la liste des
entreprises d’investissement agréées en Belgique;

Vu la liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique,
arrêtée au 5 janvier 1998 et les modifications intervenues depuis cette
date;
Considérant que la Commission bancaire et financière a accordé à la

société Pire & Cie SA, dont le siège social est situé à 6000 Charleroi, rue
du Collège 24, l’agrément de société de bourse pour les services
d’investissement suivants visés à l’article 46 de la loi du 6 avril 1995 :

1. a) la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs,
d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
1. b) l’exécution de ces ordres pour le compte de tiers;
1. c) la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant

ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération portant sur
un instrument financier,

Arrête :
La liste des entreprises d’investissement agréées en Belgique, arrêtée

au 5 janvier 1998, est modifiée à la rubrique sociétés de bourse par
l’insertion de la société Pire & Cie SA, rue du Collège 24, 6000 Charleroi,
pour les services d’investissement 1.a), 1.b) et 1.c).

Bruxelles, le 13 mars 1998.
Le Président,
J.-L. Duplat.

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

[C − 98/11135]

Avis aux exportateurs de biens à double usage

La décision du Conseil 98/232/PESC du 16 mars 1998 modifie la
décision 94/942/PESC relative à l’action commune, adoptée par le
Conseil sur la base de l’article J.3 du Traité sur l’Union européenne,
concernant le contrôle des exportations de biens à double usage.

Cette décision publiée au Journal officiel des Communautés européennes
n° L 92 du 25 mars 1998 entre en vigueur le 27 avril 1998.

Le transit des biens à double usage est soumis à partir de cette même
date aux mêmes prescriptions que celles prévues pour l’exportation des
biens à double usage par le Règlement (CE) n° 3381/94 et par la
décision 94/942/PESC, modifiée par la décision 98/232/PESC.

MINISTERE DES FINANCES

[98/53621]

Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines

Publications prescrites par l’article 770
du Code civil

Succession en déshérence de Debrabandere, Célina

Debrabandere, Célina, veuve de Pauwels, Paul, née à Halluin
(France) le 20 juin 1896, domiciliée à Mouscron, avenue Royale 5, est
décédée à Mouscron le 18 août 1993, sans laisser de successeur connu.
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Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Tournai, bij
beschikking van 3 juli 1997, de bekendmakingen en aanplakkingen
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 6 januari 1998.

De gewestelijke adjunct-directeur der registratie,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Charles, Louisa Rosa Ghislaine

Charles, Louisa Rosa Ghislaine, weduwe van Edmond Frix, geboren
te Geest-Gérompont-Petit-Rosière, wonende te Masnuy-Saint-Jean,
« Ancienne Mairie », rue du Bourrelier 30, is overleden te Bergen op
16 juni 1996, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 22 december 1997, de bekendmakingen en aanplak-
kingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 8 januari 1998.

De gewestelijke adjunct-directeur der registratie,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Lenoir, Marie-Thérèse

Lenoir, Marie-Thérèse Amandine Joséphine, weduwe Descamps,
Christian, geboren te Tongre-Notre-Dame op 15 februari 1925, wonende
te Blicquy, Mont Hérie 6, is overleden te Anderlecht op 10 septem-
ber 1993, zonder bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Tournai, bij
beschikking van 20 november 1997, de bekendmakingen en aanplak-
kingen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Bergen, 6 januari 1998.

De gewestelijke adjunct-directeur der registratie,
F. Faignard.

Erfloze nalatenschap van Rusbach, Jan Anna Corneel

De heer Rusbach, Jan Anna Corneel, weduwnaar van Degenaers,
Maria, geboren te Antwerpen op 23 januari 1927, in leven wonende te
3600 Genk, Loskaaistraat 21, zoon van Rusbach, Adrianus en van Van
den Bosch, Joanna, is overleden te Genk op 1 februari 1997, zonder
bekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, tot inbezitstelling
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren,
bij beschikking van 11 maart 1998, de bekendmakingen en aanplakkin-
gen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Hasselt, 30 maart 1998.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
Mevr. G. Halans

Erfloze nalatenschap van Cornet, Marcelle Anne

Mevr. Cornet, Marcelle Anne, geboren te Schaarbeek op 8 juli 1913,
ongehuwd, wonende te 2570 Duffel, Stationsstraat 22c, is overleden te
Duffel op 30 juni 1994, zonder bekende erfopvolger na te laten.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Tournai a, par ordonnance du 3 juillet 1997, prescrit les publications
et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.
Mons, le 6 janvier 1998.

Le directeur régional adjoint de l’enregistrement,
F. Faignard.

(53621)

Succession en déshérence de Charles, Louisa Rosa Ghislaine

Charles, Louisa Rosa Ghislaine, veuve d’Edmond Frix, née à
Geest-Gérompont-Petit-Rosière le 23 mai 1903, domiciliée à Masnuy-
Saint-Jean, « Ancienne Mairie », rue du Bourrelier 30, est décédée à
Mons le 16 juin 1996, sans laisser de successeur connu.
Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de

l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Mons a, par ordonnance du 22 décembre 1997, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.
Mons, le 8 janvier 1998.

Le directeur régional adjoint de l’enregistrement,
F. Faignard.

(53622)

Succession en déshérence de Lenoir, Marie-Thérèse

Lenoir, Marie-Thérèse Amandine Joséphine, veuve Descamps, Chris-
tian, né à Tongre-Notre-Dame le 15 février 1925, domiciliée à Blicquy,
Mont Hérie 6, est décédée à Anderlecht le 10 septembre 1993, sans
laisser de successeur connu.
Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de

l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Tournai a, par ordonnance du 20 novembre 1997, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.
Mons, le 6 janvier 1998.

Le directeur régional adjoint de l’enregistrement,
F. Faignard.

(53623)

Succession en déshérence de Rusbach, Jan Anna Corneel

M. Rusbach, Jan Anna Corneel, veuf de Degenaers, Maria, né à
Anvers le 23 janvier 1927, domicilié à Genk, Loskaaistraat 21, fils de
Rusbach, Adrianus et de Van den Bosch, Joanna, est décédé à Genk le
1er février 1997, sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
à Tongres a, par ordonnance du 11 mars 1998, prescrit les publications
et affichages prévues par l’article 770 du Code civil.
Hasselt, le 30 mars 1998.

Le directeur régional de l’enregistrement et des domaines,
Mme G. Halans

(53678)

Succession en déshérence de Cornet, Marcelle Anne

Mme Cornet, Marcelle Anne, née à Schaerbeek le 8 juillet 1913,
célibataire, domiciliée à 2570 Duffel, Stationsstraat 22c, est décédée à
Duffel le 30 juin 1994, sans laisser de successeur connu.
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Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, tot inbezitstelling
van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
bij beschikking van 8 januari 1998, de bekendmakingen en aanplakkin-
gen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.
Mechelen, 24 februari 1998.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
P. De Cuyper

*
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 98/23006]

Maatschappijen van onderlinge bijstand
Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

Goedkeuring van statutenwijzigingen

In toepassing van artikel 11, § 1, lid 1, van de wet van 6 augustus 1990
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen,
heeft de Minister van Sociale Zaken goedgekeurd :
1° de wijzigingen aan de artikelen 31, 50, 54, 64, 77 en 78 van de

statuten van het ziekenfonds ″Kristelijk Ziekenfonds van het Arrondis-
sement Dendermonde″ (122), gevestigd te Dendermonde, de statutaire
bepalingen van de nieuwe dienst ″tussenkomst viscerosynthese- en
endoscopisch materiaal″, alsook de wijzigingen van de bijdragen,
beslist door de algemene vergadering van 21 november 1997;
2° de wijzigingen aan de artikelen 2, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 43,

43bis, 46, 48, 49, 51bis, 55, 56, 57 en 58 van de statuten van het
ziekenfonds ″Socialistische Mutualiteit van Zuid- en Midden West-
Vlaanderen Bond Moyson″ (309), gevestigd te Kortrijk, de statutaire
bepalingen van de nieuwe diensten ″SOS-Hulp″ en ″synthesemate-
riaal″, alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene
vergadering van 5 december 1997;
3° de wijzigingen aan de artikelen 2 en 18 van de statuten van het

ziekenfonds ″Socialistische Mutualiteiten Bond Moyson″ (310), geves-
tigd te Zottegem, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst
″klinipolis″, de hernummering vanaf artikel 63 tot en met artikel 72,
alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene
vergadering van 23 september 1997;
4° de wijziging aan het artikel 2 van de statuten van het ziekenfonds

″Ziekenfonds Bond Moyson (Gent-Eeklo) - Socialistische Mutualiteit″
(311), gevestigd te Gent, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst
″klinipolis″, de hernummering vanaf artikel 63 tot en met 76, alsook de
wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene vergadering
van 24 september 1997;
5° de wijzigingen aan de artikelen 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 53,

107ter, 122, 124, 126ter en 129bis van de statuten van het ziekenfonds
″Ziekenfonds Bond Moyson - Brugge Oostende″ (328), gevestigd te
Brugge, de statutaire bepalingen van de nieuwe dienst ″SOS-Hulp″,
alsook de wijzigingen van de bijdragen, beslist door de algemene
vergadering van 24 november 1997;
6° de wijzigingen aan de artikelen 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 32, 34,

43, 45, 48, 49, 56, 57, 58, 66, 73, 81, 84 en 112 van de statuten van het
ziekenfonds ″Mutualité libre du Hainaut″ (522), gevestigd te Mons,
alsook de wijzigingen van de bijdragen, behalve de aanvraag tot
vermindering van de bijdragen voor de dienst ″geneeskundige verzor-
ging kleine risico’s zelfstandigen″, beslist door de algemene vergade-
ring van 27 november 1997;
7° de wijzigingen aan de artikelen 2, 43, 44, 46, 57, 58bis, 63ter, 65, 66

en 67 van de statuten van de landsbond ″Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten - Union nationale des Mutualités socialis-
tes″ (LB3), gevestigd te Brussel, de aanpassing van de statuten aan de
wet van 9 januari 1995 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van
14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de statu-
taire bepalingen van de nieuwe diensten ″hospimut″, ″tussenkomst
voor het gebruik van endoscopisch en/of viscerosynthesemateriaal″ en
″dienst voor aanvullende uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid
voor zelfstandige arbeiders″, alsook de wijzigingen van de bijdragen,
beslist door de algemene vergadering van 18 december 1997;
8° de wijzigingen aan de artikelen 4, 20, 36, 37, 40, 50, 51, 52, 56, 57,

58, 59 en 61 statuten van de landsbond ″Landsbond van Liberale
Mutualiteiten – Union nationale des Mutualités libérales″ (LB4),
gevestigd te Brussel, beslist door de algemene vergadering van
16 december 1997.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’enregistrement et des domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Malines a, par ordonnance du 8 janvier 1998, prescrit les publications
et affichages prévues par l’article 770 du Code civil.
Malines, le 24 février 1998.

Le directeur régional de l’enregistrement et des domaines,
P. De Cuyper

(53679)

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[C − 98/23006]

Sociétés mutualistes
Mutualités et unions nationales de mutualités

Approbation de modifications statutaires

En application de l’article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, le
Ministre des Affaires sociales a approuvé :
1° les modifications des articles 31, 50, 54, 64, 77 et 78 des statuts de

la mutualité ″Kristelijk Ziekenfonds van het Arrondissement Dender-
monde″ (122), établie à Dendermonde, les dispositions statutaires du
nouveau service ″intervention pour matériel de viscérosynthèse et
endoscopique″, ainsi que les modifications des taux des cotisations,
décidées par l’assemblée générale le 21 novembre 1997;
2° les modifications des articles 2, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 43,

43bis, 46, 48, 49, 51bis, 55, 56, 57 et 58 des statuts de la mutualité
″Socialistische Mutualiteit van Zuid- en MiddenWest-Vlaanderen Bond
Moyson″ (309), établie à Kortrijk, les dispositions statutaires des
nouveaux services ″SOS-Aide″ et ″matériel de synthèse″, ainsi que les
modifications des taux des cotisations, décidées par l’assemblée
générale le 5 décembre 1997;
3° les modifications des articles 2 et 18 des statuts de la mutualité

″Socialistische Mutualiteiten Bond Moyson″ (310), établie à Zottegem,
les dispositions statutaires du nouveau service ″clinipolice″, la nouvelle
numérotation des articles 63 à 72 inclus, ainsi que les modifications des
taux des cotisations, décidées par l’assemblée générale le 23 septem-
bre 1997;
4° la modification de l’article 2 des statuts de la mutualité ″Zieken-

fonds Bond Moyson (Gent-Eeklo) - Socialistische Mutualiteit″ (311),
établie à Gent, les dispositions statutaires du nouveau service ″clinipo-
lice″, la nouvelle numérotation des articles 64 à 76 inclus, ainsi que les
modifications des taux des cotisations, décidées par l’assemblée
générale le 24 septembre 1997;
5° les modifications des articles 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 53,

107ter, 122, 124, 126ter et 129bis des statuts de la mutualité ″Ziekenfonds
Bond Moyson - Brugge Oostende″ (328), établie à Brugge, les disposi-
tions statutaires du nouveau service ″SOS-Aide″, ainsi que les modifi-
cations des taux des cotisations, décidées par l’assemblée générale le
24 novembre 1997;
6° les modifications des articles 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 32, 34,

43, 45, 48, 49, 56, 57, 58, 66, 73, 81, 84 et 112 des statuts de la mutualité
″Mutualité libre du Hainaut″ (522), établie à Mons, ainsi que les
modifications des taux des cotisations, sauf la demande de diminution
des taux des cotisations du service ″soins de santé petits risques
indépendants″, décidées par l’assemblée générale le 27 novembre 1997;

7° les modifications des articles 2, 43, 44, 46, 57, 58bis, 63ter, 65, 66
et 67 des statuts de l’union nationale ″Union nationale des Mutualités
socialistes - Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten″ (UN3),
établie à Bruxelles, l’adaptation des statuts à la loi du 9 janvier 1995
confirmant l’arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les
dispositions statutaires des nouveaux services ″hospimut″, ″interven-
tion dans l’utilisation de matériel endoscopique et/ou de matériel de
viscérosynthèse″ et ″service d’indemnité complémentaire en cas d’inca-
pacité de travail pour travailleurs indépendants″, ainsi que les modifi-
cations des taux des cotisations, décidées par l’assemblée générale le
18 décembre 1997;
8° les modifications des articles 4, 20, 36, 37, 40, 50, 51, 52, 56, 57,

58, 59 et 61 des statuts de l’union nationale ″Union nationale des
Mutualités libérales – Landsbond van Liberale Mutualiteiten″ (UN4),
établie à Bruxelles, décidées par l’assemblée générale le 16 décem-
bre 1997.
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[98/31174]

Premies voor de renovatie van het woonmilieu. — Bericht

Op 19 maart 1998 besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om
krachtens het besluit van 4 juli 1996 premies voor de renovatie van het
woonmilieu tot en met 31 december 1998 toe te kennen voor de
perimeters met wijkcontracten zoals goedgekeurd door de Regering op
26 mei 1994.
Na het verstrijken van desbetreffende datum van 31 december 1998

zullen zowel premieaanvragen als de onvolledige dossiers afgewezen
worden.

[C − 98/31189]

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

Vacature. — Oproep tot de kandidaten

De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor
Verkeer, deelt mee dat een functie van ombudsman, waarvan sprake in
artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve
van 30 mei 1991 (Belgisch Staatsblad van 11 juli 1991) betreffende de
ombudsdienst opgericht bij de Maatschappij voor het Intercommunaal
Vervoer te Brussel, vacant is.
De functie is toegankelijk voor kandidaten van beide geslachten.
De kandidaten voor deze functie moeten voldoen aan de voorwaar-

den voorzien in artikel 5 van bovengenoemd besluit van de Executieve,
gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
20 oktober 1994 (Belgisch Staatsblad van 11 november 1994).
De kandidaturen moeten worden ingediend binnen de twintig dagen

die volgen op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, bij
ter post aangetekend schrijven, gericht aan de heer Minister van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Openbare Werken, Verkeer
en Stedenbouw, Regentlaan 21-23 (2e verdieping), te 1000 Brussel.
Hieraan moeten de volgende documenten worden toegevoegd :
Model van kandidatuur :
1. Naam en voornaam
2. Geboorteplaats en -datum.
3. Adres.
4. Nationaliteit.
5. Diploma’s.
6. Beroepservaring waarop de kandidaat kan bogen.

7. Bijzondere bekwaamheden op het vlak van de problematiek van
het openbaar vervoer.
8. Talenkennis.
9. Verklaring op erewoord :
« Ik verklaar op mijn erewoord niet deel uit te maken van het

personeel noch van de beheersorganen van de Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel noch van een andere openbare
vervoermaatschappij. »
Datum en handtekening
Bij te voegen documenten :
1. Voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma dat vereist is

voor de functie.
2. Documenten of getuigschrift dat het bewijs levert van de nuttige

ervaring.
3. Uittreksel uit het geboorteregister.
4. Bewijs van goed gedrag en zeden dat minder dan drie maanden

oud is.
5. Woonplaatsattest.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[98/31174]

Primes à la rénovation de l’habitat. — Avis

En date du 19 mars 1998, le Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale a décidé d’octroyer les primes à la rénovation de
l’habitat jusqu’au 31 décembre 1998, selon l’arrêté du 4 juillet 1996,
pour les périmètres de contrats de quartier, approuvés par le Gouver-
nement en date du 26 mai 1994.
Toute demande ou dossier incomplet, passé la date du 31 décem-

bre 1998, sera refusé.

[C − 98/31189]

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles

Vacance d’emploi. — Appel aux candidats

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les communi-
cations dans ses attributions, communique que l’emploi de médiateur,
dont question à l’article 3 de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de
Bruxelles-Capitale du 30 mai 1991 (Moniteur belge du 11 juillet 1991),
relatif au service de médiation créé auprès de la Société des Transports
intercommunaux de Bruxelles est vacant.
L’emploi est accessible aux candidats des deux sexes.
Les candidats à ce poste doivent remplir les conditions prévues à

l’article 5 de l’arrêté de l’Exécutif précité, modifié par l’arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994
(Moniteur belge du 11 novembre 1994).
Les actes de candidatures doivent être introduits dans les vingt jours

de la publication du présent avis au Moniteur belge, par lettre
recommandée à la poste, adressée à M. le Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, des Communications et
de l’Urbanisme, boulevard du Régent 21-23 (2e étage), à 1000 Bruxelles,
et accompagnée des documents suivants :
Modèle d’acte de candidature :
1. Nom et prénom.
2. Lieu et date de naissance.
3. Adresse.
4. Nationalité.
5. Diplômes.
6. Description de l’expérience professionnelle dont le candidat peut

se prévaloir.
7. Compétence particulière sur la problématique des transports en

commun.
8. Connaissances linguistiques.
9. Déclaration sur l’honneur :
« Je déclare sur l’honneur de ne pas faire partie du personnel, ni des

organes de gestion de la Société des Transports intercommunaux de
Bruxelles ou d’une société de transport en commun. »

Date et signature
Documents à joindre :
1. Copie certifiée conforme du diplôme requis pour la fonction.

2. Document ou certificat attestant de l’expérience utile.

3. Extrait d’acte de naissance.
4. Certificat de bonnes vie et moeurs de moins de trois mois.

5. Certificat de domiciliation.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Gewestelijke instellingen — Institutions régionales

VLAAMS PARLEMENT

[S − C − 98/35461]

Openbare commissievergaderingen

Agenda :

Maandag 20 april 1998

Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting

Hans Memlingzaal, 2e verdieping

Te 14 uur :
Evaluatie van het themadebat ″Armoede en Sociale Uitsluiting″.

Dinsdag 21 april 1998

Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

Antoon Van Dyckzaal, 2e verdieping

Te 14 u. 30 m. :
1. Mondelinge vraag van de heer Peter De Ridder tot Mevr. Brigitte Grouwels, Vlaams minister van Brusselse

Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, over het project toegankelijkheid.
2. Hoorzitting met :
- de Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen;
- de Nederlandstalige Vrouwenraad;
- het Vrouwenoverlegcomité.

Dinsdag 21 april 1998

Commissie voor Mediabeleid

Hans Memlingzaal, 2e verdieping

Te 14 u. 30 m. :
Voorstel van decreet van de heren Carl Decaluwé, Eddy Schuermans en Peter Vanvelthoven houdende wijziging

van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.
Voorstel van decreet van de heer Dirk Van Mechelen cs. houdende wijziging van de decreten betreffende de

radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.
Benoeming van een verslaggever.
Bespreking.
De Commissie vergadert eveneens op woensdag 22 april 1998, om 14 uur.

Dinsdag 21 april 1998

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

Jeroen Boschzaal, 2e verdieping

Te 14 u. 30 m. :
1. Interpellaties tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke

Ordening :
- van de heer Pieter Huybrechts over het afvalvervoer per binnenschip en een eventuele afschaffing van de tol op

de waterwegen;
- van de heer Jos Stassen over de moeilijkheden bij de bouw van het Verrebroekdok in de Waaslandhaven.
2. Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert en Mevr. Patricia Ceysens houdende wijziging van het besluit

van de Vlaamse regering van 17 juli 1984 houdende het vergunningsplichtig maken van sommige gebruikswijzigingen.
Bespreking en eventueel stemming.
3. Mondelinge vragen tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke

Ordening :
- van de heer Arnold VanAperen over het vergunnen van verplaatsbare stallingen voor dieren in landbouwgebied;
- van de heer Johan Malcorps over de plannen van de Antwerpse haven voor sliblagunering op de Stabroekpolder;
- van de heer Luk Van Nieuwenhuysen over vertraging bij werken aan de NMBS-lijn 52 Puurs-Antwerpen;
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- van Mevr. Ria Van Den Heuvel over de snelheidscontroles op gewestwegen;

- van de heer John Taylor over de sterke stijging van de bouwgrondprijzen;

- van de heer Jos Stassen over de toekomst van de coöperatieve vennootschap IMALSO;

- van de heer Johan Malcorps over het ruimen van autowrakken in waterlopen;

- van de heer Jacques Devolder over de bouwvrije zones langs autosnelwegen;

- van de heer Carl Decaluwé over het TOV-project.

De Commissie vergadert eventueel eveneens op woensdag 22 april 1998, om 14 uur, en eveneens op donderdag
23 april 1998, om 14 uur.

Dinsdag 21 april 1998

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

Pieter Bruegelzaal, 3e verdieping

Te 14 u. 30 m. :
Ontwerp van decreet houdende de openbare instelling Toerisme Vlaanderen en de Hoge Raad voor het Toerisme.
Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking, eventueel stemmingen en eindstemming.
De Commissie vergadert eveneens op donderdag 23 april 1998, om 10 en om 14 uur.

Dinsdag 21 april 1998

Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Peter Paul Rubenszaal, 2e verdieping

Te 14 u. 30 m. :
1. Interpellatie van de heer Emiel Verrijken tot de heer Luc Van den Bossche, minister vice-president van de

Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over de afschaffing van de enige academische
opleiding voor toerisme in Vlaanderen.

2. Mondelinge vragen tot de heer Luc Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken :

- van de heer Ludo Sannen over de internaten;
- van de heer Chris Vandenbroeke over de resultaten van de maatregelen om het middelbaar en universitair

onderwijs beter op elkaar af te stemmen.
De Commissie vergadert eveneens op woensdag 22 april 1998, om 14 u. 15 m., en op donderdag 23 april 1998, om

14 u. 15 m.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Financiën en Begroting

Antoon Van Dyckzaal, 2e verdieping

Te 10 uur :
1. Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor

wat betreft de onroerende voorheffing.
Voorstel van decreet van de heren Chris Vandenbroeke en Johan Sauwens houdende wijziging van artikel 253 van

het Wetboek van de inkomstenbelastingen, voor wat betreft de onroerende voorheffing voor open monumenten.
Artikelsgewijze bespreking en eventueel stemming.
2. Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap,

de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de heffing van het Kijk- en Luistergeld.
Ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en

de Vlaamse Gemeenschap betreffende de heffing van het Kijk- en Luistergeld op het grondgebied van het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad.

Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting

Quinten Metsijszaal, 2e verdieping

Te 10 u. 15 m. :
1. Mondelinge vraag van Mevr. Veerle Heeren tot de heer Leo Peeters, Vlaams minister van Binnenlandse

Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, over de gevolgen van het toenemende aantal kleine gezinnen voor
het huisvestingsbeleid.

2. Gedachtewisseling over artikel 99 van de Vlaamse Wooncode.
Benoeming van een verslaggever.
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Te 14 uur :
3. Voorstel van decreet van de heren Jacques Laverge, Patrick Lachaert, Francis Vermeiren, Julien Demeulenaere,

Stefaan Platteau enMarc Cordeel houdende invoering van een verzekering tegen inkomensverlies wegens onvrijwillige
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
4. Voorstel van decreet van de heer Steve Stevaert betreffende de beveiliging van nieuwe en verbouwde woningen

door rookmelders.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
5. Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van artikel 98 van het decreet van

15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Pieter Bruegelzaal, 3e verdieping

Te 10 u. 15 m. :
1. Mondelinge vragen tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn :
- van Mevr. Riet Van Cleuvenbergen over de erkenning van begijnhoven als werelderfgoed door de UNESCO;
- van Mevr. Riet Van Cleuvenbergen over Kasteelpark ″Fauconval″ te Kortessem;
- van de heer Arnold Van Aperen over de mogelijke klassering als monument van de gevangenis van Merksplas.
2. Voorstel van decreet van de heren Georges Cardoen, Leonard Quintelier, Mevr. Maria Tyberghien-

Vandenbussche en de heer John Taylor houdende het behoud en de vrijwaring van de veldkapellen en calvaries.
Voortzetting van de bespreking en stemming.

Te 14 uur :
3. Interpellaties tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling :
- van Mevr. Riet Van Cleuvenbergen over de controle op de selectieve afvalophaling en de bescherming van de

privacy;
- van de heer Johan Sauwens over de uitbreiding van en de bijkomende vergunning voor de stortplaats van

Halembaye in het Waals Gewest en de milieueffecten hiervan voor Vlaanderen;
- van de heer Frans Wymeersch over het beleid van de minister met betrekking tot de afvalverwerking in de

provincie Antwerpen;
- van de heer Freddy De Vilder over de aanwijzing van de afgevaardigden van polders en wateringen in de

ambtenarenwerkgroep van de bekkencomités;
- van de heer Johan Malcorps over het handhavingsbeleid ten aanzien van de milieuhinder veroorzaakt door

slachthuizen.

4. Mondelinge vragen tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling :
- van de heer Johan Malcorps over de vraag tot versoepeling van de emissienormen voor de ceramische industrie;
- van de heer Johan Malcorps over de kerosinevervuiling op de luchthaven van Oostende;
- van de heer Felix Strackx over de verplichting aan tandartsen om over een amalgaamafscheider te beschikken;
- van de heer Patrick Lachaert over de Vlarem-reglementering inzake de modelluchtvaart;
- van de heer Pieter Huybrechts over de vervuiling van de Molse Nete.
De Commissie vergadert eveneens op donderdag 23 april 1998, om 10 u. 15 m.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken

James Ensorzaal, 2e verdieping

Te 10 u. 30 m. :
1. Discussienota voor een verdere staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29 februari 1996.
Hoofdstuk IV : uitbouw van de financiële en fiscale autonomie.
Voortzetting van de bespreking.

Te 14 uur :
2. Mondelinge vraag van de heer John Taylor tot Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van

Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, over de aanwezigheid van asbest in Vlaamse overheidsgebouwen.

3. Mondelinge vraag van de heer Walter Vandenbossche tot Mevr. Brigitte Grouwels, Vlaams minister van
Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en
Welzijn en tot Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
over de ″sociaal-culturele″ infrastructuur die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie is overgedragen.

4. Discussienota voor een verdere staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29 februari 1996.
Hoofdstuk IV : uitbouw van de financiële en fiscale autonomie.
Voortzetting van de morgenvergadering.
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Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Jan Van Eyckzaal, 3e verdieping

Te 14 uur :
Voorstel van decreet van de heer Guy Swennen houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1990 houdende

oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, tot invoering van de
persoonlijke assistentie.

Hoorzitting.
De Commissie vergadert eveneens op donderdag 23 april 1998 om 10 en om 14 uur.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

Jeroen Boschzaal, 2e verdieping

Te 14 uur :
Eventueel : Voortzetting van de agenda van 21 april 1998.
De Commissie vergadert eveneens op donderdag 23 april 1998, om 14 uur.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Mediabeleid

Hans Memlingzaal, 2e verdieping
Te 14 uur :

Voorstel van decreet van de heren Carl Decaluwé, Eddy Schuermans en Peter Vanvelthoven houdende wijziging
van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.

Voorstel van decreet van de heer Dirk Van Mechelen cs. houdende wijziging van de decreten betreffende de
radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995.

Voortzetting van de bespreking.

Woensdag 22 april 1998

Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Peter Paul Rubenszaal, 2e verdieping
Te 14 u. 15 m. :

Voorstel van resolutie van Mevr. Cecile Verwimp-Sillis betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen.

Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
De Commissie vergadert eveneens op donderdag 23 april 1998, om 14 u. 15 m.

Donderdag 23 april 1998

Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden

Pieter Bruegelzaal, 3e verdieping

Te 10 uur :
1. Voorstel van decreet van de heren Robert Voorhamme, Jef Sleeckx, Fred Dielens en Bruno Tobback houdende

terugvordering van overheidssteun van ondernemingen die de informatie- en raadplegingsprocedures in geval van
collectief ontslag niet naleven.

Voortzetting van de algemene bespreking, artikelsgewijze bespreking en eventueel stemming.
Te 14 uur :

2. Interpellaties tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling :
- van de heer Jean-Marie Bogaert over het opstellen van een Vlaams actieplan ter bevordering van de

werkgelegenheid;
- van de heer Jacques Laverge over het actieplan voor vorming en opleiding.

Donderdag 23 april 1998

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

James Ensorzaal, 2e verdieping

Te 10 uur :
1. Opvolgingsrapport betreffende een beleid ten aanzien van kinderen, kindermishandeling, kinderrechten en

slachtoffer- en daderhulp in Vlaanderen.
Voortzetting van de bespreking.
2. Mondelinge vragen tot de heer Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn :
- van Mevr. Yolande Avontroodt over de nieuwe regels inzake subsidiëring van de vertrouwensartsencentra;
- van Mevr. Ria Van Den Heuvel over het besluit van 2 december 1997 van de Vlaamse regering tot vaststelling van

de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling;
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- van Mevr. Riet Van Cleuvenbergen over de opvang van kinderen van gedetineerden;
- van Mevr. Ria Van Den Heuvel over het convenantenbeleid in het algemeen en over de convenants betreffende

daderhulp in het bijzonder.
Te 14 uur :

3. Voortzetting van de morgenvergadering.

Donderdag 23 april 1998

Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud

Hans Memlingzaal, 2e verdieping
Te 10 u. 15 m. :

1. Voorstel van decreet van de heer Johan Malcorps houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995
betreffende de bodemsanering.

Voorstel van decreet van de heren Leonard Quintelier en Bruno Tobback houdende wijziging van het decreet van
22 februari 1995 betreffende de bodemsanering.

Voortzetting van de bespreking en stemming.
2. Voorstel van decreet van de heer Johan Sauwens houdende de regionale landschappen.
Voortzetting van de bespreking en stemming.
Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve

erkenning van regionale landschappen.

Donderdag 23 april 1998

Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer

Antoon Van Dyckzaal, 2e verdieping
Te 14 uur :

Hoorzitting over de mobiliteitsproblematiek in en rond Gent (slot) met :
- voor de stad Gent :
- de heer Frank Beke, burgemeester;
- de heer Sas van Rouveroij, eerste schepen en schepen van openbare werken;
- de heer Daniël Termont, schepen van de haven;

- voor De Lijn :
- de heer Hugo Van Wesemael, directeur-generaal;
- de heer Antoon Eggermont, directeur van de entiteit Oost-Vlaanderen;

- voor de NMBS :
- de heer Pierre-Jean Baekelandt, districtsdirecteur;
- de heer Marc Tuypens, hoofdingenieur-afdelingschef;

- voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap :
- de heer Jean-Pierre Matthijs, afdelingshoofd van de afdeling Wegen Oost-Vlaanderen;
- de heer Eric Van den Eede, afdelingshoofd van de afdeling Bovenschelde;
- de heer Luc De Ryck, adviseur bij de mobiliteitscel.

Donderdag 23 april 1998

Commissie voor Cultuur en Sport

Valerius De Saedeleerzaal, 2e verdieping
Te 14 uur :

1. Voorstel van decreet van Mevr. Nelly Maes, de heren Herman Lauwers, Marino Keulen en Jos Stassen houdende
wijziging van artikel 8, § 1, van het decreet houdende subsidiëring voor verenigingen voor volksontwikkeling van
19 april 1995.

Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
2. Voorstel van resolutie van de heren Kris Van Dijck, Jos Stassen en Joachim Coens en Mevr. Mieke Van Hecke

betreffende veroordeling van de mensenhandel in de sport.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.

Donderdag 23 april 1998

Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid

Peter Paul Rubenszaal, 2e verdieping
Te 14 u. 15 m. :

Hoorzitting over de opleidingen verpleegkunde met :
- de heer Fons Smets, inspecteur-generaal HOBU;
- de heer Wim Nimmegeers, directeur VLOR en secretaris VLOR-werkgroep verpleegkunde (onder voorbehoud);
- de heer Geert Schelstraete, VVKSO;
- de heer Paul Cappellier, Sint-Jozefziekenhuis Oostende, Nationale Werkgroep Verpleegkundigen en Verzorgen-

den LBC;
- Mevr. An Verlinde, voorzitter, en de heer Michel Foulon, coördinator, Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse

Verpleegkundigen.
Benoeming van een verslaggever.
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Section des sciences sociales

Mme Véronique Joiris, licenciée en sciences sociales (anthropologie
sociale) de l’Université Libre de Bruxelles, défendra publiquement
mercredi 22 avril 1998, à 16 h 30 m, au local 3226, bâtiment H, avenue
Héger 6, 1050 Bruxelles, une thèse de doctorat en sciences sociales
intitulée : « La chasse, la chance, le chant. Aspects du système rituel des
Baka du Cameroun ». (19332)

Mme De Jongh, Anne, porteur d’une licence en sciences mathémati-
ques, défendra publiquement le 20 avril, à 16 h 30, à la Salle des
Professeurs, bâtiment NO, Campus de la Plaine, boulevard du
Triomphe, 1050 Bruxelles, une thèse de doctorat intitulée : « Uncapaci-
tated Network Design and Bifurcated Routing ». (19327)

Faculté des sciences

Mme Majjaj, Samira (grade académique) défendra publiquement
jeudi 23 avril 1998, à 17 heures, dans l’auditoire Jean Brachet, Campus
de Rhode, sis, rue des Chevaux 67, à 1640 Rhode-Saint-Genèse, une
thèse de doctorat intitulée : « Caractérisation d’anticorps monoclonaux
dirigés contre des protéines membranaires induites par
l’IFN-α ». (19328)

Faculté de philosophie et lettres

L’épreuve publique pour l’obtention du grade académique de
docteur en philosophie et lettres, orientation linguistique africaine de
M. Kamanda Kola, licencié spécial en linguistique africaine, aura lieu le
lundi 27 avril 1998, à 10 heures, en la salle Ay2.107 de la Faculté de
philosophie et lettres, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles.

L’accès de la salle ne sera plus autorisé après 10 heures.

M. Kamanda Kola présentera et défendra publiquement une disser-
tation originale intitulée : « Etude descriptive du mono. Langue ouban-
guienne du congo (ex-Zaïre). Phonologie et morpho-syntaxe », ainsi
qu’une thèse annexe. (19329)

FACULTE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
DE GEMBLOUX

M. Rahman, Mehdi, ingénieur chimiste et des industries agricoles,
défendra publiquement le 27 avril 1998, à 14 h 30 m, à l’auditorium de
géopédologie, avenue Maréchal Juin 27, à 5030 Gembloux, une thèse
de doctorat intitulée : « Développement de méthodes de détermination
et d’optimisation de structures protéiques; application à la modélisa-
tion des domaines globulaires du CFTR ». (19319)

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Faculté des sciences

Le recteur de l’Université catholique de Louvain fait savoir que
Mme Brigitte Van Tiggelen, défendra publiquement sa dissertation
pour l’obtention du grade de docteur en sciences, le jeudi 30 avril 1998,
à 10 heures.

Local : auditoire Charles de la Vallée Poussin, bâtiment M. de Hemp-
tinne, à Louvain-la-Neuve.

Titre de la dissertation : « Un chimiste des Pays-Bas autrichiens au
Siècle des Lumières : Karel van Bochaute. Science et contexte », et une
thèse annexe. (19320)

Le recteur de l’Université catholique de Louvain fait savoir que
M. Jilali Kessabi défendra publiquement sa dissertation pour l’obten-
tion du grade de docteur en sciences le jeudi 30 avril 1998, à
16 h 30 m.

Local : auditoire LAVO 51, bâtiment Lavoisier, à Louvain-la-Neuve.

Titre de la dissertation : « Synthèse d’acides phosphiniques, inhibi-
teurs potentiels de D,D-peptidases et β-lactamases bactériennes », et
une thèse annexe. (19321)

Le recteur de l’Université catholique de Louvain fait savoir que
M. Gustaaf Brooijmans, défendra publiquement sa dissertation pour
l’obtention du grade de docteur en sciences, le jeudi 30 avril 1998, à
14 h 30 m.

Local : auditoire Charles de la Vallée Poussin, bâtiment Marc de
Hemptinne, à Louvain-la-Neuve.

Titre de la dissertation : « A New Limit on Muon to Tau Neutrino
Oscillations » et une thèse annexe. (19323)

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Faculteit der letteren en wijsbegeerte

De openbare verdediging tot het behalen van de academische graad
van doctor in de wijsbegeerte van de heer David Janssens, houder van
het diploma van licentiaat in de wijsbegeerte, heeft plaats op vrijdag
24 april 1998, om 15 uur, in lokaal 5/B 407 van de Vrije Universiteit
Brussel, gebouw B, 5e verdieping, Pleinlaan 2, 1050 Brussel.

De heer David Janssens verdedigt een oorspronkelijk proefschrift
getiteld : « Politiek, transcendentie en geschiedenis : Leo Strauss en de
crisis van de liberale democratie ». (19346)

Faculteit van de wetenschappen

Promotie

De heer Jan Doumen verdedigt op dinsdag 28 april 1998, om 16 uur,
een oorspronkelijk proefschrift en een stelling ter verkrijging van de
academische graad van doctor in de wetenschappen, in het Auditorium
IMOL 1, Paardenstraat 65, Campus Sint-Genesius-Rode.

Titel van het proefschrift : « Analysing the structure and function of
Ribonuclease T1 using site-directed mutagenesis, X-ray crystallography
and substrate mimics », en een bijgevoegde stelling. (19347)
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Faculteit economische, sociale en politieke wetenschappen
en Managementschool Solvay

Te begeven betrekking assisterend academisch personeel : R98/30bis

De Vrije Universiteit Brussel meldt de externe vacature voor een
mandaat van deeltijds praktijkassistent (10 %).

Ingangsdatum : zo vlug mogelijk.

Duur : twee jaar (hernieuwbaar).

Omschrijving van de opdracht : oefeningen in het vakgebied beleids-
informatica.

De kandidaturen worden ingewacht twee weken na publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

Vereisten :

licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen;

licentiaat in de economische wetenschappen;

handelsingenieur (van een universiteit);

licentiaat informatica;

burgerlijk ingenieur;

licentiaat wiskunde;

academisch 2e cyclus-diploma waaruit een goede kennis van de
betrokken opdracht blijkt.

Kontaktpersoon : prof. dr. M. Despontin, tel. 02/629 24 44
of 629 36 08.

De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe
bestemde kandidaatstellingsformulier met verklaring vrij onderzoek en
cumulatieformulier dat kan bekomen worden op het secretariaat van
de desbetreffende faculteit of op de dienst academisch personeel
(tel. 02/629 22 65) van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, te
1050 Brussel.

Eén ingevuld kandidaatstellingsformulier dient gericht te worden
aan de rector van de Vrije Universiteit Brussel.
Eén kopie van het kandidaatstellingsformulier dient gelijktijdig

gericht te worden aan de decaan van de faculteit. (19348)

Wet van 29 maart 1962 (artikelen 9 en 21)
Loi du 29 mars 1962 (articles 9 et 21)

Stad Halle

Bijzonder plan van aanleg — Bericht van onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten
van 22 april 1970 en 22 december 1970, gewijzigd bij decreet betreffende
de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1977, houdende vaststel-
ling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 1994 waarbij
de heer André Adams van het Studiebureau D+A planning, Kasteel-
straat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd aangeduid als ontwerper,

Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder plan van aanleg
nr. 35 « Kindersana », omvattende : plan bestaande toestand, bestem-
mingsplan, stedebouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en
motivatienota, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
door de gemeenteraad voorlopig aangenomen werd in zitting van
24 maart 1998, op het stadhuis (technische dienst, sectie R.O.H.,
2e verdieping), Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle, voor eenieder ter
inzage ligt, alle werkdagen tussen 9 en 12 uur en tussen 14 u. 30 m. en
16 u. 30 m., vanaf 20 april 1998 tot en met 22 mei 1998.
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft

moet dit schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen
laten geworden, uiterlijk op 22 mei 1998. (7361)

Aankondigingen − Annonces

VENNOOTSCHAPPEN − SOCIETES

Ostend Chalet, naamloze vennootschap, 8400 Oostende

De bijzondere algemene vergadering zal gehouden worden op
27 april 1998, om 10 uur, in het Media Center te Oostende, Troon-
straat 66.

Dagorde : bespreking met betrekking tot de verdere doelstellingen
betreffende onroerend goed gelegen te Oostende, Chaletstraat 15. Zich
schikken naar de statuten. (7290)

Gezusters Messiaen, naamloze vennootschap,
Kapellestraat 20, 9940 Evergem

H.R. Gent 132386

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26 april 1998, om
15 uur, op de zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1997. 2. Kwijting bestuurders. 3. Benoemingen en
ontslagen. 4. Varia. (7291)

Sercom, naamloze vennootschap,
Maarschalk Gérardstraat 11, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 239597 — BTW 425.400.626

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 april 1998, te 16 uur,
op de zetel. — Agenda : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat.
Goedkeuring jaarrekening. Kwijting van bestuur aan bestuurders.
Ontslag en statutaire benoemingen. Allerlei. De aandeelhouders dienen
zich te schikken naar de statuten. (7292)

Eural, société anonyme, Banque d’Epargne
Siège social : World Trade Center-Tour 1,

boulevard E. Jacqmain 162, bte 37, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 4084

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra à Bruxelles, le mardi 28 avril 1998, à 11 h 30 m,
au siège social, World Trade Center, Tour-1, boulevard Emile Jacq-
main 162, 1000 Bruxelles.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration et des commissaires-
réviseurs agréés sur l’exercice 1997.
2. Approbation du bilan; compte de résultats; du projet de réparti-

tion du bénéfice au 31 décembre 1997.
Proposition de décision : approbation du bilan; du compte de résul-

tats; du projet de répartition du bénéfice.
3. Décharge aux administrateurs; aux commissaires-réviseurs agréés.
Proposition de décision : octroi de la décharge aux administrateurs;

aux commissaires-réviseurs agréés.
4. Nominations statutaires.
Proposition de décision :
a) ratification de la nomination comme administrateur, par le conseil

d’administration du 27 janvier 1998, de M. Rik Duyck, en vue d’achever
le mandat laissé vacant par M. Mark Bienstman, démissionnaire, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du mois
d’avril 2000;
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b) ratification de la nomination comme administrateur, par le conseil
d’administration du 11 mars 1998, de M. Dominik Geeraerts, en vue
d’achever le mandat laissé vacant par M. Jan Van Broeckhoven, démis-
sionnaire, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mois d’avril 2000;

c) nomination comme administrateur de M. Dirk Coeckelbergh, pour
une durée de deux ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires du mois d’avril 2000;

d) nomination comme commissaire-réviseur agréé, pour une durée
de trois ans de la société de réviseurs d’entreprises Deloitte and Touche,
représentée par M. Jean-Louis Prignon; fixation des honoraires annuels.

5. Divers.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires devront
déposer leurs titres cinq jours avant l’assemblée, au siège social ou aux
guichets des sièges et agences de la Banque Artesia et de la Banque
Bacob.

(7293) Le conseil d’administration.

Eural, naamloze vennootschap, Spaarbank

Maatschappelijke zetel : World Trade Center-Toren 1,
E. Jacqmainlaan 162, bus 37, 1000 Brussel

H.R. Brussel 4084

De heren aandeelhouders worden uitgenodigd de gewone algemene
vergadering bij te wonen die zal plaatshebben te Brussel, op dinsdag
28 april 1998, te 11 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel, World Trade
Center-Toren 1, E. Jacqmainlaan 162, 1000 Brussel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de erkende
commissarissen-revisoren over het boekjaar 1997.

2. Goedkeuring van de balans; van de resultatenrekening; van het
voorstel tot winstverdeling per 31 december 1997.

Voorstel van beslissing : goedkeuring van de balans; van de resulta-
tenrekening; van het voorstel tot winstverdeling.

3. Ontlasting te geven aan de bestuurders; aan de erkende
commissarissen-revisoren.

Voorstel van beslissing : toestaan van ontlasting aan de bestuurders;
aan de erkende commissarissen-revisoren.

4. Statutaire benoemingen.

Voorstel van beslissingen :

a) ratificatie van de benoeming tot bestuurder, door de raad van
bestuur van 27 januari 1998, van de heer Rik Duyck, teneinde het door
de heer Mark Bienstman, ontslagnemer, vacant gelaten mandaat te
beëindigen, hetzij tot de gewone algemene vergadering van de aandeel-
houders van de maand april 2000;

b) ratificatie van de benoeming tot bestuurder, door de raad van
bestuur van 11 maart 1998, van de heer Dominik Geeraerts, teneinde
het door de heer Jan Van Broeckhoven, ontslagnemer, vacant gelaten
mandaat te beëindigen, hetzij tot de gewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de maand april 2000;

c) benoeming tot bestuurder van de heer Dirk Coeckelbergh, voor
een duurtijd van twee jaar, hetzij tot de gewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de maand april 2000;

d) benoeming tot erkend commissaris-revisor voor een duurtijd van
drie jaar van de bcv Deloitte and Touche Bedrijfsrevisoren, vertegen-
woordigd door de heer Jean-Louis Prignon; vastlegging van de jaar-
lijkse bezoldiging.

5. Diversen.

Om deze vergadering te mogen bijwonen, moeten de aandeelhou-
ders hun aandelen neerleggen, minstens vijf dagen vóór de vergade-
ring, op de maatschappelijke zetel, of aan de loketten van de zetels en
de agentschappen van de Artesia Bank of van de Bacob Bank.

(7293) De raad van bestuur.

« SBC Systems S.A. », société anonyme,
avenue Lavoisier 28, à 1300 Wavre

R.C. Nivelles 79973 − T.V.A. 406.585.495

Assemblée générale ordinaire, le 27 avril 1998, à 15 heures, au siège
social de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Appro-
bation des comptes annuels et de résultats au 31 décembre 1997.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Réélection du conseil.
5. Divers. (7294)

VDG Dupont, naamloze vennootschap,
Stationstraat 24, 9900 Eeklo

H.R. Gent 158704

Gewone algemene vergadering op 2 mei 1998, om 14 uur, op de
maatschappelijke zetel, Stationstraat 24, 9900 Eeklo. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per
31 december 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan
de bestuurder en de accountant. 5. Diversen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet men
zich schikken naar de statuten. (7295)

Immek, naamloze vennootschap,
Kennedylaan, afrit Moervaart Noord, 9042 Gent

H.R. Gent 159433

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
algemene vergadering die zal gehouden worden op maandag
4 mei 1998, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31 december 1997 en van het jaarverslag. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoeming en/of
herbenoeming bestuurders. 6. Diversen. De aandeelhouders worden
verzocht zich te gedragen naar de bepalingen van de statuten. (7296)

Atex, naamloze vennootschap,
Conduitsteeg 1A, te 9000 Gent

H.R. Gent 163294

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
2 mei 1998, om 10 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Diversen en rondvraag. 6. Ontslag en benoeming.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(7297) De raad van bestuur.

Crédit Général, société anonyme de banque,
Grand’Place 5, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 278041 − T.V.A. 403.211.380

Assemblée générale ordinaire du mardi 28 avril 1998

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le mardi 28 avril 1998, à 11 h 30 m, au siège
social, à Bruxelles, Grand’Place 5, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire-réviseur
agréé.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au
31 décembre 1997 et affectation des résultats.
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Proposition de résolution :

L’assemblée approuve le bilan, le compte de pertes et profits et la
répartition du bénéfice tels que proposés dans les comptes annuels mis
à la disposition des actionnaires, conformément à l’art. 78 des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-
réviseur agréé.

Proposition de résolution :

L’assemblée donne décharge à MM. les administrateurs et
commissaire-réviseur agréé relativement aux opérations de l’exercice
social clôturé le 31 décembre 1997.

4. Nominations statutaires.

Propositions de résolutions :

Le mandat de M. Jan Huyghebaert venu à échéance est renouvelé
pour une période de six ans qui s’achèvera à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2004.

M. Marcel Cockaerts, vice-président du conseil d’administration
ayant fait valoir ses droits à la retraite, son mandat s’achève à la
présente assemblée.

Le mandat de M. André M. de Patoul venu à échéance est renouvelé
pour une période de trois ans et s’achèvera à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de 2001.

Le mandat de M. Fernand Collin, administrateur, vient à échéance à
la présente assemblée et à sa demande il ne sera pas renouvelé.

M. Luc Debaillie est nommé en qualité d’administrateur et son
mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Le baron B. de Villenfagne remet son mandat à la disposition de
l’assemblée générale.

Le mandat de M. Claude Pourbaix, commissaire-réviseur agréé venu
à échéance est attribué à la société Deloitte & Touche réviseurs
d’entreprises, qui sera représentée par M. Claude Pourbaix pour une
période de trois ans.

Les émoluments seront fixés en séance.

M. Jean-Louis Prignon est désigné en qualité de suppléant de
M. Cl. Pourbaix en remplacement de M. Michel Vaes, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

5. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à l’assemblée générale ou s’y
faire représenter sont priés de se conformer aux dispositions de
l’article 27 des statuts relatives aux dépôts d’actions et à la représenta-
tion. Ils doivent notamment utiliser le formulaire de procuration arrêté
par le conseil.

Ce formulaire peur être obtenu au siège social (secrétariat du comité
de direction, Grand’Place 5, 1000 Bruxelles, tél. 547 12 05).
Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait

auprès des sièges ou agences du Crédit Général six jours ouvrables au
moins avant l’assemblée.
(7298) Le conseil d’administration.

« Spirimmo », société anonyme,
rue Saint-Gilles 159A, 4000 Liège

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Liège, n° 292

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires qui se tiendra en l’étude du notaire de Ville, à
Liège, avenue du Luxembourg 28, le 27 avril 1998, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Réduction du capital social à concurrence de trois millions de
francs (BEF 3 000 000) pour le ramener de douze millions de francs
(BEF 12 000 000) à neuf millions de francs (BEF 9 000 000) par le
remboursement d’une somme de deux mille cinq cents francs
(BEF 2 500) par action, sans annulation de titres existants. 2. Sous
réserve de l’exécution des conditions prévues à l’article 72bis, § 1er, des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales, constatation de la
réalisation effective de la réduction du capital. 3. Modification de

l’article cinq des statuts en conséquence de ce qui précède. 4. Pouvoirs
à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions
qui précèdent. (7299)

Compagnie agro-forestière de Tilff Surlemont,

en abrégé : ″Cosatil″, société anonyme,

chemin du Grand-Maître 3, 4130 Tilff

R.C. Liège 172626 — T.V.A. 440.815.411

L’assemblée tenue le 04/04/1998 a décidé le report de l’assemblée
générale ordinaire au 25/04/98 à 15.00 H., au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nominations. 6. Divers. Se conformer aux
statuts. (41267)

Agoba, naamloze vennootschap,

Zinkval 12, te 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 186390 — BTW 407.687.832

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Agoba worden
uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal gehouden
worden op de zetel van de vennootschap, op maandag 27 april 1998 te
19 uur met als agenda:

1. Verslag van de bestuurders.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Benoemingen.

5. Rondvraag. (72183)

Agora Property Development, naamloze vennootschap,

Grote Steenweg 347, 2600 Berchem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 259367 — BTW 432.127.377

Jaarvergadering op 30 april 1998 om 17 uur ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Beslissing over het voort-
zetten van de vennootschap. 6. Varia. Zich richten naar de statuten. De
raad van Bestuur. (72184)

Rederij Albatros, naamloze vennootschap,

Boomgaarden 38, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 79874 — BTW 452.431.952

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 28 april 1998 om 16 uur ten maatschappelijke zetel.
Dagorde :1. Verslag bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuur en eventueel organen van toezicht. 4. Benoemingen. De
aandeelhouders moeten hun effecten, minstens vijf dagen voor de
algemene vergadering, deponeren ten maatschappelijke zetel of bij een
statutair aangeduide bankinstelling. (72185)
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Container Depot Antverpia, naamloze vennootschap,
Bredabaan 277B, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 141068 — BTW 404.682.218

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel, op
30 april 1998 om 15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting van de bestuurders.
5. Ontslag van bestuurder(s).
6. Statutaire (her)benoeming van (een) bestuurder(s).
7. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-

schriften van de statuten. (72186)

Immo Apalm, naamloze vennootschap,
Plantin & Moretuslei 295, 2140 Antwerpen

H.R. Antwerpen 293194

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30 april 1998 om 11 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van

1 januari 1997 tot en met 31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Statutaire benoemingen;
6. Allerlei. (72187)

Archibo-biologica, naamloze vennootschap,
Kasteelstraat 15, Maaseik

H.R. Tongeren 53639 — BTW 403.991.736

Algemene vergadering op maandag 27 april 1998 te 11u30 ten maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening
3. Kwijting aan bestuurders
4. Ontslag en benoeming bestuurder.
5. Varia.
Zich gedragen naar artikel 18 der statuten. (72188)

Ardeco, naamloze vennootschap,
Jeneverplein 1, bus 8, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 85686 — BTW 448.121.687

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op maandag
27 april 1998 te 15 uur, ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72189)

A.T.C.A., naamloze vennootschap,
Beversebaanbaan 81, 2070 Zwijndrecht

H.R. Antwerpen 233218

Algemene vergadering op woensdag 29 april 1998 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel te Zwijndrecht.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring der jaarrekening en resultaatrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72190)

Autobus Klein Brabant, naamloze vennootschap,
te 2870 Willebroek

Jaarvergadering op 28 april 1998 om 18 uur, in de sociale zetel,
Breendonkstraat 376, 2870 Willebroek.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders en de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoemingen.
6. Allerlei. (72191)

Avatim, naamloze vennootschap,
Joe Englishstraat 63, bus 42, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene
vergadering van 28 april 1998 op de maatschappelijke zetel te 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders.
5.Varia. (72192)

Axi, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 75, 2610 Wilrijk

BTW 407.653.980

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28 april 1998 te 15 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72193)
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Axi International, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 75, 2610 Wilrijk

BTW 427.868.978

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28 april 1998 te 16 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72194)

Bageran, naamloze vennootschap,
Keizershoek 255, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 289391 — BTW 446.985.403

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op 28 april 1998 te 10.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de raad van bestuur.
5. Varia. (72195)

Belgian Butter and Dairy Produce Packers, in het kort B.B.D.P.,
naamloze vennootschap,

St.-Katelijnevest 54, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 236487 — BTW 424.330.458

Gewone algemene vergadering op dinsdag 28 april 1998 te 11 uur,
op het adres: St.Katelijnevest 54, 12de verdieping.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1997.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens 5 dagen voor

de vergadering op de maatschappelijke zetel. (72196)

Immo Bel-Air, naamloze vennootschap,
Ten Eekhovelei 202, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 293267 — NN 445.024.617

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op dinsdag 28 april 1998 te 20 uur, ten maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en afgevaardigde

bestuurders.
5. Bekrachtiging ontslag en herbenoeming bestuurders.
6. Varia. (72197)

Benedik België, naamloze vennootschap
Merelstraat 10, 3620 Lanaken

H.R. Tongeren 54159 — BTW 422.087.082

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal worden gehouden op 27 april 1998 te 10 uur, ten maatschappelijken
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Samenstelling raad van bestuur.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurder.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72198)

Geo Vanden Berghe, naamloze vennootschap,
Industrieweg 54, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 50911 — BTW 402.763.695

Jaarvergadering op 27 april 1998 te 14 uur ten maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening op
31 december 1997 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders;
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (72199)

Confectiebedrijf Byvoet, naamloze vennootschap
H. Van Veldekensingel 148, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 50004 — BTW 416.609.456

Jaarvergadering op 27 april 1998 te 16.00 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

verslagen van de raad van bestuur en commissaris-revisor, goedkeu-
ring jaarrekening, kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor,
statutaire benoemingen bestuurders en commissaris-revisor, rond-
vraag. (72200)

B.L.V., naamloze vennootschap,
Kazandstraat 55, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 134491 — BTW 454.303.062

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28 april 1998 te 17 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72201)

Boeckmans, naamloze vennootschap
Van Meterenkaai 1, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 36854 — BTW 406.308.056

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 11 uur. — Agenda : 1. Goed-
keuring van de jaarrekening op 31 december 1997; 2. Decharge aan de
bestuurders; 3. Varia. (72202)
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Boeters België, naamloze vennootschap,
Broekstraat 21, 2110 Wijnegem

BTW 429.532.628

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 27 april 1998 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Rondvraag. (72203)

Bouwmar, naamloze vennootschap,
Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare

H.R. Oostende 36255 — BTW 421.247.442

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28 april 1998 te 15 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1997 3. Bestemming van het
resultaat; 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders; 5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72204)

Broeverco, naamloze vennootschap,
te 2600 Berchem, Berchemboslaan 13

H.R. Antwerpen 223376

Gewone algemene vergadering op maandag 27 april 1998 te 19 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1997.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Herbenoeming van bestuurders.
3. Diversen.
De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor

de vergadering op de maatschappelijke zetel. (72205)

Bruxelman, naamloze vennootschap,
Reigerstraat 8, 9000 Gent

H.R. Gent 2235 — BTW 405.704.478

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op maandag
27 april 1998 om 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Resultaatverdeling.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Art. 103-104 S.W.H.V.
6. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf dagen voor de vergadering. (72206)

Building Plastics, naamloze vennootschap,
Flanders Fieldweg 41, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 110718 — BTW 429.218.565

De aandeelhouders worden uitgenodigd de gewone jaarvergadering
bij te wonen, die zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op
27 april 1998 om 18 uur.

Agenda :

1. Bespreking naar aanleiding van artikel 60 S.W.H.V..
2. Lezing van het jaarverslag.
3. Lezing van het verslag van de commissaris-revisor.
4. Bespreking van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1997.
5. Goedkeuring van de jaarrekening.
6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
7. Bezoldigingen.
8. Herbenoeming bestuurders. (72207)

Chalca, naamloze vennootschap,
Predikherenlei 9, 9000 Gent

H.R. Gent 179898

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 29 april 1998 te 18 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72208)

New Check Point, naamloze vennootschap,
Statiestraat 5A, 2400 Mol

H.R. Turnhout 49869 — BTW 423.273.059

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 april 1998 te 17 uur
ten maatschappelijke zetel. — Agenda :1. Verslag raad van bestuur en
commissaris. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en
commissaris. 5. Adreswijziging. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de statuten. (72209)

Chemfeed Belgium, naamloze vennootschap,
Leopoldslei 83, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 272744 — BTW 438.660.922

Jaarvergadering der aandeelhouders op de maatschappelijke zetel
27 april 1998 om 14 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van jaarrekening.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Statutaire ontslagen en benoemingen.
Gelieve zich te schikken naar de statuten. (72210)
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Cosmelo, naamloze vennootschap
Jeneverplein 1, bus 8, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 35330 — BTW 401.282.961

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in de zetel
van de vennootschap op maandag 27 april 1998 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72211)

Croissy, naamloze vennootschap,
Nindsebaan 12, 3140 Keerbergen

H.R. Leuven 61721 — BTW 424.031.441

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 30 april 1998 te 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-

ber 1997 en toewijzing van het resultaat.
3. Kwijting aan bestuurders.
4. Herbenoeming bestuurders.
5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de

aandeelhouders hun deelbewijzen neerleggen op de zetel, ten laatste
vijf dagen voor de algemene vergadering.
(72212) De raad van bestuur.

Crutserveld, naamloze vennootschap,
H. Van Veldekesingel 148, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 70202

Algemene vergadering op 27 april 1998 te 15.00 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

Verslag raad van bestuur, goedkeuring jaarrekening, kwijting aan
bestuurders, rondvraag. (72213)

Cuppens Verwarming, naamloze vennootschap,
Droogstraat 26, 3660 Opglabbeek

H.R. Tongeren 72039 — BTW 447.632.729

De algemene vergadering zal plaatsvinden op de maatschappelijke
zetel op 29 april 1998 om 19 uur, en heeft als agenda :

1. Bespreking jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Ontslag en benoeming van gedel. bestuurder.

5. Kwijting verlenen aan de bestuurders.

6. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72214)

Drafhandel Decuyper, naamloze vennootschap,

Kiekenstraat 8, 1070 Anderlecht

H.R. Brussel 43756 — BTW 400.890.211

De aandeelhouders en obligatiehouders worden verzocht de jaarver-
gadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op 27 april 1998,
te 14 uur, ten maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en de
resultaatverwerking per 31 december 1997. 2. Kwijting aan de bestuur-
ders. 3. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72215)

Davidis, naamloze vennootschap,

Leopoldplaats 10, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 36476

Algemene vergadering op 28 april 1998 te 15 uur, op de maatschap-
pelijke zetel, Leopoldplaats 10, te Antwerpen.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening.

2. Kwijting aan bestuurders.

3. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
ling van artikel 12 van de statuten. (72216)

Deco-Invest, naamloze vennootschap,

Beverststraat 2, 3600 Genk

H.R. Tongeren 23629 — BTW 401.291.374

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van
27 april 1998 , om 10 uur te 3600 Genk, Beverststraat 2.

Agenda :

1. Ratificatie van het houden van de algemene vergadering op een
andere datum dan de statutair bepaalde datum.

2. Lezing en bespreking van de jaarrekening per 31 december 1997.

3. Lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris-
revisor.

4. Aanwending van de maatschappelijke resultaten.

5. Décharge aan de commissaris-revisor en aan de bestuurders.
(72217)

Defrancq, naamloze vennootschap,

Fabriekslaan 10, 8880 Ledegem

H.R. Kortrijk 85526 — BTW 411.997.305

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 10 uur op de zetel. Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 2. Resultaats-
aanwending. 3. Kwijting bestuurders en goedkeuring vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.

(72218) De raad van bestuur.
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Delhaye, naamloze vennootschap,
Anselmostraat 17, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 79746

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 27 april 1998 te 14 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening
31 december 1997; 3. Kwijting aan bestuurders; 4. Benoemingen;
5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de

statuten. (72219)

Graveur Delmotte, naamloze vennootschap,
Lange Nieuwstraat 48, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 103449 — BTW 404.882.057

Jaarvergadering op 27 april 1998 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Kwijting;
4. Ontslag en benoeming bestuurders;
5. Rondvraag. (72220)

Dendorp, naamloze vennootschap,
Kaaistraat 1, 3945 Ham

H.R. Hasselt 80604 — BTW 446.211.183

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring van 27 april 1998 om 18.00 uur ten maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening
1997; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders;
5. Varia. (72221)

Deno Invest, naamloze vennootschap,
Laagstraat 37, 8851 Ardooie (Koolskamp)

H.R. Brugge 73892

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
27 april 1998 om 16 uur op de zetel van de vennootschap met als
agenda : 1. Verslagen 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1997. 3. Kwijting raad van bestuur. Om toegelaten te
worden tot de vergadering, zich schikken naar de statuten.
(72222) De raad van bestuur.

Brandstoffen Van Dierdonck, naamloze vennootschap,
Schuiferskapelsesteenweg 1, 8700 Tielt

H.R. Brugge 66836 — BTW 433.695.809

Wij nodigen alle aandeelhouders uit tot de jaarvergadering op
27 april 1998 om 19 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1997.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72223)

Daniels » Investeringsmaatschappij
afgekort : « D.I.M. », naamloze vennootschap,

Opperstraat 11, 3550 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 75557 — BTW 439.457.213

De jaarvergadering zal gehouden worden op 27 april 1998 te 20 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda :1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeel-
houders dienen zich te schikken naar de statuten. (72224)

Duvan, naamloze vennootschap,
Oostendelaan 272, 8430 Middelkerke

H.R. Oostende 45486

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 30 april 1998

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72225)

Firma Alphonse de Duve, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 140, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 280112

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 30 april 1998 te 18 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
31 december 1997. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Benoemingen.
5. Rondvraag.

Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de
statuten. (72226)

Erasmus, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van naamloze vennootschap

Kruishofstraat 30, 2020 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 557

De vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op
donderdag 30 april 1998 te 20 uur.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag.

2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72227)
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Eurauto, naamloze vennootschap,

Gentsesteenweg 87B, te 9300 Aalst

H.R. Aalst 54135 — BTW 417.978.443

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 30 april 1998 om 18 uur.

Agenda :

Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening afge-
sloten op 31 december 1997. Kwijting aan de bestuurders. Rondvraag.

Deponering van de effekten vijf dagen voor de vergadering ten maat-
schappelijke zetel. (72228)

Europabank, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Burgstraat 170, te 9000 Gent

H.R. Gent 93611 — BTW 400.028.394

Algemene vergadering

Oproeping

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te
nodigen tot het bijwonen van de jaarvergadering welke zal gehouden
worden op 27 april 1998 om 11 uur op de zetel van de vennootschap,
Burgstraat 170 te 9000 Gent met als agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur

2. Verslag van de Commissaris-Revisor

3. Verslag van de Ondernemingsraad.

4. Jaarrekening 1997

Bespreking van de jaarrekening

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de jaarrekening

5. Winstverdeling

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de winstverdeling voorgesteld
door de raad van bestuur

6. Bestuurders

Voorstel tot besluit : De vergadering verleent kwijting aan de
bestuurders

7. Commissaris-Revisor

Voorstel tot besluit : De vergadering verleent kwijting aan de
commissaris-revisor

8. Aanstelling van een erkend Commissaris-Revisor voor een termijn
van drie jaar

Voorstel tot besluit : De vergadering stelt KPMG - Klynveld Peat
Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Theo
Erauw, aan als Commissaris-Revisor en dit voor een termijn van drie
jaar tot na de algemene vergadering van het jaar 2001.

De op de agenda aankondigde verslagen liggen op de zetel ter
inzage. De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten
en van de vennootschapswet. De eigenaars van aandelen aan toonder
moeten binnen de termijn vastgelegd in de statuten, hun aandelen
neerleggen in één van de vestigingen van de vennootschap. De
aandeelhouders kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, mits een volmacht te verlenen die voldoet aan de wettelijke
en statutaire vereisten.

Alle nodige formulieren zijn te verkrijgen op eenvoudige aanvraag
op de maatschappelijke zetel.
(72229) De raad van bestuur.

Exinde-West, naamloze vennootschap,

Nieuwdreef 129, bus 13, 2170 Antwerpen

H.R. Antwerpen 290644

Jaarvergadering op de Amerikalei 35 te 2000 Antwerpen op
28 april 1998 om 11 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van jaarrekening.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Statutaire ontslagen en benoemingen.

Gelieve zich te schikken naar de statuten. (72230)

Express-Beton, naamloze vennootschap,

Galgenveldstraat 7, 8700 Tielt

H.R. Brugge 40745 — BTW 405.184.935

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27 april 1998 te 9 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuursraad. 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1997. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Benoemingen-Ontslagen. 7. Diversen. De aandeelhou-
ders dienen zich te schikken naar de statuten. (72231)

Fibrex, naamloze vennootschap,

Drieslaan 40, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 112851 — BTW 431.314.161

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 15 uur op de zetel. Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 2. Resultaats-
aanwending. 3. Kwijting bestuurders en goedkeuring vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.

(72232) De raad van bestuur.

Fit It, naamloze vennootschap,

Derbystraat 363, 9051 Gent

H.R. Gent 182242 — BTW 458.581.158

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 te 14 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de gedelegeerde bestuurders en de raad
van bestuur.

5. Benoeming van de bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72233)
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Flora Service, naamloze vennootschap,

Hollaken 1, 3150 Haacht

H.R. Leuven 79079 — BTW 443.615.741

De gewone algemene vergadering van de, naamloze vennootschap,
Flora Service heeft plaats op 30 april 1998 ten maatschappelijke zetel
om 20 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Voorlezen en goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.

3. Toewijzing resultaat.

4. Kwijting bestuurders.

Neerlegging aandelen op 25 april ten maatschappelijke zetel. (72234)

Frigilunch, naamloze vennootschap,

Bruggesteenweg 41, Veurne

H.R. Veurne 23159 — BTW 407.901.232

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27 april 1998 om 15 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuurders en commissaris.
3. Goedkeuring jaarrekening 31 december 1997. 4. Bestemming resul-
taat. 5. Kwijting bestuurders en commissaris. 6. Benoemingen -
ontslagen. 7. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te gedragen
naar de statuten. (72235)

Genkpark, naamloze vennootschap,

Rootenstraat 8/1B, 3600 Genk

H.R. Tongeren 73771 — BTW 450.336.752

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 21 uur ten maatschappelijke
zetel. Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening. 3. Goedkeu-
ring jaarrekening. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel ontslag, kwij-
ting, benoeming en vergoeding bestuurders. 6. Varia. Zich richten naar
de statuten. De raad van bestuur. (72236)

Bakkerij Gijbels, naamloze vennootschap,

Fortbaan 72E, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 278959 — BTW 441.505.693

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 te 14 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72237)

Slachthuizen Goossens, naamloze vennootschap,
Kortrijkseweg 361, 8791 Waregem

H.R. Kortrijk 88058 — BTW 412.691.646

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op donderdag 30 april 1998 te
16 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
4. Benoeming van bestuurders.
5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (72238)

Hasspark, naamloze vennootschap,
Torenplein 9, bus 24, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 71634 — BTW 435.543.559

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 20 uur ten maatschappelijke
zetel. — Agenda :1. Jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening. 3. Goed-
keuring jaarrekening. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel ontslag,
kwijting, benoeming en vergoeding bestuurders. 6. Varia. Zich richten
naar de statuten. De raad van bestuur. (72239)

Imbo Bailli, naamloze vennootschap,
Molenweide 4, 2800 Mechelen

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30 april 1998 te 10 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Benoemingen bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72240)

Inter-Systems, naamloze vennootschap,
Woudstraat 3, 3600 Genk

H.R. Tongeren 70260 — BTW 425.329.261

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op maandag 27 april 1998 om
17 uur te Genk, Woudstraat 3.

Agenda :

1. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijtingen aan de bestuurders.
5. Rondvraag
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. De aandelen dienen gedeponerd te worden
conform art. 19 van de statuten ten einde toegelaten te worden tot de
vergadering. (72241)
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Intermodal Cargo Shipping,
afgekort : « Intermodal », naamloze vennootschap,

Catharinadreef 51, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 232405 — BTW 423.156.362

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 te 15 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur + jaarverslag .
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
5. Statutaire benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72242)

Invema, naamloze vennootschap,
Amerikalei 110, bus 13, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 238931

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, Amerikalei 110 - bus 13 te 2000 Antwerpen op
dinsdag 28 april 1998 te 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders; 2. Goedkeuring jaar en resultatenre-
kening; 3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Diversen.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, dient men zich te

schikken naar de statuten. (72243)

IQN, naamloze vennootschap,
Watermolenstraat 14, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 597859 — BTW 449.570.056

Jaarvergadering op 30 april 1998 te 10 uur.

Agenda :

Bespreking jaarresultaten 1997.
Ontlasting zaakvoerder voor jaarresultaten 1997.
Toekomstplan IQN nv voor 1997/1998.
Kapitaalverhoging IQN. (72244)

Van Ishoven, naamloze vennootschap,
Gierstraat 11, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 243627 — BTW 426.517.116

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op dinsdag 28 april 1998 te 15 uur
ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en Commissaris.
4. Ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72245)

Kapim, naamloze vennootschap,
Kapelanielaan 1/5, 9140 Temse

H.R. Sint-Niklaas 48261

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
30 april 1998 om 16 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Rondvraag
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (72246)

Nieuwe Scheepswerven De Kempen, naamloze vennootschap,
Schipperstraat 8A, 3950 Bocholt

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 uur, ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72247)

Keuleers & C˚, naamloze vennootschap,
Berlaarbaan 100, 2820 Bonheiden

H.R. Mechelen.29378 — BTW 403.602.350

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Algemene Vergade-
ring die zal gehouden worden op 27 april 1998 te 18 uur.

Agenda :

1. Toepassing art. 60 van de Vennootschappenwet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening met toewijzing van het resul-

taat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Allerlei.
(Aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap uiterlijk 5

dagen voor datum van de voorgenomen vergadering.) (72248)

Konvert Service, naamloze vennootschap
Kennedypark 16, Kortrijk

H.R. Kortrijk 99795 — BTW 421.662.855

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 27 april 1998 om 18 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur; 2. Bespreking van de jaar-
rekening van 31 december 1997; 3. Goedkeuring van de jaarrekening;
4. Kwijting aan de bestuurders; 5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de maatschappelijke zetel, minstens vijf volle dagen voor
de vergadering. (72249)
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Lambrechts Hout, naamloze vennootschap,
Deurnestraat 253, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 42896 — BTW 400.871.702

De jaarvergadering zal gehouden worden op 27 april 1998 ten maat-
schappelijke zetel.

Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening. 2. Bestemming van
het resultaat. 3. Ontslag en benoeming raad van bestuur. 4. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.

Titels neerleggen ten maatschappelijke zetel vijf dagen voor de
vergadering. (72250)

International Lashing Systems,
afgekort : « ILS », naamloze vennootschap,

Cadixstraat 49, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 272672 — BTW 438.667.256

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 te 11 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur + jaarverslag.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting bestuurders/commissaris-revisor.

5. Statutaire benoemingen.

6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72251)

Lecot Metaalwaren, naamloze vennootschap,
Pastoriestraat 8, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 17220 — BTW 405.350.033

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke zal gehouden worden te Heule, Vierlinden 7 op 28 april 1998 om
15 uur.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag. 2. Lezing van het verslag van de
commissaris-revisor. 3. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1997. 4. Goedkeuring van de jaarrekening. 5. Kwijting
aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 6. Bezoldigingen.
7. Benoemingen. 8. Allerlei.

De raad van bestuur. (72252)

Grand Hôtel de Londres, naamloze vennootschap,
Nieuwdreef 129, bus 13, 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 587

Jaarvergadering op de Amerikalei 35 te 2000 Antwerpen op
donderdag 30 april 1998 om 17 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van jaarrekening.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Statutaire ontslagen en benoemingen.

Gelieve zich te schikken naar de statuten. (72253)

Louage en Wisselinck, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 221, 8850 Ardooie

H.R. Brugge 13924

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
27 april 1998 te 15 uur.

Agenda :

Lezing van het jaarverslag; - Lezing van het verslag van de
commissaris-revisor; - Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 1997; - Kwijting aan de bestuurders en aan
de commissaris-revisor; - (Her)benoeming van bestuurders en
commissaris-revisor; - Bezoldigingen. (72254)

Immo L.W.A., naamloze vennootschap,
Stationsstraat 223, 8850 Ardooie

H.R. Brugge 55137

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
27 april 1998 te 17 uur.

Agenda :

Lezing van het jaarverslag; - Lezing van het verslag van de
commissaris-revisor; - Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 1997; - Kwijting aan de bestuurders en commissaris-
revisor; - (Her)benoeming van bestuurders en commissaris-revisor;
- Bezoldigingen. (72255)

Masser, société anonyme
Quai de l’Industrie 222, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 101140 — T.V.A. 401.903.959

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 28 avril 1998, à 12 heures, au siège social, avec l’ordre
du jour suivant :

1. Lecture des comptes annuels établis au 31 décem-
bre 1997. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Décharge à donner
aux administrateurs. 4. Affectation du résultat. 5. Nominations statu-
taires.
(72256) Le conseil d’administration.

Mawi, naamloze vennootschap,
Laageind 37, 2940 Stabroek

H.R. Antwerpen 299496 — BTW 451.049.802

Jaarvergadering op 28 april 1998 om 14 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1997. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Ontslag en benoemingen. 5. Diverse. Zich schikken naar de statu-
ten. (72257)

Maxiflower, naamloze vennootschap,
Keizershoek 255, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 289392 — BTW 446.985.601

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op 28 april 1998 te 11.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de raad van bestuur.
5. Varia. (72258)
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Medical Scientific Huart-M S H, naamloze vennootschap,
Torenstraat 20, 3384 Glabbeek

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27 april 1998 te 10 uur ten maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72259)

Meditech, naamloze vennootschap,
Valkenputstraat 39, 2140 Borgerhout

H.R. Antwerpen 266576 — BTW 435.848.417

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28 april 1998 te 20.00 uur, ten maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72260)

Houthandel Moens, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 658, 1930 Zaventem

H.R. Brussel 14514 — BTW 413.926.120

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal plaats-
hebben op dinsdag 28 april 1998 om 14.30 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders;
2. Goedkeuring jaarrekeningen;
3. Aanwending resultaat;
4. Kwijting aan bestuurders;
5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden, zich schikken naar de statuten. (72261)

Mofima, naamloze vennootschap,
Valkenlaan 31, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 303346

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72262)

Brouwerij Moortgat, naamloze vennootschap,

te 2870 Puurs, Breendonkdorp 58

H.R. Mechelen 5144 — BTW 400.764.903

De aandeelhouders worden verzocht deel te nemen aan de gewone
algemene vergadering, die zal gehouden worden op maandag
27 april 1998 te 15 uur op de maatschappelijke zetel

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de kommissaris-revisor.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op
31 december 1997.

3. Bestemming van het resultaat van gezegd boekjaar.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de kommissaris-revisor.

5. Statutaire benoemingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de bepalingen van
de statuten. Neerlegging aandelen ten maatschappelijke zetel, Krediet-
bank of Generale Bank.
(72263) De raad van bestuur.

Denert - Reps, naamloze vennootschap,

Statiestraat 77, 2070 Zwijndrecht

H.R. Antwerpen 218517 — BTW 421.130.151

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 27 april 1998 om 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-
ten. (72264)

N.T.F., naamloze vennootschap,

Doornikse Heerweg 154, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 15699 — BTW 400.234.371

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden om 27 april 1998 ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72265)
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Belgische Onttinningsfabriek, naamloze vennootschap,
Krakeleweg 65, 8000 Brugge

H.R. Brugge 22842 — BTW 405.130.297

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30 april 1998 te 15 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuurs-en toezichtsraad.
3. Goedkeuring jaarrekening 31 december 1997. 4. Bestemming resul-
taat. 5. Kwijting bestuurders en commissaris. 6. Benoemingen-
Ontslagen. 7. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (72266)

Pam Team, naamloze vennootschap,
Keizer Karelstraat 79, 9000 Gent

H.R. Gent 162353 — BTW 444.842.295

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal plaats-
hebben op 27 april 1998 om 20 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekeningen.

3. Aanwending resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Herbenoeming bestuurders.

6. Rondvraag.

Om toegelaten te worden, zich schikken naar de statuten. (72267)

Parasol, naamloze vennootschap,
Floralaan 41, 2640 Mortsel

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 10 uur in de sociale zetel.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.

2. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoemingen.

6. Allerlei. (72268)

Platteau, naamloze vennootschap,
Ouderdomseweg 30, 8970 Poperinge

H.R. Ieper 17160 — BTW 418.982.590

De jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennoot-
schap op 30 april 1998 om 17 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997 en
aanwending van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Allerlei.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (72269)

Point, naamloze vennootschap,
Vlamingstraat 12, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 114343 — BTW 425.888.495

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30 april 1998 te 15 uur, ten zetel van de
vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening op 31 december 1997.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders.
4. Benoemingen.
5. Bezoldigingen.
6. Diverse.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72270)

Poortvelden, naamloze vennootschap,
Rode Kruislaan 37, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 92986

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene jaarverga-
dering van 28 april 1998 om 19 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-

ten. (72271)

Pro Corp, naamloze vennootschap
Grote Markt 34, bus 3, 2, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 121621 — BTW 440.535.297

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal
gehouden worden ten maatschappelijke zetel, Grote Markt 34, bus 3.2,
8500 Kortrijk, op 27 april 1998 om 11 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1997.
3. Art. 103 voortzetting vennootschap.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Rondvraag.
Om aan de vergadering te kunnen deelnemen dienen de aandeel-

houders zich te gedragen naar de voorschriften van de statuten ter
zake. (72272)

Ram Real Estate, naamloze vennootschap,
Plantin en Moretuslei 295, 2140 Antwerpen

H.R. Antwerpen 293193

Bijeenroeping jaarvergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 30 april 1998 te
13.00 uur, ten maatschappelijke zetel.
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Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van
1 januari 1997 tot en met 31 december 1997;

3. Bestemming van het resultaat;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Statutaire benoemingen;

6. Allerlei.

De aandeelhouders gelieven vijf dagen op voorhand hun aandelen
neer te leggen op de maatschappelijke zetel. (72273)

R.C. Bruxelles & Partners, naamloze vennootschap,

Grote Moortel 7, 9830 Sint-Martens-Latem

H.R. Gent 162370 — BTW 444.842.097

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal plaats-
hebben op 27 april 1998 om 20 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekeningen.

3. Aanwending resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Herbenoeming bestuurders.

6. Rondvraag.

Om toegelaten te worden, zich schikken naar de statuten. (72274)

De Rijcker - Go, naamloze vennootschap,

Xavier De Cocklaan 82, 9830 Sint-Martens-Latem

H.R. Gent 116073 — BTW 414.725.676

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 29 april 1998 om 15 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van beheer.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.

3. Aanwenden van het resultaat.

4. Kwijting verlenen : aan de bestuurders.

5. Rondvraag. (72275)

Meubelfabriek R.O., naamloze vennootschap,

Sint-Jacobsmarkt 36, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 3189

Gewone jaarvergadering ten maatschappelijke zetel, Sint-
Bernardsesteenweg 491, Hoboken, op 27 april 1998 om 15 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming der resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Ontslag
en benoemingen. 6. Rondvraag.

Neerlegging der aandelen volgens de statuten. (72276)

Rolo, naamloze vennootschap,
Pijlstraat 19, 2060 Antwerpen 6

H.R. Antwerpen 280138 — BTW 442.063.840

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30 april 1998 te 19 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72277)

Rooms, naamloze vennootschap,
Emile Vandenbroeckstraat 11, 1560 Hoeilaart

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Algemene Vergade-
ring, ten maatschappelijke zetel, op 27 april 1998 om 14.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de Jaarrekening;
3. Aanwending resultaat;
4. Kwijting aan bestuurders.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der titels

ten maatschappelijke zetel, ten minste zes dagen vóór de bijeen-
komst. (72278)

Robrecht Rosseeuw en zoon, naamloze vennootschap,
Burgemeester Gillonlaan 32, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 89062

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
op 30 april 1998 om 10 uur met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Bestemming van het resultaat.
5. Rondvraag.
Om deel te neman aan de vergadering, zich schikken naar de

statuten. (72279)

Roxell, naamloze vennootschap,
Industrielaan 13, 9990 Maldegem

H.R. Gent 99273 — BTW 401.007.106

De Heren aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene
vergadering bij te wonen die zal doorgaan ten maatschappelijke zetel
op 27 april 1998 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en de commissaris-revisor.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op

31 oktober 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag. (72280)
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Sambrimo, naamloze vennootschap

Samberstraat 50/56, 2060 Antwerpen

H.R. Antwerpen 1800

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene statutaire
vergadering welke zal gehouden worden op donderdag
30 april 1998 te 18 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 1997.

3. Bestemming der resultaten.

4. Kwijting aan de bestuurders en afgevaardigde bestuurders.

5. Rondvraag. (72281)

Samga, naamloze vennootschap der Graanmagazijnen van
Antwerpen « Société anonyme des Magasins à Grains d’Anvers »,
Boerinnestraat 2, Antwerpen Haven 49

H.R. Antwerpen 4617

Algemene vergadering der aandeelhouders, op maandag
27 april 1998 om 11.30 uur, ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van
de commissaris-revisor betreffende het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 1997 2. Goedkeuring ontwerp van jaarrekening per 31 decem-
ber 1997 met inbegrip van de aanwending van het resultaat. 3. Kwij-
ting bestuurders en de commissaris-revisor. 4. Benoeming bestuurder/
commissaris-revisor. 5. Allerlei. Om toegelaten te worden tot de
Algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht ten minste
5 dagen voor de vastgestelde datum van deAlgemene Vergadering hun
aandelen neer te leggen ten zetel van de vennootschap. (72282)

Sandi Shoe, naamloze vennootschap,

Van Boeckellaan 15, 2500 Lier

H.R. Mechelen 22887 — BTW 404.047.659

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel op 29 april 1998 om 18 uur.

Agenda :

1. Lezing van de jaarverslagen van de raad van bestuur 2. Bespre-
king en goedkeuring van de jaarrekening 3. Kwijting aan de bestuur-
ders 4. Toewijzing van het resultaat 5. Rondvraag.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (72283)

Schotte, naamloze vennootschap,

Zuidstraat 32B, 8530 Harelbeke

Jaarvergadering op dinsdag 28 april 1998 om 10.00 uur. — Agenda :
1. Lezing Verslag van de raad van Beheer; 2. Onderzoek en goedkeu-
ring Jaarrekening per 31 december 1997 en aanwending resultaat;
3. Vergoeding bedrijfsleiders; 4. Ontlasting aan bestuurders;
5. Ontslag en benoeming van bestuurders; 6. Allerlei. Zich schikken
naar de statuten. (72284)

Scilla Campina Invest, naamloze vennootschap,
Kuilstraat 11, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 47971

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 27 april 1998 te 18 uur,
ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van

1 januari 1997 tot 31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Herbenoeming bestuurders;
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

bepalingen van de statuten.
(72285) De raad van bestuur.

S.C.M.S., naamloze vennootschap,
Appelmansstraat 21, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 294418 — BTW 444.194.276

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 28 april 1998 te
11.00 uur, ten maatschappelijke zetel, Appelmansstraat 21,
2018 Antwerpen.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Herbenoeming bestuurders;
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

statuten.
(72286) De raad van bestuur.

Seagull Decor, naamloze vennootschap,
Koningstraat 4, 8400 Oostende

H.R. Oostende 48058

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
27 april 1998 op de zetel om 17 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen.
4. Rondvraag. (72287)

Sevy, naamloze vennootschap,
Strijdhoflaan 124, 2600 Berchem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 2390457 — BTW 425.551.668

De jaarvergadering zal gehouden worden op dinsdag
28 april 1998 te 10 uur op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag.
2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.
3. Kwijting aan bestuurders.
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4. Bezoldigingen.
5. Benoemingen.
De aandeelhouders moeten de statutaire bepalingen naleven. (72288)

Sovan, naamloze vennootschap,
Hoveniersstraat 34A, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 94162 — BTW 417.975.176

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal plaatsvinden op 30 april 1998 om 16 uur ten
maatschappelijke zetel te Kortrijk, met volgende agenda :

1. Lezing en toelichting van de jaarrekening op 31 decem-
ber 1997. 2. Goedkeuring van voornoemde stukken. 3. Kwijting van
hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur. 4. Toewijzing van
het resultaat. 5. Rondvraag.
Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de aandeelhou-

ders zich te schikken naar de statuten. (72289)

Associated Antwerp Stevedores, naamloze vennootschap,
Rijnkaai 20-22, Antwerpen

H.R. Antwerpen 39104

Gewone jaarvergadering van aandeelhouders op dinsdag
28 april 1998 te 10 u. 30 op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Statutaire benoemingen. 6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen volgens arti-

kelen 18 en 19 van de statuten. (72290)

Stevens, naamloze vennootschap,
Italiëlei 68, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 40577 — BTW 405.801.082

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30 april 1998 te 15 uur op de zetel van de
vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders; en aan de commissaris-

revisor.
5. Benoemingen.
6. Rondvraag. (72291)

Société de Transactions immobilières (S.T.I.),
naamloze vennootschap,

De Bergen-Molengeest 3, 2040 Berendrecht

H.R. Antwerpen 219501

Gewone jaarlijkse algemene vergadering op donderdag
30 april 1998 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Stem-
ming inzake de jaarrekening per 31 december 1997 en bestemming van
het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Benoemingen.
5. Rondvraag.
Aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (72292)

Ingenieursbureau Stockman, naamloze vennootschap

Muinklaan 6, te Gent

H.R. Gent 129144 — BTW 421.104.219

Jaarvergadering op de zetel, op dinsdag 28 april 1998 te 15 uur.
Dagorde : 1. Verslag bestuurders; 2. Goedkeuring jaarrekeningen;
3. Aanwending resultaat; 4. Decharge bestuurders; 5. Ontslagen en
benoemingen; 6. Varia. zich schikken naar artikel 26 der
statuten. (72293)

Taelman-Regency, naamloze vennootschap,

Kustlaan 153, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 64863

Bijeenroeping jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, Kust-
laan 153, 8300 Knokke-Heist, op maandag 27 april 1998 om 9 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening, afgesloten op 31 december 1997.

3. Bestemming resultaat.

4. Kwijting bestuurders.

5. Diversen. (72294)

Tamara, naamloze vennootschap,

Koestraat 32C, 9000 Gent

H.R. Gent 138205 — BTW 425.851.378

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering welke zal gehouden worden op
30 april 1998 om 17 uur op de maatschappelijke zetel, met volgende
agenda :

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur;

2. Lezing van de jaarrekening;

3. Goedkeuring van vernoemde stukken;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Aanwending van het resultaat;

6. Bezoldigingen volgens artikel 22 der statuten.

7. Diversen. (72295)

Tectra, naamloze vennootschap,

Warande 40, 9270 Laarne

H.R. Dendermonde 50317 — BTW 446.147.342

De Heren Aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel op 28 april 1998 om 10 uur.

Agenda :

1. lezing van de jaarverslagen van de raad van bestuur; 2. bespre-
king en goedkeuring van de jaarrekening; 3. kwijting aan de bestuur-
ders; 4. toewijzing van het resultaat; 5. verlenging mandaat; 6. rond-
vraag.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (72296)
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Timili, naamloze vennootschap,
Hoge Weg 2, 2322 Hoogstraten (Minderhout)

BTW 441.645.255

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen op donderdag 30 april 1998 om 19 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur;

2. Voorlegging en goedkeuring jaarrekening;

3. Resultaatverwerking;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Eventuele ontslagen en/of benoemingen;

6. Eventuele strijdige of zijdelingse belangen;

7. Rondvraag en diversen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72297)

Le Toucquet, naamloze vennootschap,
Villapad 14, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 79282

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 27 april 1998 ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuur en even-
tueel organen van toezicht. 4. Benoemingen. De aandeelhouders
moeten hun effecten, minstens vijf dagen voor de algemene vergade-
ring, deponeren ten maatschappelijke zetel of bij een statutair aange-
duide bankinstelling. (72298)

Tracomont, naamloze vennootschap,
Kortrijkseweg 345, 8791 Waregem

H.R. Kortrijk 118202 — BTW 415.435.657

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op donderdag 30 april 1998 te
14 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag artikel 60 Ven.W.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Benoeming bestuurders.

5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (72299)

Immo Devan, naamloze vennootschap,
Rijselsestraat 37-32, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 112852 — NN 431.314.557

Jaarvergadering op 27 april 1998 om 16 uur op de zetel. Agenda:
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 2. Resultaats-
aanwending. 3. Kwijting bestuurders en goedkeuring vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag. Zo de algemene verga-
dering een dividend toekent, zal dit betaalbaar zijn in de BBL vanaf
1 juni 1998.

(72300) De raad van bestuur.

Van Looveren - Van Ackere, naamloze vennootschap,
Coebergerstraat 49, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 225711 — BTW 421.495.484

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring van 28 april 1998 om 17 uur.

Dagorde : 1. Verslag van de bestuurraad. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting van bestuur-
ders. 5. Rondvraag. 6. Herbenoeming. (72301)

Ingenieursbureau VDM, naamloze vennootschap,
Oude Waversebaan 81, 3040 Sint-Agatha-Rode

H.R. Leuven 80255

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 april 1998 te 19 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1997.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Rondvraag.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der titels
ten maatschappelijke zetel, vijf werkdagen voor de algemene vergade-
ring. (72302)

V.D.M, naamloze vennootschap,
Kleine Weg 15, 8700 Tielt

H.R. Brugge 58215 — BTW 423.812.695

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
doorgaat op 28 april 1998 om 9 uur in de zetel van de vennootschap
met volgende agenda :

1. Verslag in het kader van art.60 vennootschappenwet.

2. Jaarverslag.

3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.

4. Resultaatsaanwending.

5. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.

6. Ontslag en benoemingen.

7. Rondvraag. (72303)

Vetex, naamloze vennootschap,
Schuttersstraat 1, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 8046 — BTW 405.379.727

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, die zal gehouden worden op dinsdag 28 april 1998 te
10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor.

5. Herbenoeming commissaris-revisor. (72304)
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Frank Vets & Co Diamond Manufacturers, naamloze vennootschap,
Pelikaanstraat 62, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 245374

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 29 april 1998 om 11 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.

3. Kwijting bestuurders.

4. Rondvraag. (72305)

Hout en Palenbedrijf V.H.T., naamloze vennootschap,
Bauterstraat 26, 9870 Zulte (Machelen)

H.R. Gent 129550 — BTW 421.366.416

Jaarvergadering op 27 april 1998 te 15 uur ten maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening op 31 december 1997.
2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Benoemin-
gen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (72306)

Firma Frans Van De Voorde, naamloze vennootschap,
Lange Koepoortstraat 43-49, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 18601 — BTW 404.994.992

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30 april 1998 om 11 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Bespreking jaarrekening per 31 december 1997. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31 december 1997. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Rondvraag. (72307)

Deweco, naamloze vennootschap,
Markgravestraat 19-21, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 47613 — NN 404.697.163

Jaarvergadering op 30 april 1998 om 18 uur op de zetel.

Agenda :

1. Toepassing art. 60 Venn.wet. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goed-
keuring jaarrekening per 31 december 1997. 4. Bestemming resultaat.
5. Kwijting aan bestuurders. 6. Ontslag/benoeming bestuurders.
7. Rondvraag.

Wil u schikken naar de statuten. (72308)

Welko, naamloze vennootschap,
Distellaan 17, 8434 Westende

H.R. Veurne 32172 — BTW 439.859.564

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op 30 april 1998 te 14 uur ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening op
30 november 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72309)

A. Wijnant, naamloze vennootschap,
Stationsplein 16, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oostende 33722 — BTW 437.269.169

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30 april 1998 te 18 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1997.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (72310)

Wilgelover, naamloze vennootschap,
Stormestraat 65, bus 31, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 91146

Jaarvergadering op 28 april 1998 om 10 uur, ten maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing der jaarrekening.
3. Goedkeuring jaarrekening en bestemming resultaat. 4. Kwijting.
5. Eventueel dividend zal geschieden vanaf 30 april 1998 tegen afgifte
van cp nr 16 in de kantoren van KB of Crédit général. 6. Rond-
vraag. (72311)

Witdouck Studiebureel, naamloze vennootschap,
Meensesteenweg 437, 8501 Bissegem

H.R. Kortrijk 115452 — BTW 434.056.291

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op donderdag 30 april 1998 te 18 uur ten maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31 december 1997. 2. Kwijting bestuurders. 3. Bezoldigingen. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (72312)

CIM, naamloze vennootschap,
Deinzestraat 51, 9810 Nazareth

H.R. Gent 157681 — BTW 440.508.771

De buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op
27 april 1998 om 10 uur op het kantoor van notaris J. Maeterlinck, H.
Frère-Orbanlaan 65, 9000 Gent.

Dagorde :

1. Wijziging van het maatschappelijk doel.

2. Verslag opgemaakt door de raad van bestuur om de toevoeging
aan het maatschappelijk doel van de vennootschap toe te lichten en
verslag over de staat waarop actief en passief van de vennootschap
werden samengevat, gevoegd bij voormeld verslag van de raad van
bestuur.

3. Wijziging maatschappelijke zetel.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten. (72313)
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Ons Eigendom, naamloze vennootschap,
Hulstestraat 26, 2260 Nijlen

H.R. Mechelen 61558 — NN 429.327.146

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering, die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Jozef Coppens te Vosselaar, Cingel 12, op 27 april 1998 om 10 uur, met
als agenda :

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met 4.000.000 BEF
om het te verlagen van 13.000.000 BEF tot 9.000.000 BEF door terugbeta-
ling op ieder aandeel van een bedrag van 30.769,24 BEF of afgerond
4.000.000 BEF.

2. Deze kapitaalvermindering wordt verantwoord door de overtol-
lige liquiditeiten die aanwezig zijn in de vennootschap.

3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstem-
ming te brengen met voorgaand agendapunt. (72314)

General Logistics, naamloze vennootschap

Zetel : te 2070 Zwijndrecht Heidestraat 235

H.R. Antwerpen 303295 — BTW 452.662.673

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering welke zal gehouden worden op het kantoor van
notaris Paul Lammens te 9120 Beveren (Melsele), IJzerstraat nr. 53 op
maandag 27 april 1998 te 14 uur.

Agenda :

a. Beraadslaging in toepassing van artikel 103 van de Gecoördi-
neerde Wetten op de Handelsvennootschappen omtrent de al dan niet
ontbinding van de vennootschap.
Verslag van de raad van bestuur.
b. Verzaking door de aandeelhouders aan hun recht van voorrang

bij inschrijving bij kapitaalverhoging in geld naar verhouding van het
aantal aandelen welke zij reeds bezitten op de dag van de uitgitfe van
de nieuwe aandelen.
Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap

met 3.000.000 BEF om het te brengen van 3.300.000,- BEF op 6.300.000,-
BEF door inbreng in geld van dit bedrag van 3.000.000,- BEF en uitgifte
van 30.000 aandelen à rato van 100,- BEF per aandeel en die dezelfde
rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande 330 aandelen en
die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de datum
van hun uitgifte.
Inschrijving op en volstorting van deze 30.000 nieuwe aandelen door

inbreng in geld met vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezen-
lijkt.
c. Wijziging aan te brengen aan artikel 5 van de statuten (kapitaal)

om dit in overeenstemming te brengen met voorgaand te nemen
besluit.
d. Aanstelling van een bijkomende bestuurder.
Vaststelling van de duur van zijn opdracht en eventuele wedde.
e. Vergadering van de raad van bestuur.
Aanstelling van een bijkomende gedelegeerd-bestuurder, met vast-

stelling van zijn bijzondere machten, de duur van zijn opdracht en
eventuele wedde.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar art. 23 der statuten

met betrekking tot de neerlegging van de aandelen. (72315)

Versidee, naamloze vennootschap,
Studentenstraat 3, 8900 Ieper

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op 27 april 1998 om
17 uur, ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Wijziging doel van de vennootschap;
2. Allerlei. (72316)

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

Administrations publiques
et Enseignement technique

OPENSTAANDE BETREKKINGEN − PLACES VACANTES

Gemeente Kortenberg

Het gemeentebestuur van Kortenberg wenst aan te werven drie
voltijdse statutaire geschoolde arbeid(st)ers (D1-D3) (m/v) met een
proefperiode van één jaar teneinde uitvoerende taken van de technische
dienst binnen de sectie « containerpark, vervoer, groen » (2 betrek-
kingen met als referte 316-groen en 316-chauffeur) en binnen de sectie
« wegen » (1 betrekking met als referte 316-wegenwerker) te vervullen.

Kennisvereiste : elementaire kennis van automechanica (enkel voor
ref. 316-chauffeur).

Toelatingsvoorwaarden.

1. Van onberispelijk gedrag en zeden zijn.

2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.

3. Aan de dienstplichtwetten voldoen.

4. Lichamelijk geschikt zijn.

5. E.U.-onderdaan zijn.

6. Geen handel drijven.

Aanwervingsvoorwaarden.

Algemene :

7. De leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en deze van zesen-
veertig jaar niet hebben bereikt op datum van de afsluiting van de
kandidaturen.

8. De kandidaten die over geen diploma beschikken waaruit blijkt
dat zij hun onderwijs in de Nederlandse taal hebben genoten, dienen
het bewijs voor te leggen geslaagd te zijn in het wettelijk voorge-
schreven taalexamen, waarbij betrokkenen de mogelijkheid wordt
geboden te postuleren voor een betrekking van de Nederlandse taalrol.

9. Slagen voor een aanwervingsexamen.

Bijzondere :

10. Houder zijn van een diploma lager technisch/beroeps secundair
onderwijs (L.T./B.S.O.) of technisch/beroeps secundair onderwijs van
de tweede graad.

11. In bezit zijn van een rijbewijs C (enkel voor ref. 316-chauffeur).

De eigenhandig geschreven kandidaturen, met curriculum vitae en
een eensluidend verklaard afschrift van het gevraagde diploma/
rijbewijs, moeten ten laatste toekomen op 28 mei 1998 per aangetekend
schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen van
en te 3070 Kortenberg, p/a Peperstraat 30, 3071 Kortenberg.

Gelieve duidelijk de referte van de gekozen betrekking te vermelden.

Op ons verzoek moeten kandidaturen later uitgebreid worden met
de volgende bewijsstukken :

een uittreksel uit de geboorteakte;

een getuigschrift van nationaliteit;

een recent bewijs van goed zedelijk gedrag (maximum drie maanden
oud);

een militiegetuigschrift (voor de mannelijke kandidaten).

Extra inlichtingen : 02/759 66 86. (7301)
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Gemeente Heusden-Zolder

Het gemeentebestuur van Heusden-Zolder werft aan : twee
brandweermannen/-vrouwen.

Als brandweerman/-vrouw neemt u deel aan interventies maar staat
u ook in voor het onderhoud van de gebouwen en de voertuigen. U
ressorteerd onder de officier-dienstchef.

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet u binnen
het jaar na aanstelling, uw woonplaats hebben binnen een straal van
2 km van de brandweerkazerne en voldoen aan de toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden.

Om de meest geschikte kandida(a)t(e) te selecteren wordt een niet-
vergelijkend examen ingericht.

U kan zich kandidaat stellen door een sollicitatiebrief met uitgebreid
curriculum vitae en een kopie van uw diploma of brevet aangetekend te
sturen aan het college van burgemeester en schepenen, Heldenplein 1,
3550 Heusden-Zolder. Uw kandidatuur dient uiterlijk op 8 mei 1998 te
worden verzonden. De poststempel is bepalend.

Voor meer inlichtingen en het opvragen van de toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden kan u steeds terecht bij de dienst personeel
op het tel. 011/53 73 71. (7302)

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Gent

Directeur instelling 3e klas

Eén kandidaat zal dringend aangeworven worden voor een rusthuis
met circa 120 bedden, er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd.

Een greep uit de voorwaarden :

1. Op 30 april 1998 ten minste 18 jaar en ten hoogste 45 jaar oud zijn.

2. Houder zijn van één van volgende diploma’s : ergotherapeut(e),
gegradueerd sociaal verpleegkundige, gegradueerd ziekenhuisver-
pleegkundige, kinesitherapeut(e) of maatschappelijk werk(st)er.

3. Bovendien houder zijn van één van volgende diploma’s : licentiaat
in de medisch-sociale wetenschappen en het ziekenhuisbeleid of licen-
tiaat in de gerontologie.

4. Slagen voor een vergelijkend examen, dat vermoedelijk zal plaats-
hebben half juni 1998.

Weddeschaal : 1.1.80.

Oude Weddeschaal Verwachte nieuwe

Weddeschaal (Kelchtermans)

Nominaal à huidige index Nominaal à huidige index

Minimum 822.400 982.850 838.000 1.001.494

Maximum 1.311.878 1.567.825 1.416.000 1.692.262

De kandidaatstellingen dienen uiterlijk op 30 april 1998 in het bezit
te zijn van (poststempel geldt als bewijs) : O.C.M.W.-Gent, dienst
personeelszaken, directeur instelling 3e klas, Onderbergen 86,
9000 Gent.

Informatie : 09/266 99 41/42/43. (7303)

Gemeente Willebroek

Het gemeentebestuur gaat over tot het aanleggen van een wervings-
reserve voor de betrekking van financieel consulent B1-B2, in het kader
van gesubsidieerde contractuelen.

Aanvragen zenden aan het college van burgemeester en schepenen,
A. Van Landeghemstraat 99, 2830 Willebroek, vóór 15 mei 1998,
vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Inlichtingen te bekomen op de personeelsdienst (tel. 03/860 03 65,
03/860 03 66, 03/860 03 67, 03/860 03 21). (7304)

Gemeente Kruibeke

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Krui-
beke maakt bekend dat er zal overgegaan worden tot de aanwerving
van één halftijdse bibliotheekbediende (m/v).

Voorwaarden :

1. Belg zijn.

2. Van goed zedelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke
rechten genieten.

3. De mannelijke kandidaten dienen voldaan te hebben aan hun
militieverplichtingen.

4. De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en de leeftijd van 50 jaar niet
bereikt hebben.

5. Medisch geschikt zijn om het ambt te vervullen. Dit moet blijken
uit een geneeskundig getuigschrift afgeleverd door de Interbedrijfs-
geneeskundige Dienst voor de Openbare Besturen in Oost-Vlaanderen
(PROGECOV).

6. De kandidaten dienen houder te zijn van :

een diploma van lager secundair onderwijs of gelijkgesteld en van

de akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare biblio-
theek of het einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor
bibliotheekwetenschappen voor de functie van bibliotheekbediende.

7. Slagen in een aanwervingsexamen.

Om als geslaagd te worden aanzien, moeten de kandidaten voor elk
examengedeelte minstens zestig procent van de punten behalen.

Zij moeten bovendien minstens vijftig procent van de punten hebben
op elk van de proeven.

Het aanwervingsexamen bestaat uit :

een schriftelijk gedeelte bestaande uit :

a) work-sample proef : de kandidaat wordt geconfronteerd met één
of meerdere sta(a)l(en) van het uitvoerend werk, dat in de beoogde
functie aan bod komt (op 15 punten);

b) gevalstudie : de kandidaat wordt geconfronteerd met een
probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie
kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid
geschetst, waarna de kandidaat tracht een oplossing uit te werken (op
15 punten);

c) een proef (op 20 punten) over algemene begrippen omtrent de
gemeentelijke inrichting en de structuur van de gemeente, de organen
(de samenstelling van het gemeentebestuur, gemeenteraad, schepen-
college, burgemeester);

algemene vorming inzonderheid met betrekking tot het actueel
cultuur gebeuren;

technische kennis over collectievorming, gebruik van bibliotheek-
materialen, de lener, lectuursoorten, de inhoudelijke ontsluiting (siso
en vakterminologie);

een gedeelte bestaande uit een praktische proef om de basiskennis
informatica (tekstverwerking) te testen (op 10 punten);

een gedeelte omvattende een conversatieproef met het oog op de
evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaten
met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn motivatie
en van zijn interesse voor het werkterrein. Tijdens de mondelinge proef
kan terug gekomen worden op de proeven a) en b) van de schriftelijke
proef. Op de examengedeelten staan respectievelijk 50, 10 en 40 punten.

Benoeming in vast verband na voldoeninggevende proeftijd van
twaalf maanden.

Kandidaturen dienen uiterlijk op 4 mei 1998, per aangetekend
schrijven, gericht te worden aan het college van burgemeester en
schepenen te 9150 Kruibeke, O.-L.-Vrouwplein 18-20, vergezeld van
volgende stukken :

1. getuigschrift van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan drie
maanden);

2. uittreksel uit de geboorteakte;

3. militiegetuigschrift voor mannelijke kandidaten;
4. voor eensluidend afschrift van de vereiste diploma’s. (7305)
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Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Het Universitair Ziekenhuis van de Universitaire Instelling
Antwerpen werft aan : 1 onthaalbediende opname.

Profiel :

diploma van hoger secundair onderwijs of gegradueerde in
communicatiebeheer optie public relations;

goede talenkennis;

computerkennis;

weekendwerk (1 op 2 weekends werken);

onregelmatige uren (van 7 uur tot 20 u. 15 m.);

flexibiliteit;

contactvaardig in omgang met patiënten.

Algemene voorwaarden :

1. De modaliteiten en voorwaarden i.v.m. de kandidatuurstelling
kan men bekomen bij de dienst personeel, Wilrijkstraat 10,
2650 Edegem (tel. 03/821 31 71, maandag t/m vrijdag van 8 u. 30 m.
tot 13 uur en van 13 u. 30 m. tot 17 uur).

2. De ingevulde sollicitatieformulieren (cfr. modaliteiten) dienen
persoonlijk of aangetekend ingeleverd te worden op hogervernoemde
dienst, uiterlijk op 30 april 1998.

3. De schriftelijke functiegerichte proef heeft op zaterdag 9 mei 1998
in de voormiddag plaats. De uitnodiging volgt na overmaking van het
sollicitatieformulier. (7306)

Het Universitair Ziekenhuis van de Universitaire Instelling
Antwerpen werft aan : medische secretaressen voor de consultatie-
diensten.

Profiel :

diploma van hoger secundair onderwijs of gegradueerde in medisch
secretariaat;

elementaire talenkennis;

computerkennis;

grondige kennis medische terminologie;

flexibiliteit;

contactvaardig in omgang met patiënten, geneesheren en collega’s.

Algemene voorwaarden :

1. De modaliteiten en voorwaarden i.v.m. de kandidatuurstelling
kan men bekomen bij de dienst personeel, Wilrijkstraat 10,
2650 Edegem (tel. 03/821 31 71, maandag t/m vrijdag van 8 u. 30 m.
tot 13 uur en van 13 u. 30 m. tot 17 uur).

2. De ingevulde sollicitatieformulieren (cfr. modaliteiten) dienen
persoonlijk of aangetekend ingeleverd te worden op hogervernoemde
dienst, uiterlijk op 30 april 1998.

3. De schriftelijke functiegerichte proef heeft op zaterdag 9 mei 1998
in de voormiddag plaats. De uitnodiging volgt na overmaking van het
sollicitatieformulier. (7307)

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) is een dynamisch
bestuurde organisatie die deel uitmaakt van de Universitaire Instelling
Antwerpen. Het UZA heeft een jaaromzet van ongeveer 5 miljard BEF.
Wij stellen 1 850 hooggekwalificeerde medewerkers tewerk. Wij gaan
over tot de aanwerving van een hoofd huishoudelijke diensten (m/v).

Functie :

het hoofd huishoudelijke diensten is belast met de dagelijkse leiding
van het huishoudelijk departement en rapporteert rechtstreeks aan de
directeur algemene diensten;

tot de huishoudelijke diensten behoren o.m. de voeding, de schoon-
maak, de wasserij en de linnenverzorging, de afvalverwijdering en het
beheer der lokalen en audiovisueel materiaal;

van het hoofd huishoudelijke diensten wordt verwacht dat hij/zij de
taken op autonome manier coördineert en bijstuurt;

de meeste van deze taken werden toevertrouwd aan externe
bedrijven; het hoofd huishoudelijke diensten vormt dan ook de contact-
persoon tussen deze bedrijven en het ziekenhuis.

Profiel :

u heeft minimum een graduaatsopleiding genoten in hotelmanage-
ment, facilitaire dienstverlening of vergelijkbare studierichtingen;

u heeft minimum vijf jaar relevante ervaring in de sector;

u heeft leidinggevende capaciteiten;

u heeft goede contractuele eigenschappen, zin voor overleg, creati-
viteit en flexibiliteit.

Stuur of fax uw sollicitatiebrief met uitgebreid curriculum vitae naar
de personeelsdienst, Wilrijkstrat 10, te 2650 Edegem (tel. 03/821 31 71,
fax 03/821 35 09). Verdere inlichtingen over de functie kan u bekomen
bij de heer T. Van Hoye, directeur algemene diensten
(tel. 03/821 32 00). (7308)

Limburgs Universitair Centrum-Diepenbeek

Vacature

In het kader van het EFRO-project « Marketing Strategie 2000 » is een
tijdelijk mandaat vacant voor een navorser (m/v) (mandaat
BEDR/98/076).

Vereist diploma : licentiaat toegepaste economische wetenschappen
of handelsingenieur.

Wenselijk :

goede resultaten;

oriëntering of een voortgezette academische opleiding marketing of
IZ;

informaticakennis en kennis van statistiek en marktonderzoek (SPSS,
Word processing);

contactvaardig en talenkennis (Nl, F, E, D);

interesse voor techniek gezien het vaak technisch karakter van de
onderzochte product-markt combinaties.

Aanstellingsperiode : van 1 september 1998 tot 28 februari 2001.

Bijkomende inlichtingen : prof. dr. Paul Matthyssens, tel. 011/
26 86 42.

U kan zich kandidaat stellen met formulieren die op aanvraag
kunnen bekomen worden bij het rectoraat van het Limburgs Universi-
tair Centrum, Universitaire Campus, gebouw D, 3590 Diepenbeek,
tel. 011/26 80 03, en die, ingevuld, uiterlijk op vrijdag 29 mei 1998 op
dit adres dienen toe te komen. (7309)
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Katholieke Universiteit Leuven

Rectoraat

Dienst academisch personeel — Academisch dossier

Lijst van vacante ambten en onderwijstaken
voor het academiejaar 1998-1999

(internetadres : http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm)

Derde lijst

1. De rector van de Katholieke Universiteit Leuven meldt de vacant-
stelling van een ambt in het zelfstandig academisch personeel, dat een
geheel van onderwijs- en onderzoekstaken omvat in het volgend
vakgebied :

Faculteit letteren.

Taal en migratie.

Nadere informatie over de inhoud van dit ambt is beschikbaar op
internet op het adres http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm
of wordt op aanvraag toegezonden. De kandidaat aan wie dit ambt
wordt toegewezen, wordt, afhankelijk van zijn/haar kwalificaties,
benoemd in één van de graden van het zelfstandig academisch perso-
neel (docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar). De
universiteit kan, na onderzoek van de ingediende kandidaturen,
beslissen dat de in een voltijds ambt vervatte taken worden gesplitst in
deeltijdse ambten die afzonderlijk worden toegewezen.

2. De rector meldt tevens de vacantstelling van een aantal
onderwijstaken in de onderscheiden faculteiten van de universiteit. De
lijst van deze vacante taken is beschikbaar op bovengenoemd internet-
adres of wordt op aanvraag toegezonden. Voor elk van de vacante
onderwijstaken is er een syllabus beschikbaar met nadere informatie
over inhoud en opvatting ervan. De aanstelling tot titularis van één of
meer van deze onderwijstaken gaat normalerwijze gepaard met een
vaste benoeming of een tijdelijke aanstelling voor een deeltijds ambt in
het zelfstandig academisch personeel. Een voltijdse benoeming of
aanstelling in één van de graden van het zelfstandig academisch
personeel is mogelijk wanneer de taken waartoe een kandidaat geschikt
wordt geacht, in totaal een voltijdse opdracht vormen.

3. De kandidaten dienen houder te zijn van een diploma van doctor
op proefschrift en te beschikken over de nodige kwalificaties voor een
onderwijs- en/of onderzoekstaak in het betrokken domein.

4. De toewijzing van opdrachten en de daaraan verbonden benoe-
ming of aanstelling worden, behoudens uitzondering, van kracht op
1 oktober 1998.

5. Om zich kandidaat te stellen moet men de daartoe bestemde
A3-formulieren gebruiken (twee getypte exemplaren per kenmerk) en
deze per aangetekende brief, of door overhandiging, vóór 28 april 1998
overmaken aan de dienst Academisch personeel, Krakenstraat 3, te
3000 Leuven, tel. 016/32 40 88. De verplichte sollicitatieformulieren
kunnen afgeladen worden vanuit de rubriek kandidaatstelling op het
internetadres http://www.kuleuven.ac.be/vacaturesZAP.htm of
bekomen worden op de dienst Academisch personeel. Nadere inlich-
tingen kunnen bekomen worden bij de dienst Academisch personeel of
bij de contactpersoon per faculteit vermeld op internet.

6. Bij deze gelegenheid wordt ook reeds de vacantstelling aangekon-
digd van enkele ambten van het zelfstandig academisch personeel voor
het academiejaar 1999-2000 in de volgende vakgebieden :

Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.

Schoolpsychologie.

Faculteit farmaceutische wetenschappen.

Driedimensionale structuuranalyse van proteïnen en ligand-
receptorinteracties.

Kandidaatstellingen voor deze vacatures kunnen reeds vanaf nu
worden ingediend, maar zijn mogelijk tot 15 januari 1999. (7310)

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Bankbreuk − Banqueroute

Cour d’appel de Mons

De l’arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel de Mons,
4e chambre correctionnelle, en date du 27 février 1998, il appert que le
nommé :

N° 401 : D’Addario, Nicolino Mario, administrateur-délégué de
société, né à Montagamo (Italie) le 28 novembre 1958, domicilié à
5640 Mettet (Biesmes), rue du Planois 61;

a été condamné :

du chef des préventions IA-IB-II confondues : une peine unique de
quatre mois d’emprisonnement + une amende de 100 francs portée à
8 000 francs ou 10 jours.

Sursis simple de trois ans à l’exécution de la peine d’emprisonnement
principal.

Une somme de 10 francs portée à 2 000 francs et 1 000 francs.

Du chef de :

à Lambusart (Fleurus), canton de Châtelet :

I. entre le 1er novembre 1989 et le 3 mai 1990;

A. étant administrateur-délégué de la S.C. Frati, société déclarée
faillie par le tribunal de commerce de Charleroi, le 2 mai 1990, dont le
siège est sis à Lambusart, rue du Wainage 192, R.C. Charleroi 152292;

s’être rendu coupable de banqueroute simple pour :

dans l’intentoin de retarder la faillite, s’être livré à des emprunts,
circulation d’effets et autres moyens ruineux pour se procurer des
fonds;

n’avoir pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai de
trois jours prévu par l’article 440 du Code de commerce;

B. n’avoir pas tenu un livre d’inventaire;

II. entre le 2 novembre 1989 et le 29 mars 1990 émission de chèques
bancaires sans provision.

La cour en outre, condamné le prévenu aux frais :

première instance : 621 francs;

appel : 6 017 francs.

Cet arrêt a force de chose jugée depuis le 16 mars 1998.

Mons, le 24 mars 1998.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Farvacque,
Jacques. (7311)
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Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er
du Code civil

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Désignation d’administrateur provisoire

Vredegerecht van het kanton Kruishoutem

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kruishoutem,
verleend op 8 april 1998, werd Notte, Marie-Louise Clara, stikster,
wonende Burg. P. Ceuterickstraat 10, 9890 Gavere, aangesteld als
voorlopig bewindvoerder over : Notte, Johan Achiel, geboren te
Oudenaarde op 1 juni 1959, wonende en verblijvende te 9750 Zingem,
aan de Nagelstraat 18.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Yves De
Buysscher. (60001)

Vredegerecht van het kanton Lier

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
9 april 1998, werd Quasters, Baudouin, geboren op 18 januari 1949,
wonende te 2570 Duffel, Stationsstraat 22c, niet in staat verklaard zijn
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Naveau, Petra, met kantoor te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Clemen-
ceaustraat 86.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
25 maart 1998.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van den Plas,
Ulrik. (60002)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
9 april 1998, werd Evenepoel, Annemie, geboren op 22 december 1972,
wonende te 2560 Nijvel, J.E. Claeslaan 28, verblijvende in het Psychia-
trisch Centrum Sint-Norbertus, Stationsstraat 22c, te 2570 Duffel, niet
in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Naveau, Petra, met kantoor te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Clemenceaustraat 86.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
25 maart 1998.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van den Plas,
Ulrik. (60003)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
9 april 1998, werd Stroker, Lydia, geboren op 14 september 1973,
wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges Henrilaan 395,
verblijvende in het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, Stations-
straat 22c, te 2570 Duffel, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder, haar vader :
Stroker, Gerard, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Georges
Henrilaan 395.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
25 maart 1998.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van den Plas,
Ulrik. (60004)

Vredegerecht van het kanton Mol

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mol, verleend op
6 april 1998, werd Tormans, Karel Gustaaf Joannes, geboren te Mol op
26 december 1946, gedomicilieerd te Dessel, Meistraat 194, en sedert
25 november 1997 verblijvende in het O.P.Z., afd. Dr. Sanokliniek, afd.
Zuid, te Geel, Pas 200, niet in staat verklaard zelf diens goederen te
beheren, en als voorlopige bewindvoerster toegevoegd kreeg, zijn
echtgenote : Smolders, Leonia Gerarda Carolina, huisvrouw, geboren te
Dessel op 7 december 1946, wonende te Dessel, Meistraat 194.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) P. Ver-
haert. (60005)

Vredegerecht van het kanton Overijse

Bij beschikking van Mevr. de vrederechter van het kanton Overijse,
verleend op 7 april 1998, werd Lallemand, Raoul, geboren te Itterbeek
op 19 augustus 1957, verblijvende en gedomicilieerd te 3090 Overijse,
Schaveistraat 79, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Boydens, Edgar,
advocaat-plaatsvervangend rechter, K. Coppensstraat 13, 1560 Hoei-
laart.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) N. Vandeuren. (60006)

Vredegerecht van het kanton Wetteren

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Wetteren,
d.d. 9 april 1998, werd De Graeve, Laura, geboren te Smetlede op
7 februari 1921, wonende te 9340 Smetlede, Kapellenhoek 21, tante van
de hierna genoemden, niet in staat verklaard haar goederen te beheren
en kreeg zij toegevoegd als voorlopige bewindvoerders, Buysse,
Regine, wonende te 9340 Smetlede, Kapellenhoek 29; Van Verdeghem,
Willy, wonende te 9260 Wichelen, Kerkbaan 34, en Van Verdeghem,
René, wonende te 9820 Schelderode, Grepstraat 17.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Noël Van den
Broeck. (60007)

Vredegerecht van het kanton Wolvertem

Bij beschikking van 27 maart 1998, van de vrederechter van het
kanton Wolvertem, werd de heer Soenen, Jan, geboren op 29 mei 1961
te Torhout, en wonende te Elsene, Florencestraat 20, niet in staat
verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Mr. D’Hollander, Jean, met kantoor te Wemmel, de
Limburg Stirumlaan 62.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) De
Donder, N. (60008)

Justice de paix du canton d’Arlon

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Arlon rendue le
1er avril 1998, sur requête déposée le 19 mars 1998, M. Hilbert, Jacques,
né à Arlon le 9 février 1960, époux de Mme Saquet, Christel, domicilié
rue de l’Esplanade 11, à 6700 Arlon, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Laurent Michel, avocat, dont les bureaux sont établis avenue de
Luxembourg 6, à 6791 Athus.

Le 9 avril 1998.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Mertz. (60009)
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Par ordonnance du juge de paix du canton d’Arlon rendue le
1er avril 1998, sur requête déposée le 19 mars 1998, Mme Saquet,
Christel, née à Libramont le 2 août 1969, épouse de M. Hilbert, Jacques,
domiciliée rue de l’Esplanade 11, à 6700 Arlon, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Laurent Michel, avocat, dont le cabinet est établi
avenue de Luxembourg 6, à 6791 Athus.

Le 9 avril 1998.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Mertz. (60010)

Justice de paix du canton de Boussu

Par ordonnance de M. le juge de paix Marc Bouillon du canton de
Boussu, en date du 19 mars 1998, la nommée Martin, Léonce Jeanne,
née le 29 août 1915, domiciliée à Hornu, rue Constantine 49, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire, étant M. Carlier, Daniel, né le 7 octobre 1950,
domicilié à Hornu, rue du Champré 173.

Boussu, le 9 avril 1998.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) D. Houx. (60011)

Justice de paix du huitième canton de Bruxelles

Par ordonnance du juge de paix du huitième canton de Bruxelles,
rendue en date du 19 mars 1998, le nommé Delhaye, Grégory, né à
Bruxelles le 27 août 1966, résidant actuellement à 1020 Bruxelles,
C.H.U.-Brugmann, place Van Gehuchten 4, domicilié à 1120 Bruxelles,
avenue des Pois de Senteur 182/b9, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant Bogaerts,
Michel, avocat, domicilié à 1050 Bruxelles, rue Dautzenberg 42.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Alfons Philips.
(60012)

Justice de paix du premier canton de Charleroi

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Charleroi, en
date du 1er avril 1998, la nommée Louche, Odette, née le 1er mars 1929,
domiciliée à 6200 Châtelet, rue de Fleurus 280, mais se trouvant
actuellement à Charleroi, Espace Santé, boulevard Drion, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire, étant Nicaise, Marc, avocat, dont le cabinet est situé à
6061 Montignies-sur-Sambre, rue de la Paix 93.

Charleroi, le 8 avril 1998.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Martine Breny-Depasse.
(60013)

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Charleroi, en
date du 1er avril 1998, le nommé Mathieu, Jean, né le 20 juin 1920,
domicilié à 6200 Châtelet, rue de Fleurus 280, mais se trouvant
actuellement à Charleroi, Espace Santé, boulevard Drion, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire, étant Nicaise, Marc, avocat, dont le cabinet est situé à
6061 Montignies-sur-Sambre, rue de la Paix 93.

Charleroi, le 8 avril 1998.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Martine Breny-Depasse.
(60014)

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Charleroi, en
date du 24 mars 1998, la nommée Santin, Silvana, née à Charleroi le
15 mars 1958, domiciliée à 6030 Marchienne-au-Pont, rue de
Finlande 103, mais résidant à 6060 Gilly, home Le Parador, rue de la
Station 92, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire, étant Santin, Giovanna, sans profes-
sion, domiciliée à 6030 Marchienne-au-Pont, rue de Finlande 103.

Charleroi, le 3 avril 1998.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Franz Balle-
riaux. (60015)

Justice de paix du second canton de Charleroi

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Charleroi, en
date du 9 avril 1998, la nommée Wanhannet, Angélique, née à Char-
leroi, le 26 juin 1977, domiciliée à Montignies-sur-Sambre, rue du
Cimetière 184, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire, étant Mottart, Viviane, ména-
gère, domiciliée à Montignies-sur-Sambre, rue du Cimetière 184.

Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint principal, (signé)
M.P. Dumay. (60016)

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Charleroi, en
date du 9 avril 1998, la nommée Mme Delanner, Joséphine, née à
Ransart, le 18 avril 1922, résidant actuellement à Loverval, I.M.T.R., rue
de Villers 1, domiciliée à Courcelles, rue du Nord 79, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire, étant M. Herinne, Eric, avocat, domicilié à Charleroi, rue
Tumelaire 23/18.

Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint principal, (signé)
M.P. Dumay. (60017)

Justice de paix du canton de Fléron

Suite à la requête déposée le 12 mars 1998, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fléron, rendue le 26 mars 1998, Mme Weigel, Rita,
née à Klafelt, le 10 juillet 1952, divorcée, domiciliée rue des
Anémones 18, 4671 Saive, résidant au C.H.P. Le Petit Bourgogne, rue
Prof. Mahaim 84, 4000 Liège, a été déclarée incapable de gérer ses biens
et a été pourvue d’un administrateur provisoire, en la personne de
Me Paquot, Jean-Luc, domicilié rue Paul Devaux 2, 4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Leruth, J. (60018)

Justice de paix du canton de Forest

Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du
2 avril 1998, sur requête déposée le 2 mars 1998, le nommé Briand,
Patrick, né à Ixelles, le 8 mars 1968, résidant et domicilié actuellement
à 1190 Bruxelles, avenue Wielemans Ceuppens 120, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire, étant Defays, Christiane, avocat à 1190 Bruxelles, chaussée
de Bruxelles 214.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Paul Van
Herzeele. (60019)
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Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du
2 avril 1998, sur requête déposée le 2 mars 1998, la nommée Romain,
Marie-Christine, née à Taviers, le 4 mai 1959, résidant actuellement à
1060 Bruxelles, chaussée de Waterloo 178, domiciliée à 1190 Bruxelles,
avenue Wielemans Ceuppens 120, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant Defays,
Christiane, avocat, à 1190 Bruxelles, chaussée de Bruxelles 214.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Paul Van
Herzeele. (60020)

Justice de paix du canton de Fosses-la-Ville

Par ordonnance du 7 avril 1998 du juge de paix du canton de Fosses-
la-Ville, la nommée Sinon, Irène, née à Tellin, le 16 août 1915, domiciliée
à Sclayn, rue Docteur Parent 190, résidant actuellement à 5070 Fosses-
la-Ville, rue Sainte-Brigide 43, home Dejaifve, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant
sa fille, Mme Herbay, Madeleine, institutrice, domiciliée à 5150 Floreffe,
rue Arthur Patiny 61.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Paul Wate-
let. (60021)

Justice de paix du canton de Le Roeulx

Par ordonnance du juge de paix du canton de Le Rœulx, en date du
8 avril 1998, la nommée Potums, Marthe, née à Mons, le 3 juin 1927,
actuellement domiciliée et résidant à 7110 Boussoit, rue C. Dereume 51,
a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire étant : Me Pollaert, Carine, avocat, domici-
liée à 7100 La Louvière, rue Ernest Milcamps 24, requête déposée le
20 mars 1998.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef (signé) Jacques
Borgniet. (60023)

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Suite à la requête déposée le 9 mars 1998, par ordonnance du juge de
paix du deuxième canton de Liège, rendue le 24 mars 1998,
Mme Defeldre Léontine, née le 7 août 1902 à Liège, veuve, domiciliée
place Xavier Neujean 19A, 4000 Liège, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Jean-Luc Wenric, avocat, dont le cabinet est sis à 4000
Liège, boulevard Jules de Laminne, 1.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Zanelli Jose-
phine. (60024)

Suite à la requête déposée le 27 février 1998, par ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège, rendue le 24 mars 1998,
M. Mozin, Andrea, né le 7 janvier 1905 à Liège, célibataire, domicilié
place Xavier Neujean 19A, 4000 Liège, a été déclaré incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne
de : Me Jean-Luc Wenric, avocat, boulevard Jules de Laminne 1,
4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Zanelli, Jose-
phine. (60025)

Justice de paix du canton de Marchienne-au-Pont

Par ordonnance du juge de paix du canton de Marchienne-au-Pont
en date du 3 avril 1998, le nommé Karlyak, Mihaly, veuf de Toporek,
Jeanne, né à Myircgyhaza (Hongrie) le 17 février 1914, domicilié à
Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue des Acacias 17, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire étant De Biourge, Renaud, avocat, domicilié à Charleroi, rue
de la Science 13/13, requête déposée le 27 février 1998.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Alain Vanden
Brande. (60026)

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Suite à la requête déposée le 1er avril 1998, par ordonnance du juge
de paix du canton de Neufchâteau, rendue le 6 avril 1998, M. Henne-
ricy, André, né le 23 novembre 1919 à Léglise, domicilié avenue Herro-
nière 102, à 1160 Auderghem, mais résidant à la Maison de repos « Nos
Grands Parents » rue Saint-Martin 82, à 6860 Ebly, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Filot, Gaston, instituteur, domicilié rue
Haute Voye 11, à 6860 Wittimont.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gouvienne,
José. (60027)

Justice de paix du canton de Philippeville

Par ordonnance du juge de paix du canton de 5600 Philippeville, en
date du 2 avril 1998, le nommé Starck, Michel, né à Romedenne, le
1er septembre 1952, résidant actuellement à 1200 Bruxelles, Clinique
Saint-Luc, avenue Hypocrate 10 et domicilié à 5600 Philippeville rue de
l’Eglise 13, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire étant Lenoir, Brigitte, domiciliée à
1030 Bruxelles, avenue Charles Gillisquet 3.

Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint, (signé) Dominique
Dussenne. (60028)

Justice de paix du canton de Saint-Hubert

Suite à la requête déposée le 2 avril 1998, par ordonnance du juge de
paix du canton de Saint-Hubert, rendue le 9 avril 1998, Mme Marchal,
Léonie, née le 24 octobre 1921 à Arville, retraitée, domiciliée rue Les
Pérêts 5, à 6870 Arville, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire, en la personne de
Mlle Bernadette Florent, vérificateur au Ministère des Finances, domi-
ciliée rue du Progrès 187/52, à 1030 Schaerbeek.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, (signé) Mathieu, Hélè-
ne (60029)

Justice de paix du troisième canton de Schaerbeek

Par ordonnance de M. le juge de paix du troisième canton de Schaer-
beek, en date du 3 avril 1998, le nommé Litaj, Tomur, né à Guovo
(Yougoslavie), le 15 octobre 1961, domicilié à Schaerbeek, rue de la
Luzerne 66 et résidant au Centre hospitalier Dr J. Titeca, rue de la
Luzerne 11, à Schaerbeek, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant Me Moerens,
Marcel-Henri, avocat, domicilié à Ixelles, avenue du Pesage 61, bte 18.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Chr. Vanden
Wijngaert (60030)
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Justice de paix du canton de Seneffe

Par ordonnance du 26 mars 1998, prononcée par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Benoît Parmen-
tier, avocat à 6060 Gilly, chaussée de Fleurus 72, a été désigné en qualité
d’administrateur provisoire de Mme Marie Wansart, résidant au home
« Clos des Freesias », rue de l’Eglise 129, à 6230 Pont-à-Celles, cette
dernière étant hors d’état de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) E. Beaupere. (60031)

Justice de paix du canton de Spa

Par ordonnance du juge de paix du canton de Spa rendue le
31 mars 1998, Mme Pagnoule, Maria, née le 17 octobre 1910, à Theux,
veuve de Georges Dreze, domiciliée avenue Reine Astrid 54, à
4900 Spa, résidant M.R. Château-Sous-Bois, chemin Sous-Bois 22, à 4900
Spa, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire, en la personne de M. Determe, Francis, né le
29 mars 1971 à Bastogne, clerc de notaire, domicilié Oneux 77, à
4910 Theux.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Yvan
Breuer. (60032)

Justice de paix du second canton de Tournai

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Tournai en date
du 6 avril 1998, le nommé Marain, Maurice, né à Hornu le
7 septembre 1939, domicilié et résidant à 7730 Nechin, Institut Saint-
Joseph, rue de l’Institut 1, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire étant Marain, Jacqueline
(en religion Sœur Christine), domiciliée à 7618 Taintignies, home
« Notre Maison », rue Florent, 40.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie
Léonard. (60033)

Justice de paix du premier canton de Tournai

Par ordonnance de M. le juge de paix du premier canton de Tournai,
en date du 3 avril 1998, le nommé Lattaque, Stéphane, né à Maubeuge
le 25 avril 1971, domicilié à 7500 Tournai, boulevard des Déportés 24/3,
a été déclaré totalement incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire étant Scouflaire, Isabelle, avocate dont
le cabinet est établi à 7500 Tournai, rue Albert Asou 56.

Pour extrait conforme : le greffier (signé), C. Vanwanghe. (60034)

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Tournai en date
du 6 avril 1998, le nommé Maillart, Gérard, né à Kain le 30 mai 1931,
domicilié à 7540 Kain, rue des Combattants 9, résidant actuellement à
l’hôpital psychiatrique « Les Marronniers », pavillon « Les Dahlias »,
rue Despars 94, à 7500 Tournai, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire étant Vanhoo-
landt, Anaïs, domiciliée à 7540 Kain, rue des Combattants 9.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Marie
Léonard. (60035)

Opheffing voorlopig bewindvoerder
Mainlevée d’administrateur provisoire

Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 6 april 1998, werd een einde gesteld aan de opdracht van
Jaspers, Stephanus, Bosstraat 81, 3540 Herk-de-Stad, als voorlopige
bewindvoerder over : Van Calster, Anna Constantia, geboren op
6 december 1906, gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Zeven-September-
laan 13, ingevolge overlijden van de « te beschermen persoon », te
Hasselt op 5 mei 1996.

Sint-Truiden, 6 april 1998.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.)

M. Derwael. (60036)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 7 avril 1998, il a été mis fin au mandat de M. François De
Beugher, domicilié à Anderlecht, rue du Pommier 81, en sa qualité
d’administrateur provisoire de son frère : M. Sébastien De Beugher, né
à Bruxelles le 4 décembre 1909, domicilié à Anderlecht, rue du
Pommier 81, ce dernier étant décédé à Berchem-Sainte-Agathe le
12 février 1998.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (60037)

Justice de paix du canton de Leuze

Par ordonnance du 8 avril 1998 de M. le juge de paix du canton de
Leuze, il a été mis fin au mandat de Me Damien Vanneste, avocat, dont
le cabinet est sis à Péruwelz, rue des Français 61, en qualité d’adminis-
trateur provisoire des biens de Vanquelefs, Bertrand, né le
14 janvier 1971, domicilié à Leuze-en-Hainaut, rue du Vieux Pont 55, et
y résidant Institut psychiatrique Saint-Jean de Dieu, avenue de
Loudun 126, et actuellement à 7131 Waudrez, route de Mons 320.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean-Claude

Delbecq. (60038)

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Op donderdag, 9 april 1998, hebben wij, Hubert Mast, vrederechter
van het vijfde kanton Gent, zetelend in raadkamer, bijgestaan door
Christelle Aper, e.a. adjunct-griffier van het vredegerecht van voormeld
kanton, de hiernavolgende beschikking verleend :

in zake :

Deconinck, Liliane, geboren te Gent op 9 december 1946, voorheen
wonend te 9070 Destelbergen (Heusden), Laarnebaan 79, en thans
O.C.M.W. Rusthuis « De Bloesem », te 9070 Destelbergen, Kerkham 3,
beschermde persoon,

en :

De Vylder, Patrick, geboren te Gent op 26 februari 1964, wonende te
9070 Destelbergen (Heusden), Laarnebaan 115, voorlopige bewind-
voerder.

Bij onze beschikking d.d. 5 februari 1998 werd, bij toepassing van
art. 488bis, d, lid 1 Burgerlijk Wetboek ambtshalve de procedure
ingesteld ter vervanging van de terzake op 13 maart 1997 door ons
aangestelde voorlopige bewindvoerder, de heer Patrick De Vylder.

Ter voldoening aan de bepaling van genoemd wetsartikel, werd
laatstgenoemde op 12 februari 1998, in raadkamer gehoord. Van dit
verhoor werd op zelfde datum proces-verbaal opgesteld.
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Uit het onderhoor van de voorlopige bewindvoerder en uit de ons te
dier gelegenheid door hem vertoonde stukken (waarvan een afschrift
aan genoemd proces-verbaal werd gevoegd) blijkt dat deze zich op
9 december 1997 en op 4 februari 1998 door de moeder van de
beschermde persoon, Mevr. Yvonne De Poorter, een aantal meubelen
en roerende voorwerpen heeft laten schenken, welke blijkbaar in mede-
eigendom toebehoren aan dochter en moeder.

Inmiddels kwams ons ter kennis dat vanwege dier geestelijke
gezondheidstoestand onlangs (in februari 1998) ook aan genoemde
moeder een voorlopige bewindvoerder werd toegevoegd door de
vrederechter van het vierde kanton Gent, wat vragen doet rijzen in
verband met haar toerekeningsvatbaarheid ten tijde van eerderge-
noemde schenking (alsmede trouwens in verband met de rechtsgeldig-
heid van deze schenking).

Ons komt het in ieder geval voor dat de handelwijze van de heer
Patrick De Vylder af te keuren is en, op zijn minst uitgedrukt, aan kies-
heid te wensen overlaat.

Maar laatstgenoemde heeft bovendien hoe dan ook de wettelijke
voorschriften, die zijn beheer regeren, verzuimd : om de goederen van
de beschermde persoon te vervreemden is de voorafgaandelijke bijzon-
dere machtiging van de vrederechter vereist (art. 488bis, f, § 3, 6
Burgerlijk Wetboek). Dergelijke machtiging werd door hem nooit
bekomen, niet eens aangevraagd.

In dergelijke omstandigheden komt het ons hoogst aangewezen voor
bij toepassing van artikel 488bis, d Burgerlijk Wetboek, aan de opdracht
van de heer Patrick De Vylder als voorlopig bewindvoerder van Deco-
ninck, Liliane, een einde te stellen en in diens vervanging te voorzien.

Mitsdien,

Wij, vrederechter,

met inachtneming der bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,

verklaren Patrick De Vylder, geboren te Gent op 26 februari 1964,
wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Laarnebaan 115, aange-
wezen bij onze beschikking op 13 maart 1997 (R.V. 17/97) tot voorlopig
bewindvoerder over Deconinck, Liliane, geboren te Gent op
9 december 1946, voorheen wonend te 9070 Destelbergen (Heusden),
Laarnebaan 79, en thans O.C.M.W. Rusthuis « De Bloesem », te
9070 Destelbergen, Kerkham 3 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 25 maart 1997, blz. 7114, onder nr. 6376), met ingang van heden,
ontheven van zijn opdracht.

Voegen toe als nieuwe voorlopig bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon : Mr. Jan Seghers, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, François Laurentplein 1, bus 4.

Zeggen dat de uittredende voorlopig bewindvoerder uiterlijk op
20 april e.k. gehouden is een beheersafrekening neer te leggen ter griffie
van dit vredegerecht en dat hij de eindafrekening dient mede te delen
aan de vrederechter en de nieuwe voorlopig bewindvoerder, alsook
alsdan de tegoeden en de goederen toebehorende aan de beschermde
persoon over te dragen aan deze laatste.

Zeggen dat de voorlopige bewindvoerder :

binnen de acht dagen te rekenen vanaf heden, ons schriftelijk moet
mededelen dat de opdracht al dan niet aanvaard wordt;

uiterlijk één maand na de aanvaarding een verslag dient neer te
leggen ter griffie van dit vredegerecht, dat de aard en de samenstelling
van het te beheren patrimonium van de beschermde persoon opsomt;

ons jaarlijks, alsook op het einde van het beheer, rekenschap van dit
beheer, in de vorm van een nota, dient te bezorgen;

de voorlopig bewindvoerder de sociale betoelagingen en/of andere
inkomsten van de beschermde persoon zal ontvangen.

Leggen de kosten van publicatie in het Belgisch Staatsblad ten laste
van de beschermde persoon.

Zeggen dat voor het overige de voorlopig bewindvoerder gehouden
is te handelen zoals bepaald in artikel 488bis, a tot en met g Burgerlijk
Wetboek.

Verklaren deze beschikking uitvoerbaar niettegenstaande alle
verhaal.

Wij en de e.a. adjunct-griffier ondertekenen.

(Getekend) Hubert Mast; Christelle Aper.

Voor eensluidend afschrift : de e.a. adjunct-griffier, (get.) Christelle
Aper. (60039)

Vredegerecht van het kanton Lier

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
9 april 1998, werd Van Regemorter, Lea, aangewezen bij beschikking
verleend door de vrederechter van het kanton Lier, op
27 november 1996 (R.V. 96B682-Rep.R. 4823/96) tot voorlopig bewind-
voerder over Gobien, Huguette, geboren te Mechelen op
3 december 1964, wonende te 2570 Duffel, Stationsstraat 22/D, opge-
nomen in de instelling Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus, Stations-
straat 22c, te 2570 Duffel (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
5 december 1996, blz. 30585 en onder nr. 6270), met ingang van
1 mei 1998 ontslagen van haar opdracht.

De voornoemde beschermde persoon kreeg toegevoegd als nieuwe
voorlopige bewindvoerder : Spoelders, Ludy, wonende te
2811 Hombeek, Hombekerkouter 100.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van den Plas,
Ulrik. (60040)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 26 mars 1998, a été mis fin au mandat de Me Eric Dierickx,
avocat et juge suppléant, dont les bureaux sont établis à Anderlecht,
rue Georges Moreau 160, étant l’administrateur provisoire de
Mme Louise Kerckhofs, née le 1er mars 1914, domiciliée et résidant à
Berchem-Sainte-Agathe, en la Résidence du Saule, avenue Gisseleire
Versé 23-25. Ayant été déclarée incapable de gérer ses biens, un nouvel
administrateur provisoire a été désigné, étant : M. R. De Lentdecker,
secrétaire du C.P.A.S. de Berchem-Sainte-Agathe, avenue du Roi
Albert 88, et ce à dater du 26 mars 1998, date de l’ordonnance.

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (60041)

Justice de paix du canton de Hannut

Par ordonnance du juge de paix du canton de Hannut, rendue le
2 avril 1998, le nommé M. Moisse, Roger, rue des Chardonnerets 27,
5300 Sailles, a été désigné comme administrateur provisoire, en rempla-
cement de Me Daniel Lambert, avocat à Hannut, rue des Vieux
Remparts 10, de M. Moisse, Roger, né le 29 juillet 1924 à Latinne, veuf,
domicilié rue du Moulin 36, 4260 Braives, résidant actuellement au
Home Séniorie du Val, à Moha.

Pour extrait conforme délivré : le greffier adjoint délégué, (signé)
Barchy, L. (60042)
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Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Er blijkt uit een akte verleden op de griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, op 12 maart 1998, dat Mevr. Heyndrickx,
Linda Maria François, geboren te Beveren op 3 juni 1958, weduwe van
de heer François Jeannine Albert Smet, wonende te 2300 Herentals,
Augustijnenlaan 82/C, alwaar zij teneinde dezer woonstkeuze doet,
handelend in haar hoedanigheid van wettige voogdes en beheerster
over de persoon en de goederen van het minderjarig kind :

Smet, Nathalie, geboren te Wilrijk op 29 april 1981, bij haar voogdes
wonende, hiertoe gemachtigd bij beraadslaging van de familieraad
gehouden onder voorzitterschap van de vrederechter van het vijfde
kanton Antwerpen, d.d. 12 maart 1998,

verklaard heeft in haar voornoemde hoedanigheid de nalatenschap te
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van wijlen de heer
Smet, Ludovicus Margaretha, in leven laatst gepensioneerde, geboren
te Ekeren op 16 mei 1928, echtgenoot van Mevr. Maria Flora Van
Nieuwenhove, laatst wonende te Antwerpen, Jozef De Bomstraat 48,
ab intestato overleden te Antwerpen-Wilrijk op 18 november 1997.
De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun rechten te doen

kennen, bij aangetekend schrijven, binnen de drie maanden te rekenen
vanaf de datum van opneming in het Belgisch Staatsblad, aan Mr. Philip
Van den Abbeele, notaris met standplaats Antwerpen, te
2000 Antwerpen, Britselei 49. (7312)

Tribunal de première instance de Liège

L’an mil neuf cent nonante-huit, le neuf avril, au greffe du tribunal
de première instance de Liège, ont comparu, Renard, Francine, née à
Liège le 26 juin 1938, domiciliée à Chênée, rue Brialmont 62, agissant
en sa qualité de mère et tutrice légale de son enfant mineur d’âge :

Kosters, David, né à Liège le 21 octobre 1981, domicilié avec sa mère
précitée, et en vertu d’une délibération du conseil de famille qui s’est
tenu devant M. le juge de paix du canton de Grivegnée, en date du
3 mars 1998, délibération qui est produite en photocopie et restera
annexée au présent acte,

Kosters, Frédéric, né à Chênée le 21 août 1974, domicilié à Chênée,
rue Brialmont 62, agissant en nom personnel et en outre porteur de cinq
procurations sous seing privé qui resteront annexées au présent acte,
pour et au nom de :

Kosters, Camile, né à Liège le 19 avril 1979, domicilié à Chênée, rue
Brialmont 62;

Koster, Joëlle, née à Liège le 11 juillet 1972, domiciliée à Liège, rue
Lairesse 10;

Kosters, Myriam, née à Liège le 16 octobre 1970, domiciliée à Grive-
gnée, rue Matteoti 32;

Kosters, Patricia, née à Grivegnée le 18 octobre 1967, domiciliée à
Grivegnée, rue Beau Mur 6;

Kosters, Chantal, née à Liège le 12 avril 1966, domiciliée à Chênée,
rue Courteaux 147,

lesquels comparants ont déclaré, accepter sous bénéfice d’inventaire
la succession de Kosters, Guy Ivon, né à La Panne le 9 janvier 1937, de
son vivant, domicilié à Grivegnée (Liège), rue Eugène Lambinon 17, et
décédé le 2 décembre 1997 à Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code Civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en
l’étude de Me Pierre Charles Watelet, notaire à Liège, place Emile
Dupont 12.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.
Le greffier-chef de service, (signature illissible). (7313)

L’an mil neuf cent nonante-huit, le neuf avril, au greffe du tribunal
de première instance de liège, a comparu :

Magotteaux, André, avocat à Liège, rue du Pont 36, agissant en sa
qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Foulon, Jules, né à
La Reid le 14 juillet 1914, domicilié à Soumagne, rue des Deux
Tilleuls 94, désigné à cette fonction par ordonnance de M. le juge de
paix du troisième canton de Liège, du 22 septembre 1995, et à ce
autorisé par ordonnance du même juge de paix, du 3 avril 1998,

lequel comparant a déclaré ès qualités;

accepter sous bénéfice d’inventaire la succession testamentaire de
Sauvage, Marie-Louise, née à Wihogne le 2 décembre 1913, de son
vivant, domiciliée à Soumagne, rue Rafhay 111, et décédée le
30 mai 1997 à Soumagne.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code Civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Dominique Voisin, notaire à Soumagne, avenue de la Résis-
tance 93.

Le testament se trouve au rang des minutes de Me D. Voisin, notaire
à Soumagne.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.
Le greffier-chef de service, (signature illissible). (7314)

Tribunal de première instance de Nivelles

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de première instance de
Nivelles, en date du 8 avril 1998, Mme Hiernaux, Nadia Céline José-
phine, née à Etterbeek le 20 mars 1945, domiciliée à 1400 Nivelles, rue
Marlet 14, bte 2, agissant en nom personnel;

a déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de
Dereume, Jacques, né à Arquennes le 21 juin 1938, de son vivant
domicilié à 1400 Nivelles, rue Marlet 14, bte 2, et décédé le
18 mars 1998 à Nivelles.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leur droits
par avis recommandé, dans les trois mois à compter de la date de la
présente insertion à Me Molle, notaire de résidence à Nivelles, Rési-
dence le Guerseli, rue du Géant 2, bte 5.

Nivelles, le 8 avril 1998.
Le greffier en chef, (signé) R. Gailly. (7315)

Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt, op 9 april 1998, blijkt dat Mr. Smeets, advocaat te Sint-Truiden,
Leopold II-straat 9, handelend als gevolmachtigde van :

Lemmens, Maria José, wonende te 3500 Hasselt-Stevoort, Janne-
straat 30, in haar hoedanigheid van wettelijke voogdes van de
verlengde minderjarige :

Lemmens, Felix Franciscus, geboren te Zonhoven op
11 november 1946, wonende P.Z. Ziekeren, Halmaalweg 2,
Sint-Truiden, hiertoe gemachtigd ingevolgde beslissing van de fami-
lieraad gehouden onder voorzitterschap van de heer J. Nollet, vrede-
rechter van het kanton Sint-Truiden, in datum van 29 oktober 1997,
in het Nederlands verklaard heeft de nalatenschap van wijlen Olisla-
gers, Maria Clementina, geboren te Zonhoven op 28 februari 1906, in
leven laatst wonende te 3520 Zonhoven, Bremstraat 8, en overleden te
Hasselt op 14 mei 1997, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbe-
schrijving en teneinde dezer woonst te kiezen ter studie van notaris
R. Janssen, Heuvenstraat 106, 3520 Zonhoven.
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De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de drie
maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van voornoemde notaris.
Hasselt, 9 april 1998.

De griffier, (get.) A. Thomas. (7316)

Rechtbank van eerste aanleg te Leuven

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, op 10 april 1998, hebben Van Hoovels, Gerda, en Lauwers,
Bart, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nalaten-
schap te aanvaarden van wijlen Lauwers, Michel Jan Louis, geboren te
Antwerpen op 7 mei 1942, in leven laatst wonende te 3210 Lubbeek,
Kapelstraat 42, en overleden te Leuven op 30 september 1997.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de drie
maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Simonart, notaris te 3000 Leuven, Sint-Jacobs-
plein 7.

Leuven, 10 april 1998.

De griffier, (get.) F. Neefs. (7317)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, op 10 april 1998, heeft Mr. Sempels, Luc, advocaat te
3130 Begijnendijk, sectie Betekom, Corneel Vissenaekensplein 8, hande-
lend als gevolmachtigde van Somers, Rosalia, geboren te Aarschot op
14 februari 1936, echtgenote van de heer De Hondt, Alfons Joseph,
wonende te 3201 Aarschot, sectie Langdorp, Wolfsdonksesteenweg 50,
handelend in eigen naam, verklaard onder voorrecht van boedelbe-
schrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Verheyden,
Melania, geboren te Zichem op 25 november 1916, in leven laatst
wonende te 3201 Langdorp, Veelsebaan 75, en overleden te Aarschot
op 24 maart 1998.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de drie
maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Van Kerckhoven, Godfried, notaris te Aarschot.

Leuven, 10 april 1998.

De griffier, (get.) F. Neefs. (7318)

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout, op 10 april 1998, heeft voor ons, J. Van Reusel, griffier bij
dezelfde rechtbank, Mr. M. Dries, advocaat bij de balie te Hasselt,
kantoorhoudende te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 123, hande-
lende als gevolmachtigde van :

Depoorter, Luc Juvenal, geboren te Oostende op 7 september 1959,
wonende te 3582 Beringen-Koersel, Koerselsesteenweg 178,

handelende in eigen naam;

handelende in zijn hoedanigheid van vader-wettige beheerder over
de persoon en de goederen van zijn minderjarige inwonende kinderen :

Depoorter, Bjorn, geboren te Birhenfeld (Duitsland) op
6 december 1991;

Depoorter, Sven, geboren te Birhenfeld (Duitsland) op 9 maart 1994,

verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen Peeters, Sylvia, geboren te Mol op
7 augustus 1973, in leven laatst wonende te 2440 Geel, Pas 273/M, en
overleden te Ham op 29 januari 1998.

Hij heeft ons tevens verklaard om in deze procedure, en bij toepas-
sing van artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek, woonplaats te kiezen
op het kantoor van Mr. André Hendrickx, notaris te 3580 Beringen,
Harmoniestraat 2, bus 1, alwaar de schuldeisers en legatarissen, bij
aangetekend schrijven, hun rechten dienen bekend te maken binnen de
drie maanden te rekenen vanaf de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad .
Turnhout, 10 april 1998.

De griffier, (get.) J. Van Reusel. (7319)

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 803bis
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 803bis
du Code civil

Tribunal de première instance de Verviers

Par ordonnance prononcée ce 23 mars 1998, M. le président du
tribunal de première instance de Verviers a désigné Me Yves Wynants,
rue du Palais 35, à 4800 Verviers.

En qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. Gilbert
Penay, né à Neufchâteau (lez-Visé) le 6 janvier 1932, en son vivant
domicilié à 4650 Herve, Bois de Herve 36, décédé à 4650 Herve le
17 août 1997.

Les créanciers et légataires éventuels sont invités à faire connaître,
par avis recommandé, leurs droits, dans un délai de trois mois à
compter de la présente publication.

(Signé) Y. Wynants, avocat. (7320)

Gerechtelijk akkoord − Concordat judiciaire

Rechtbank van koophandel te Gent

Op 9 april 1998 werd ter griffie een verzoekschrift neergelegd strek-
kende tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord, door de B.V.B.A.
Panel Constructs, vervaardiging van diverse artikelen van kunststof,
fabricage van aanhangwagens en opleggers, koetswerk voor
bedrijfsauto’s en koetswerk voor autobussen en autocars, met maat-
schappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Lange Munt 45,
H.R. Gent 159465, BTW 441.705.336.

De hoofdgriffier, (get.) H. Vanmaldeghem. (7321)

Faillissement − Faillite

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 30 mars 1998, le tribunal du commerce de Bruxelles
a déclaré close pour insuffisance d’actif, la faillite de la société coopé-
rative à responsabilité limitée Actives Promotions, avec siège social à
Uccle, chaussée d’Alsemberg 848, R.C. Bruxelles 592013,
T.V.A. 432.016.125.

Le tribunal a dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) M. Bastin.

(Pro deo) (7322)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 30 maart 1998, gewezen door de rechtbank van
koophandel te Brussel, werd gesloten verklaard het faillissement van
de samenwerkende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Actives Promotions, met maatschappelijke zetel te Ukkel, Alsem-
bergsesteenweg 848, H.R. Brussel 592013, BTW 432.016.125, bij onvol-
doende activa.

De rechtbank heeft gevonnist dat gefailleerde niet verschoonbaar is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) M. Bastin.

(Pro deo) (7322)

Tribunal de commerce de Charleroi

Jugement excusabilité, par jugement rendu le 24 mars 1998, le
1re chambre du tribunal de commerce de Charleroi, a prononcé en
application à l’article 73 de la nouvelle loi sur les faillites l’excusabilité
de M. Marcel Frodel déclaré en faillite par jugement du
2 septembre 1996.

Que le tribunal a estimé qu’en l’espèce M. Frodel exerçait une activité
d’installation électrique.

Que son passif était constitué d’une dette de 2 500 000 francs à l’égard
des contributions et d’une autre de 258 000 francs vis-à-vis d’un
fournisseur.

Que la faillite était survenue à la suite d’un redressement fiscal que
M. Frodel n’a pu acquitter.

Que le jugement est assorti de l’exécution provisoire nonobstant tout
recours et sans caution.

Pour extrait conforme : (signé) Me Isabelle Vausort. (7323)

Tribunal de commerce d’Eupen

Par jugement du 2 avril 1995, le tribunal de commerce d’Eupen a
déclaré la faillite de M. Braun, Friedrich Alexander, né à Baasem (D) le
24 février 1958, ayant son domicile et le siège d’exploitation à
4760 Büllingen, Manderfeld 78, où il a été radié d’office le
21 octobre 1997, inscrit jusqu’au 10 octobre 1997 (avec effet au
31 décembre 1996) au R.C. Eupen 62277.

Juge-commissaire : M. Pauls, M.

Curatue : Me J.L. Ransy, rue Lamberts 44, 4840 Welkenraedt.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
20 mai 1998, à 9 heures, au greffe du tribunal de commerce, rue d’Aix-
la-Chapelle 78, 4700 Eupen.

Le curateur, (signé) J.L. Ransy. (7324)

Handelsgericht Eupen

Durch Urteil des Handelsgerichts Eupen, vom 2. April 1998 hat das
Handelsgericht Eupen den Konkurs auf Ladung von Braun, Friedrich
Alexander, geboren in Baasem (D) am 24. Februar 1958, zuletz wohn-
haft in 4760 Büllingen, Manderfeld 78, wo er jedoch am
21. Oktober 1997 von Amts wegen gestrichen wurde, eingetragen bis
zum 10. Oktober 1997 (mit Wirkung vom 31. December 1996) im
H.R. Eupen 62277, verkündet.

Konkursrichter : Pauls, M.

Konkursverwalter : Rechtsanwalt J.L. Ransy, rue Lamberts 44,
4840 Welkenraedt.

Die Gläubiger müssen ihre Forderungen innerhalb von Dreissig
Tagen ab Urteilsspruch in der Kanzlei des Handelsgerichts hinterlegen.

Schlussprotokoll der Forderungen : Mittwoch, dem 20. Mai 1998, um
9 Uhr, in der Kanzlei des Handelsgerichts Eupen, Aachener Strasse 78,
4700 Eupen.

Der Konkursverwalter, (Gez.) J.L. Ransy. (7324)

Tribunal de commerce de Huy

Par jugement du 18 mars 1998, a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de S.A. Kenco, ayant son siège social sis à 4500 Huy, Quai
Dautrebande 8/1, R.C. Liège 193230, T.V.A. 456.986.202, pour l’exploi-
tation d’un commerce de détail de vêtements pour hommes.

Juge-commissaire : M. Michel Lange, juge-consulaire.

Curateur : Me Paul Rosoux, avocat à 4280 Hannut, Grand Place 10.

Les déclarations de créances doivent être déposées au greffe du
tribunal de commerce de Huy, dans les trente jours, à compter dudit
jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
13 mai 1998, à 9 h 45 m, au greffe de ce tribunal.

Le curateur, (signature illisible). (7325)

Tribunal de commerce de Namur

Par jugement du 9 avril 1998, le tribunal de commerce de Namur a
prononcé la clôture de la faillite de M. Pascolo, Benito Alexandro, né à
Buia (Italie) le 8 mai 1937, domicilié à Assesse, section de Sart-Bernard,
rue Jorimont 31, entrepreneur de construction de bâtiments et promo-
teur, immobilier, exerçant ses activités commerciales à Namur, section
de Naninne, Parc Industriel, chaussée de Marche 856,
R.C. Namur 33410, et a déclaré le failli excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Marmagne.

(Pro deo) (7327)

Le tribunal de commerce de Namur, par jugement du 5 février 1998,
a clôturé pour insuffisance d’actif la faillite de M. Magnet, Dominique
Maurice Philippe, né à Namur le 15 août 1964, domicilié à Franière, rue
du Château d’eau 26, et par jugement du 2 avril 1998 a prononcé
l’excusabilité de M. Dominique Magnet.

(Signé) D. Magnet, curateur. (7326)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, rendu en date
du 6 avril 1998, la S.P.R.L. Le Brabançon, ayant son siège social à
1348 Louvain-la-Neuve, place des Brabançons 4, R.C. Nivelles 83349,
T.V.A. 459.717.840, a été déclaré en faillite.

Curateur : Me Christine Jeegers, avenue de Mérode 8, à 1330 Rixen-
sart.

Les créanciers peuvent introduire leur déclaration de créance au
greffe du tribunal de commerce de Nivelles jusqu’au 6 mai 1998.

Clôture du procès-verbal des créances le 18 mai 1998, à 11 heures, au
siège de ce tribunal.

(Signé) Christine Jeegers, curateur. (Pro deo) (7328)
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Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du 6 avril 1998,
a été déclarée ouverte la faillite de la S.A. Conceptson, étant un
commerce de réalisation technique d’événements, son-lumière-vidéo,
dont le siège social est sis avenue du Bélier 1, à Waterloo, et le siège
d’exploitation à 1420 Braine-l’Alleud, chaussée d’Alsemberg 398,
R.C. Nivelles 72364, T.V.A. 448.811.773.

Juge-commissaire : M. Jean-Claude Rasquinet.

Curateur : Me G. Leplat, avocat à 1300 Wavre, chaussée de
Louvain 150.

Date limite de dépôt des créances : 6 mai 1998.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le lundi
18 mai 1998, à 11 heures, en l’auditoire du tribunal de commerce de
Nivelles.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Gérard Leplat. (7329)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du 6 avril 1998,
a été déclarée ouverte la faillite de la S.P.R.L. Tradiprestige Construct,
dont le siège social est sis rue de la Lasne 11, à Lasne,
R.C. Nivelles 79814, T.V.A. 454.232.984.

Juge-commissaire : M. Jean Crombez.

Curateur : Me G. Leplat, avocat à 1300 Wavre, chaussée de
Louvain 150.

Date limite de dépôt des créances : 6 mai 1998.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le lundi
18 mai 1998, à 11 heures, en l’auditoire du tribunal de commerce de
Nivelles.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Gérard Leplat. (7330)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du 6 avril 1998,
a été déclarée ouverte la faillite de la S.A. Be On, dont le siège social est
sis chaussée de Louvain 47, à Waterloo, R.C. Bruxelles 600490.

Juge-commissaire : M. Jean-Claude Rasquinet.

Curateur : Me G. Leplat, avocat à 1300 Wavre, chaussée de
Louvain 150.

Date limite de dépôt des créances : 6 mai 1998.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le lundi
18 mai 1998, à 11 heures, en l’auditoire du tribunal de commerce de
Nivelles.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Gérard Leplat. (7331)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis in datum van 9 april 1998 is Universale Generale N.V.,
Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen-1, H.R. Antwerpen 214373,
BTW 418.696.738, herverzekeringsmaatschappij, op bekentenis, failliet
verklaard.

Rechter-commissaris : Mevr. Van Dongen, Renata.

Curator : Mr. Wouters, Louis, Maria Theresialei 11/13,
2018 Antwerpen-1.

Datum van de staking van betaling : 9 april 1998.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 11 mei 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 10 juni 1998, te 9 uur, zaal 18, rechtbank van
koophandel te Antwerpen, gerechtsgebouw, Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.

De curator, Wouters, Louis. (7332)

Bij vonnis in datum van 9 april 1998 is Jacqlly N.V., Gemeenschaps-
laan 11, 2960 Brecht, H.R. Antwerpen 281793, BTW 442.925.952, groot-
handel in leder en bereide huiden, op bekentenis, failliet verklaard.

Rechter-commissaris : de heer Arts, Herman.

Curator : Mr. Quanjard, Benjamin, Adm. De Boisotstraat 20,
2000 Antwerpen-1.

Datum van de staking van betaling : 9 april 1998.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 11 mei 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 10 juni 1998, te 9 uur, zaal 18, rechtbank van
koophandel te Antwerpen, gerechtsgebouw, Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Quanjard, Benjamin. (7333)

Bij vonnis in datum van 9 april 1998 is Algemene Bouwwerken
Adriaan Roelen, in vereffening, B.V.B.A., Posterijstraat 68, 2990 Wuust-
wezel, bestaat enkel voor haar vereffening, H.R. Antwerpen 163152,
BTW 419.874.891, op bekentenis, failliet verklaard.

Rechter-commissaris : de heer Maes, Theophiel.

Curator : Mr. Verfaillie, Christine, Amerikalei 128, te
2000 Antwerpen-1.

Datum van de staking van betaling : 9 april 1998.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 11 mei 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 10 juni 1998, te 9 uur, zaal 18, rechtbank van
koophandel te Antwerpen, gerechtsgebouw, Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Verfaillie, Christine. (Pro deo) (7334)

Rechtbank van koophandel te Brugge

Bij vonnis d.d. 1 april 1998 werd Willems, Eddy, geboren te Brugge
op 24 mei 1970, haarkapper, Gulden Vlieslaan 41-1, te 8000 Brugge, en
thans wonende Katelijnevest 15, in faling verklaard, op bekentenis,
BTW 518.805.290.

Rechter-commissaris : de heer Pierre Van Nieuwenhuyse.

Curator : Mr. Hendrik Halewyck, advocaat te 8000 Brugge, er
kantoorhoudende aan de Beenhouwersstraat 100.

Datum staking betaling : 1 april 1998;

Indienen schuldvordering : vóór 30 april 1998.

Sluiting proces-verbaal verificatie : 11 mei 1998, om 11 uur.
De curator, (get.) H. Halewyck. (7335)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Aalst, tweede kamer, van 9 april 1998, werd, op dagvaarding van
de heer procureur des Konings te Dendermonde, failliet verklaard, de
B.V.B.A. Dewejo, met maatschappelijke zetel te 9402 Ninove-Meerbeke,
Halsesteenweg 121-123, H.R. Aalst 45176, onderneming voor metsel- en
betonwerken, BTW 412.427.568.

De datum van staking van betaling werd bepaald op 9 april 1998.

Rechter-commissaris : de heer Christophe Meert.

Curatoren : Dirk Bert, advocaat te 9470 Denderleeuw, Linde-
straat 162, en Mr. Marc Ghijsens, advocaat te 9300 Aalst, Keizers-
plein 46.

Indiening van de aangifte van de schuldvordering : ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, gerechts-
gebouw, Graanmarkt 3, te 9300 Aalst, binnen de dertig vanaf het
vonnis.
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Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderin-
gen : donderdag 14 mei 1998, om 9 u. 30 m., in de gehoorzaal van de
rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw, Graanmarkt 3, te
9300 Aalst.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curatoren, (get.) Dirk Bert, Marc

Ghijsens. (7336)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Aalst, tweede kamer, van 9 april 1998, werd, op dagvaarding van
de heer procureur des Konings te Dendermonde, failliet verklaard, de
N.V. AKB-Service, voorheen met maatschappelijke zetel te
9120 Beveren-Waas, Achterhoek 6, overgebracht naar Herenthout 61, te
9450 Haaltert, op het adres van de voorlopige bewindvoerder, H.R.
Aalst A5643, onderneming voor import en groothandel in rollend mate-
rieel, verhuring van machines in/voor recyclage, BTW 453.110.754.

De datum van staking van betaling werd bepaald op 9 april 1998.

Rechter-commissaris : de heer Christophe Meert.

Curatoren : Dirk Bert, advocaat te 9470 Denderleeuw, Linde-
straat 162, en Mr. Kris Goeman, advocaat te 9300 Aalst, Parklaan 7.

Indiening van de aangifte van de schuldvordering : ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, gerechts-
gebouw, Graanmarkt 3, te 9300 Aalst, binnen de dertig vanaf het
vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderin-
gen : donderdag 14 mei 1998, om 9 u. 50 m., in de gehoorzaal van de
rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw, Graanmarkt 3, te
9300 Aalst.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curatoren, (get.) Dirk Bert, Kris

Goeman. (7337)

Faillissement : De Sutter, Marleen, wonende te 9320 Erembodegem,
Kleistraat 40, H.R. Aalst 53228.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Aalst, d.d. 9 april 1998, werd voornoemde De Sutter, Marleen, op
dagvaarding van de heer procureur des Konings te Dendermonde, fail-
liet verklaard en werd de datum van staking van betalingen bepaald
op 9 april 1998, aktiviteit : uitbating herberg, BTW 734.112.430.

Mr. Creytens, Eric, advocaat te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, werd
aangesteld als curator.

Mr. Dirk Nevens, rechter in handelszaken bij de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, werd als rechter-
commissaris aangesteld.

De schuldeisers moeten hun aangifte van schuldvordering doen ter
griffie der rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst,
Gerechtelijk en Administratief Centrum, Graanmarkt 3, 9300 Aalst,
binnen de dertig dagen vanaf het vonnis.

De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorde-
ringen is gesteld op donderdag 14 mei 1998, te 9 u. 40 m., in de
gehoorzaal van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Aalst, Gerechtelijk en Administratief Centrum, Graanmarkt 3,
9300 Aalst.

Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) Mr. Eric Creytens.
(Pro deo) (7338)

Faillissement : C.V. Marbal, met zetel te 9320 Erembodegem,
Caudronstraat 29, H.R. Aalst 59764.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Aalst, d.d. 9 april 1998, werd voornoemde C.V. Marbal, op
dagvaarding van de heer procureur des Konings te Dendermonde, fail-
liet verklaard en werd de datum van staking van betalingen bepaald
op 9 april 1998, aktiviteit : groothandel in diverse artikelen,
BTW 444.286.526.

Mr. Creytens, Eric, advocaat te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, werd
aangesteld als curator.

Mr. Dirk Nevens, rechter in handelszaken bij de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, werd als rechter-
commissaris aangesteld.

De schuldeisers moeten hun aangifte van schuldvordering doen ter
griffie der rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst,
Gerechtelijk en Administratief Centrum, Graanmarkt 3, 9300 Aalst,
binnen de dertig dagen vanaf het vonnis.

De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorde-
ringen is gesteld op donderdag 14 mei 1998, te 9 u. 10 m., in de
gehoorzaal van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Aalst, Gerechtelijk en Administratief Centrum, Graanmarkt 3,
9300 Aalst.

Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) Mr. Eric Creytens.

(Pro deo) (7339)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas

Bij vonnis van 7 april 1998 werd open verklaard, op bekentenis, het
faillissement van de B.V.B.A. Lifra, met maatschappelijke zetel te Sint-
Gillis-Waas, Baarstraat 28, en met uitbating onder de benaming
« Tesoro », te Beveren, Vesten 45/1, H.R. Sint-Niklaas 53293,
BTW 451.415.432, met als handelsaktiviteit : kleinhandel in dames-
bovenkleding, vonnis op bekentenis, d.d. 7 april 1998.

Staking van de betalingen vastgesteld : op 1 april 1998.

Indienen van de schuldvorderingen : vóór 7 mei 1998, ter griffie van
de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas,
Kazernestraat 12, te 9100 Sint-Niklaas.

Afsluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorde-
ringen : op 20 mei 1998, om 15 uur, in de gehoorzaal van de rechtbank
van koophandel, gerechtsgebouw, Kazernestraat 12, te 9100 Sint-
Niklaas.

Rechter-commissaris : de heer A. Callaert, rechter in handelszaken.

Curator : Mr. Christine De Roeck, advocaat te 9150 Bazel, Eiken-
laan 41.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) C. De Roeck. (7340)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis d.d. 9 april 1998, op bekentenis, 5e kamer, werd het fail-
lissement vastgesteld inzake Charlux N.V., in- en uitvoer, groot- en
kleinhandel in elektrische toestellen en in radio-elektrisch materiaal,
met uitzondering van verlichtingsartikelen, met maatschappelijke zetel
te 9000 Gent, Scandinaviëstraat 151, H.R. Gent op 12 maart 1992,
nr. 164474, BTW 446.338.966.

Rechter-commissaris : de heer Antoon De Spiegeleire.

Datum staking van de betalingen : 8 april 1998.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 7 mei 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 4 juni 1998, te 9 uur, in de rechtbank, gehoor-
zaal A, tweede verdieping.

De curator : Mr. J. De Buck, advocaat, kantoorhoudende te 9800 Sint-
Martens-Leerne, Leernsesteenweg 453.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.)
H. Vanmaldeghem. (Pro deo) (7341)
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Bij vonnis d.d. 7 april 1998, op bekentenis, 3e kamer, werd het fail-
lissement vastgesteld inzake Kwalidra B.V.B.A., groot- en kleinhandel
in geestrijke en andere dranken, kleinhandel in sigaren, sigaretten,
tabak en rookartikelen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Charles de Kerchovelaan 53, ingeschreven in het H.R. Gent op
4 maart 1993, onder nr. 168127, BTW 448.897.291.

Rechter-commissaris : de heer Richard Aerts.

Datum staking van de betalingen : 6 april 1998.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 5 mei 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 2 juni 1998, te 9 uur, in de rechtbank, gehoor-
zaal A, tweede verdieping.

De curator : Mr. E. Cleeren, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Iepenstraat 68.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.)

H. Vanmaldeghem. (Pro deo) (7342)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 9 april 1998, op bekentenis en op tegenspraak, in staat van
faillissement verklaard Gameware N.V., handeldrijvende onder de
benaming Funtronic, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,
Maastrichterstraat 49/31, H.R. Hasselt 94938, BTW 457.643.525,
handelsactiviteit : videospelen.

De heer Bours werd aangesteld als rechter-commissaris.

Mr. L. Naudts, advocaat te Houthalen, Springstraat 12, werd aange-
steld als curator.

Schuldvorderingen in te dienen ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Hasselt, Havermarkt 8, vóór 30 april 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht : op 14 mei 1998, om
14 uur, in de raadkamer van de rechtbank.

De datum van staking van de betalingen : 1 april 1998.

Pro deo nr. 3232.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Mr. L. Naudts. (7343)

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 9 april 1998, op bekentenis en op tegenspraak, in staat van
faillissement verklaard E.B.V.B.A. M.N., in vereffening, voorheen
H.R.BrusselA85524,metmaatschappelijkezetelte1060Brussel,Munthof-
straat 166, en thans sedert 24 december 1997, te 3800 Sint-Truiden,
Grevensmolenweg 3, BTW 452.106.508, handelsactiviteit : niet vermeld.

De heer Bours werd aangesteld als rechter-commissaris.

Mr. L. Naudts, advocaat te Houthalen, Springstraat 12, werd aange-
steld als curator.

Schuldvorderingen in te dienen ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Hasselt, Havermarkt 8, vóór 30 april 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht : op 14 mei 1998, om
14 uur, in de raadkamer van de rechtbank.

De datum van staking van de betalingen : 9 april 1998.

Pro deo nr. 3228.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Mr. L. Naudts. (7344)

De rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede kamer, heeft bij
vonnis van 9 april 1998, op bekentenis en op tegenspraak, in staat van
faillissement verklaard Multi Media Mix B.V.B.A., met maatschappe-
lijke zetel te 3530 Houthalen, Grote Baan 145, H.R. Hasselt 93725,
BTW 443.721.451, handelsactiviteit : communicatieonderneming.

De heer Bours werd aangesteld als rechter-commissaris.

Mr. L. Naudts, advocaat te Houthalen, Springstraat 12, werd aange-
steld als curator.

Schuldvorderingen in te dienen ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Hasselt, Havermarkt 8, vóór 30 april 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht : op 14 mei 1998, om
14 uur, in de raadkamer van de rechtbank.

De datum van staking van de betalingen : 15 maart 1998.

Pro deo nr. 3230.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Mr. L. Naudts. (7345)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Kortrijk, d.d. 7 april 1998, werd, op aangifte, in staat van faillissement
verklaard de B.V.B.A. Aphrodite, met maatschappelijke zetel te
8500 Kortrijk, Minister Julien Liebaertlaan 20, H.R. Kortrijk 138007,
BTW 454.383.137.

Ophouding van betaling : op 6 april 1998.

Rechter-commissaris : de heer Stefaan Depaepe, rechter in handels-
zaken.

Curator : Frank Lesage, advocaat te Roeselare, Sint-Hubrechts-
straat 11.

Neerlegging van verklaring van schuldvordering : vóór
28 april 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderin-
gen : op woensdag 20 mei 1998, te 9 u. 30 m.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Frank Lesage. (7346)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis gewezen door de rechtbank van koophandel te Mechelen,
d.d. 30 maart 1998, werd het faillissement van de B.V.B.A. Gison
Pneumatic Tools Benelux, Koningin Astridlaan 12, te Bornem,
H.R. Mechelen 74628, gesloten bij gebreke aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Willy Vets. (7347)

Rechtbank van koophandel te Tongeren

De rechtbank van koophandel te 3700 Tongeren, Kielenstraat 22,
eerste kamer, heeft bij vonnis van 10 april 1998, op bekentenis, in staat
van faillissement verklaard Border Line B.V.B.A., waarvan de zetel
gevestigd is te Opglabbeek, Nijverheidslaan 1595, H.R. Ton-
geren 82194, fabricage van suikergoed, BTW 451.324.568.

Tijdstip ophouden van betaling : 1 januari 1998.

Curatoren : Maurissen, Jan & Gerkens, André & Vandeborne, Jan,
advocaten te 3740 Bilzen, Demerlaan 21.

Indienen van de schuldvorderingen : griffie rechtbank van koop-
handel, Kielenstraat 22, te 3700 Tongeren, vóór 9 mei 1998.

Sluiting proces-verbaal nazicht van de schuldvorderingen :
14 mei 1998, om 10 uur, ter griffie van de rechtbank van koophandel,
Kielenstraat 22, Tongeren.

Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) J. Maurissen;
A. Gerkens; J. Vandeborne, advocaten te Bilzen. (Pro deo) (7348)
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Rechtbank van koophandel te Veurne

Bij vonnis d.d. 8 april 1998 werd, op dagvaarding, in staat van fail-
lissement verklaard de B.V.B.A. Hotelcop, volgens het vennootschaps-
register met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Duinkerke-
laan 19, H.R. Veurne 21060, voor hotel en logementshuis, met als
handelsbenaming « Hotel Select », en volgens het handelsregister met
uitbatingszetel te 8660 De Panne, Zeedijk 26, die blijkens vaststellingen
sedert geruime tijd niet meer bestaat, BTW 405.263.525.

Als rechter-commissaris werd aangesteld de heer D. Servayge.

Als curator werd aangesteld Mr. Karel Versteele, advocaat te
8630 Veurne, Noordstraat 28.

De kosteloze rechtspleging werd verleend.

Staking betalingen : 8 oktober 1997.

Indiening van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 29 april 1998.

Nazicht dezer : op maandag 25 mei 1998, om 10 u. 15 m., in de
rechtbank van koophandel te Veurne, P. Benoitlaan 2, te 8630 Veurne.

Voor eensluidend afschrift : de curator, (get.) K. Versteele. (7349)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Veurne, enige kamer,
d.d. 8 april 1998, werd, op bekentenis, in staat van faillissement
verklaard de heer Jean Seys, geboren te Nieuwpoort op 29 mei 1958,
wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Polderstraat 18, en er
handel uitbatende op hetzelfde adres, H.R. Veurne 28918, voor onder-
neming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen,
BTW 683.141.801.

Staking van betaling : 31 maart 1998.

Rechter-commissaris : de heer P. Pattyn.

Curator : Mr. Ives Feys, advocaat, kantoorhoudende te
8670 Koksijde, Zeelaan 195.

Indiening van schuldvorderingen ter griffie : vóór 29 april 1998.

Nazicht van de schuldvorderingen : op 25 mei 1998, om 10 u. 30 m.

De curator : (get.) Ives Feys, advocaat (7350)

Huwelijksvermogensstelsel − Régime matrimonial

Par requête en date du 3 avril 1998, M. Daniel Marie Karel Alexander
Lipnik, musicien, né à Louvain le 7 octobre 1959, de nationalité belge,
et son épouse, Mme Emmanuelle Thérèse Jeanne Martine Gerard,
enseignante, née à Saint-Josse-ten-Noode le 4 juillet 1968, de nationalité
belge, domiciliés et demeurant ensemble à 1450 Chastres, avenue des
Cerisiers 5, ont introduit devant le tribunal civil de première instance
de Nivelles, une requête en homologation du contrat modificatif de leur
régime matrimonial reçu par acte du notaire Luc de Burlet, à Nil-Saint-
Vincent-Saint-Martin, commune de Walhain, en date du 19 jan-
vier 1998.

Le contrat modificatif comporte adoption du régime de la séparation
de biens pure et simple. (7351)

Bij vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Gent,
op 26 februari 1998, werd de akte houdende wijziging huwelijksvoor-
waarden gehomologeerd tussen de heer Dirk Ernest Lannoy, ambte-
naar, geboren te Beernem op 12 november 1959, en zijn echtgenote,
Mevr. Greta Maria Alice Dierickx, verpleegkundige, geboren te Aalter
op 20 januari 1961, samenwonende te 9880 Aalter (Sint-Maria-Aalter),
Leegweg 12, verleden voor notaris Paul De Sutter, te Lotenhulle
(Aalter), op 14 april 1997.

Namens de echtgenoten Dirk Lannoy-Greta Dierickx, (get.) P. De
Sutter, notaris. (7352)

Bij verzoekschrift van 2 april 1998 hebben de heer Geert Vanwas-
senhove, houtbewerker, en zijn echtgenote, Mevr. Martine Bultinck,
borsteltrekster, samenwonende te 8870 Izegem, Krekelstraat 202,
gehuwd onder het stelsel der wettelijke gemeenschap bij gebrek aan
huwelijkscontract, aan de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
homologatie gevraagd van de akte wijziging huwelijksstelsel verleden
voor notaris Stefaan Laga, met standplaats te Izegem, op 2 april 1998.

De voormelde echtgenoten nemen het wettelijk stelsel aan met
inbreng door de heer Geert Vanwassenhove van een woonhuis aan de
Krekelstraat 202, te Izegem.

Voor de echtgenoten, (get.) Stefaan Laga, notaris te Izegem. (7353)

Bij vonnis gewezen door de zesde kamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Leuven, op 18 februari 1998 werd de akte verleden voor
notaris Luc Mertens, te Glabbeek, op 21 oktober 1997, houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel van de heer Willem
Florent Jozef Verjans, leraar, en zijn echtgenote, Mevr. Vera Bernadette
Godelieve Francine Cloots, onderwijzeres, samenwonende te Glabbeek,
afdeling Bunsbeek, Baakstraat 16, gehomologeerd.

(Get.) Luc Mertens, notaris. (7354)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, van acht-
tien februari negentienhonderd achtennegentig, werd de wijziging van
huwelijksvermogensstelsel ingevolge akte van notaris Eric Tallon, te
Geetbets, van dertien november negentienhonderd zevenennegentig,
verleden tussen de heer Lemmens, Hugo Louis Gabriel, en zijn
echtgenote, Castermans, Elza Maria Jozefa Amandina, wonende te
Kortenaken, Zandrodestraat 22, gehomologeerd.

(Get.) Eric Tallon, notaris. (7355)

Bij vonnis van 18 februari 1998 heeft de rechtbank van eerste aanleg
te Leuven (zesde kamer) gehomologeerd de akte verleden voor notaris
Hélène Casman, te Antwerpen, op 13 november 1997, waarin de
echtgenoten Roger Alfons Beyens, aannemer algemene schoonmaak-
werken, en Leontine Maria Ceulemans, zonder beroep, samenwonende
te Begijnendijk, Liersesteenweg 250, bus 6, hun huwelijksvermogens-
stelsel hebben gewijzigd.

Voor de echtgenoten Beyens-Ceulemans, (get.) Hélène Casman,
notaris. (7356)

Bij verzoekschrift de dato 2 april 1998 hebben de echtgenoten Patrick
Jozef Gabriel Van Lent, zaakvoerder, geboren te Puurs op
2 september 1959 - De Maeyer, Ingrid Mathilda Joanna, geboren te Reet
op 5 juli 1961, samenwonende te Boom, Kerkhofstraat 4, bij de
rechtbank van eerste aanleg van Mechelen een verzoek ingediend tot
wijziging van hun huwelijkse voorwaarden, houdende wijziging van
wettelijk stelsel naar een stelsel van algehele gemeenschap met inbreng
van onroerende goederen, conform huwelijkscontract verleden voor
notaris Luc Rochtus, te Antwerpen, op 13 mei 1996.

Antwerpen, 7 april 1998.

(Get.) Luc Rochtus, notaris. (7357)
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Bij vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren, op 13 februari 1998, werd gehomologeerd de akte verleden
voor notaris Ghislain Eerdekens, te Neerpelt, op 23 september 1997,
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer
Vanhouwe, Gustaaf Leon, luchtverkeersleider, geboren te Berlare op
16 juli 1940, en zijn echtgenote, Mevr. Verheyen, Maria Joanna, huis-
vrouw, geboren te Rotem op 4 augustus 1945, samenwonende te
3630 Maasmechelen (Meeswijk), Molenstraat 13. Bij het wijzigend
contract blijft het wettelijk stelsel behouden met bepaalde afwijkingen
en werd o.m. door de heer Vanhouwe, Gustaaf, een onroerend goed
gelegen te Maasmechelen, zesde afdeling, Meeswijk, ter plaatse Molen-
straat 13, gekadastreerd sectie A, nr. 711/E, groot 20 a 64 ca, in het
gemeenschappelijk vermogen gebracht.

Neerpelt, 8 april 1998.
Voor de verzoekers, (get.) Ghislain Eerdekens, notaris. (7358)

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout, op 23 maart 1998, hebben de echtgenoten de heer
Bosch, Ludovicus Maria, gepensioneerde, geboren te Turnhout op
10 juni 1936, en zijn echtgenote, Mevr. Sterckx, Magdalena Josepha,
huisvrouw, geboren te Kasterlee op 27 september 1938, samenwonende
te Kasterlee, Kleinrees 112, oorspronkelijk gehuwd onder het wettelijk
stelsel der gemeenschap van goederen bij gebrek aan huwelijkscontract,
bij voormelde rechtbank van eerste aanleg te Turnhout om homologatie

verzocht van de akte, verleden voor notaris Michel Eyskens, te
Oud-Turnhout, op 29 januari 1998, waarbij voornoemde echtgenoten
besloten hebben hun huwelijk verder te zetten onder het stelsel der
algehele gemeenschap van goederen.

Oud-Turnhout, 10 april 1998.
(Get.) Michel Eyskens, notaris. (7359)

Onbeheerde nalatenschap − Succession vacante

Par ordonnance délivré en chambre du conseil par la troisième
chambre du tribunal civil de Liège, le 2 avril 1998, la succession de
Kopacki, Stanislaw, né à Krasiczyn-Zalesie, district de Przemysl
(Pologne) le 18 décembre 1921, veuf de Hasselt Lambertine, en son
vivant domicilié à Ans, rue Béguinage 3A, décédé à Seraing le
18 mai 1997, a été déclaré vacante.

La même ordonnance désigne Me Jean-Luc Paquot, avocat, juge
suppléant, rue Paul Devaux 2, à 4000 Liège, en qualité de curateur à la
succession réputée vacante.

Toute personne intéressée par cette succession est priée de se faire
connaître du curateur dans les trois mois de la présente publication.
Le curateur, (signé) Me Jean-Luc Paquot, avocat. (7360)

BIJLAGE tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 1998 − ANNEXE au Moniteur belge du 17 avril 1998

Bekendmaking gedaan in uitvoering van het artikel 34bis
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen

Publication faite en exécution de l’article 34bis
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales

Labima, société anonyme,
avenue Van Volxem 328, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 241751 − T.V.A. 403.071.226

Avis aux actionnaires

Suivant procès-verbal dressé par Me Jean Paul Lycops, notaire à Bruxelles, le 8 avril 1998, l’assemblée générale des actionnaires a notamment
décidé d’augmenter le capital social à concurrence de BEF 30 000 000, pour le porter de BEF 16 250 000 à BEF 46 250 000, par création de
30 000 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, du même type que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de leur
création. Les nouvelles actions seront souscrites en espèces au prix de BEF 1 000 par action et devront être entièrement libérées à la souscription.
Elles sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes dans les proportion de 24 actions nouvelles pour 13 actions anciennes.
Pour les fractions d’actions n’atteignant pas 13, il sera effectué une répartition proportionnelle au nombre d’actions restantes; dans le cas où il
resterait des actions non reparties suite à la répartition proportionnelle, celles-ci seront reparties par tirage au sort. Le délai de souscription a une
durée de quinze jours prenant cours le 28 avril 1998 pour se clôturer le 13 mai 1998. Le droit de souscription doit être exercé au siège social de
la société.
(7300) Le conseil d’administration.
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