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

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
BUITENLANDSE HANDEL

EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

[99/15056]N. 99 — 1461
9 FEBRUARI 1999. — Koninklijk besluit tot oprichting van het
Interdepartementaal Coördinatiecomité ter bestrijding van illegale
wapentransfers

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

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1995 houdende vaststelling

van bepaalde ministeriële bevoegdheden (II);
Gelet op de noodzaak om een coördinatie tot stand te brengen in de

strijd tegen de illegale wapentransfers;

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR

ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

[99/15056]F. 99 — 1461
9 FEVRIER 1999. — Arrêté royal instituant le Comité de Coordination
interdépartemental pour la lutte contre les transferts illégaux
d’armes

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

Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 3 juillet 1995 fixant certaines compétences

ministérielles (II);
Vu la nécessité de mettre en place une coordination en matière de

lutte contre les transferts illégaux d’armes;
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Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van
Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel en de
Minister van Buitenlandse Zaken, op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Er wordt een Interdepartementaal Coördinatiecomité ter
bestrijding van illegale wapentransfers opgericht (ICIW).

Art. 2. De Ministers bevoegd voor het verlenen van uit- en door-
voervergunningen oefenen het covoorzitterschap uit van dit comité. Dit
comité is verder samengesteld uit de Nationaal Magistraat en vertegen-
woordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, het Ministerie van Justitie, het
Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Landsverdedi-
ging, de Rijkswacht en de Proefbank voor Vuurwapens.

Personen met een speciale deskundigheid op het gebied van illegale
wapentransfers kunnen eventueel uitgenodigd worden om als technici
aan de vergaderingen van het Coördinatiecomité deel te nemen.

Art. 3. Het Coördinatiecomité heeft als taak te komen tot een betere
coördinatie en informatie-uitwisseling in de strijd tegen illegale wapen-
tranfers zodat alle diensten die bij de wapenhandel betrokken zijn de
hen toegekende bevoegdheden beter kunnen uitoefenen.

Art. 4. Het secretariaat van het Coördinatiecomité wordt verzekerd
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Art. 5. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en
Telecommunicatie belast met Buitenlandse Handel en Onze Minister
van Buitenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister,
Minister van Economie en Telecommunicatie,

belast met Buitenlandse Handel,
E. DI RUPO

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E. DERYCKE

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[99/22327]N. 99 — 1462 (99 — 575)
1 FEBRUARI 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze
waarop personeelsleden van het Nationaal Pensioenfonds voor
Mijnwerkers overgaan naar de administratieve cel opgericht bij de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. — Errata

In het Belgisch Staatsblad nr. 42 van 2 maart 1999, bladzijde 6119,
na het besluit de volgende bijlage toevoegen :

Annexe — Bijlage

a) Rôle linguistique néerlandais
Nederlandse taalrol

Nom, prénom
—

Naam, voornaam
—

Grade
—

Graad
—

Niveau 2+

SLECHTEN Jan Traducteur - Vertaler

Niveau 2

VAN DE VELDE Hilde Chef adminnistratif - Bestuurschef

CANSSE Nicole Chef administratif - Bestuurschef

Niveau 3

DAMPS Maria Commis - Klerk

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l’Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur
et de Notre Ministre des Affaires étrangères, et de l’avis de Nos
Ministres réunis en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Il est créé un Comité de Coordination interdépartemen-
tal pour la lutte contre les transferts illégaux d’armes (CITI).

Art. 2. Les Ministres chargés de l’octroi des licences d’exportation et
de transit assurent la coprésidence dudit comité. Le comité est en outre
composé du Magistrat National et de représentants du Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au
Développement, du Ministère de la Justice, du Ministère des Affaires
économiques, du Ministère de l’Intérieur, du Ministère des Finances, du
Ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie et du Banc
d’épreuves des armes à feu.

Des personnes ayant des connaissances spécialisées dans le domaine
des transferts illégaux d’armements peuvent éventuellement être
invitées à participer aux réunions du Comité de coordination en qualité
de techniciens.

Art. 3. Le Comité de coordination a pour mission d’optimaliser la
coordination et l’échange d’informations en matière de lutte contre les
transfets illégaux d’arme, afin de permettre à tous les services concernés
par le commerce des armes de mieux exercer les compétences qui leur
ont été attribuées.

Art. 4. Le secrétariat du Comité de coordination sera assuré par le
Ministère des Affaires étrangères.

Art. 5. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et des
Télécommunications, chargé du Commerce extérieur et Notre Ministre
des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de l’Economie et des Télécommunications,

chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO

Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE

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

[99/22327]F. 99 — 1462 (99 — 575)
1er FEVRIER 1999. — Arrêté royal déterminant les modalités de
transfert des membres du personnel du Fonds national de retraite
des ouvriers mineurs dans la cellule administrative constituée à
l’Office national de sécurité sociale. — Errata

Au Moniteur belge n° 42 du 2 mars 1999, page 6119, ajouter après
l’arrêté, l’annexe suivante :
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b) Rôle linguistique français
Franse taalrol

Nom, prénom
—

Naam, voornaam
—

Grade
—

Graad
—

Niveau 2

DUBOIS Agnes Chef administratif - Bestuurschef

VAN BRAGT Martine Chef administratif - Bestuurschef

BAUVOIS Daniel Assistant administratif - Bestuursassistent

Niveau 3

STAS Régis Commis - Klerk

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
1 februari 1999 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden
van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers overgaan naar de
administratieve cel opgericht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

ALBERT

Van Koningswege :

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

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 99/00293]N. 99 — 1463
6 MEI 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële
Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999
tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken
van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin
de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen

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

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op
artikel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;
Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het

ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling, in de kantons en
gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem,
van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijk-
tijdige verkiezingen, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse
vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse
vertaling van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 tot vaststelling,
in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautoma-
tiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden
uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen.

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 1er février 1999 déterminant
les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds national
de retraite des ouvriers mineurs dans la cellule administrative
constituée à l’Office national de sécurité sociale.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 99/00293]F. 99 — 1463
6 MAI 1999. — Arrêté royal établissant la traduction officielle
en langue allemande de l’arrêté ministériel du 10 mars 1999
déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d’un
système de vote automatisé, l’ordre dans lequel les votes sont
exprimés en cas d’élections simultanées

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

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l’article 76, § 1er, 1° et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu le projet de traduction officielle en langue allemande de l’arrêté

ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes
faisant usage d’un système de vote automatisé, l’ordre dans lequel les
votes sont exprimés en cas d’élections simultanées, établi par le Service
central de traduction allemande du Commissariat d’Arrondissement
adjoint à Malmedy;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le texte annexé au présent arrêté constitue la traduction
officielle en langue allemande de l’arrêté ministériel du 10 mars 1999
déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d’un système
de vote automatisé, l’ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas
d’élections simultanées.

Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
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Annexe - Bijlage

MINISTERIUM DES INNERN

10. MÄRZ 1999 — Ministerieller Erlaß zur Festlegung der Reihenfolge der Stimmabgabe
bei gleichzeitigen Wahlen in den Kantonen und Gemeinden, die ein automatisiertes Wahlsystem anwenden

Der Minister des Innern,

Aufgrund des Gesetzes vom 11. April 1994 zur Organisierung der automatisierten Wahl, abgeändert durch das
Gesetz vom 5. April 1995 und durch die Gesetze vom 18. Dezember 1998, insbesondere des Artikels 7 § 2 Absatz 2;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1
Absatz 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit;
In der Erwägung, daß die Programme für die gleichzeitigen Wahlen des Europäischen Parlaments, der Föderalen

Gesetzgebenden Kammern und der Regional- und Gemeinschaftsräte vom 13. Juni 1999 spätestens am 1. Mai 1999
funktionstüchtig sein müssen und ebenfalls zur Verfügung der Sachverständigen gestellt werden müssen, die von den
Föderalen Gesetzgebenden Kammern und den Regional- und Gemeinschaftsräten bestimmt worden sind, um gemäß
Artikel 5bis des vorerwähnten Gesetzes vom 11. April 1994 die Kontrolle der automatisierten Wahlsysteme
vorzunehmen,

Erläßt:

Artikel 1 - Bei gleichzeitigen Wahlen für das Europäische Parlament, die Föderalen Gesetzgebenden Kammern
und die Regional- und Gemeinschaftsräte müssen die Stimmen je nach Fall in folgender Reihenfolge abgegeben
werden:

- Europäisches Parlament, Abgeordnetenkammer, Senat, Flämischer Rat,

- Europäisches Parlament, Abgeordnetenkammer, Senat, Wallonischer Regionalrat,

- Europäisches Parlament, Abgeordnetenkammer, Senat, Rat der Region Brüssel-Hauptstadt,

- Europäisches Parlament, Abgeordnetenkammer, Senat, Wallonischer Regionalrat, Rat der Deutschsprachigen
Gemeinschaft.

Art. 2 - Bei gleichzeitigen Wahlen für das Europäische Parlament und die Regional- und Gemeinschaftsräte
müssen die Stimmen je nach Fall in folgender Reihenfolge abgegeben werden:

- Europäisches Parlament, Flämischer Rat,

- Europäisches Parlament, Wallonischer Regionalrat,

- Europäisches Parlament, Rat der Region Brüssel-Hauptstadt,

- Europäisches Parlament, Wallonischer Regionalrat, Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Art. 3 - Bei gleichzeitigen Wahlen für die Föderalen Gesetzgebenden Kammern und die Regional- und
Gemeinschaftsräte müssen die Stimmen je nach Fall in folgender Reihenfolge abgegeben werden:

- Abgeordnetenkammer, Senat, Flämischer Rat,

- Abgeordnetenkammer, Senat, Wallonischer Regionalrat,

- Abgeordnetenkammer, Senat, Rat der Region Brüssel-Hauptstadt,

- Abgeordnetenkammer, Senat, Wallonischer Regionalrat, Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Art. 4 - Bei gleichzeitigen Wahlen für die Erneuerung der Föderalen Gesetzgebenden Kammern müssen die
Stimmen in folgender Reihenfolge abgegeben werden: Abgeordnetenkammer, Senat.

Art. 5 - Bei gleichzeitigen Wahlen für die Erneuerung der Provinzial- und Gemeinderäte und für die Direktwahl
der Sozialhilferäte müssen die Stimmen in folgender Reihenfolge abgegeben werden: Provinzialrat, Gemeinderat
und gegebenenfalls Sozialhilferat.

Art. 6 - Der Ministerielle Erlaß vom 26. August 1994 zur Festlegung der Reihenfolge der Stimmabgabe bei
gleichzeitigen Wahlen in den Kantonen und Gemeinden, die ein automatisiertes Wahlsystem anwenden, wird
aufgehoben.

Brüssel, den 10. März 1999

L. VAN DEN BOSSCHE

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 6 mei 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN MINISTERIE VAN VERKEER

EN INFRASTRUCTUUR

[C − 99/00323]N. 99 — 1464
29 APRIL 1999. — Koninklijk besluit houdende oprichting van
de gradenstructuur van de categorie bijzonder politiepersoneel,
dienst luchtvaartpolitie, en houdende de loopbaan van dat
personeel

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

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid
op het artikel 11, § 4, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1991,
9 december 1994, 20 december 1995 en 17 november 1998, arti-
kelen 11bis en 13, derde lid, ingevoegd bij de wet van 17 november 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1991 tot vaststelling

van het statuut van de ambtenaren van de Regie der Luchtwegen
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 juli 1994, 9 maart 1995,
5 mei en 8 september 1997 en 27 maart 1998;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 1989 tot vaststelling

van de bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van
7 november 1980 betreffende de hiërarchische indeling en de loopbaan
van sommige ambtenaren van de Regie der Luchtwegen gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 11 september 1991;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling

van bijzondere bepalingen die bij de Regie der Luchtwegen de toelating
en de benoeming tot sommige graden regelen;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot vaststelling van

bijzondere bepalingen die de Regie der Luchtwegen de toelating en de
benoeming tot sommige graden regelen;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

28 april 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op

8 januari 1999;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken,

gegeven op 8 januari 1999;
Gelet op het advies van 7 januari 1999 van het Paritair Comité van

Brussels International Airport Company, naamloze vennootschap van
publiek recht;
Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad, op 30 oktober 1998,

betreffende de adviesaanvraag binnen een termijn van één maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 maart 1999,

met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet
van 4 augustus 1996;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van

Onze Minister van Vervoer en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Bij de rijkswacht, categorie bijzonder politiepersoneel,
dienst luchtvaartpolitie worden de volgende graden opgericht :

RANG DENOMINATION DU GRADE RANG GRAADBENAMING

25 Sous-chef d’aérodrome de 1re classe principal 25 Eerstaanwezend onderluchthavenmeester eerste klasse

24 Premier sous-chef d’aérodrome 1ère classe 24 Eerste onderluchthavenmeester eerste klasse

24 Sous-chef d’aérodrome 1ère classe 24 Onderluchthavenmeester eerste klasse

24 Sous-chef d’aérodrome principal 24 Eerstaanwezend onderluchthavenmeester

22 Premier sous-chef d’aérodrome 22 Eerste onderluchthavenmeester

20 Sous-chef d’aérodrome 20 Onderluchthavenmeester

MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET MINISTERE DES COMMUNICATIONS

ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 99/00323]F. 99 — 1464
29 AVRIL 1999. — Arrêté royal portant création de la structure des
grades de la catégorie de personnel de police spéciale, service
police aéronautique, et portant la carrière de ce personnel

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

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment
l’article 11, § 4, modifié par les lois du 18 juillet 1991, 9 décembre 1994,
20 décembre 1995 et 17 novembre 1998, les articles 11bis et 13, troisième
alinéa, insérés par la loi du 17 novembre 1998;
Vu l’arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de

la Régie des Voies Aériennes modifié par les arrêtés royaux des
25 juillet 1994, 9 mars 1995, 5 mai et 8 septembre 1997 et 27 mars 1998;

Vu l’arrêté royal du 12 octobre 1989 fixant certaines dispositions
réglementaires et modifiant l’arrêté royal du 7 novembre 1980 relatif au
classement hiérarchique et à la carrière de certains agents de la Régie
des Voies Aériennes modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 1991;

Vu l’arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les dispositions
particulières réglant l’admission et la nomination à certains grades à la
Régie des Voies Aériennes;
Vu l’arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les dispositions particulières

règlant l’admission et la nomination à certains grades à la Régie des
Voies Aériennes;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 janvier 1999;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
8 janvier 1999;
Vu l’avis du 7 janvier 1999 de la Commission Paritaire de la Brussels

International Airport Company, société anonyme de droit public;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 30 octobre 1998 sur la
demande d’avis dans un délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 3 mars 1999, en application de

l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le
12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre
des Transports et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A la gendarmerie, catégorie de personnel de police
spéciale, service police aéronautique, les grades suivants sont instau-
rés :
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Art. 2. Tot de graad van eerste onderluchthavenmeester, eerst-
aanwezend onderluchthavenmeester, eerste onderluchthavenmeester
eerste klasse of eerstaanwezend onderluchthavenmeester eerste klasse
worden benoemd de ambtenaren die titularis zijn van één van
de basisgraden en voldoen aan de voorwaarden bepaald bij het
koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van bijzondere
bepalingen die bij de Regie der Luchtwegen de toelating en de
benoeming tot sommige graden regelen.

Art. 3. De bevordering tot de graad van onderluchthavenmeester
eerste klasse is, in volgorde van hun rangschikking, voorbehouden
aan de onderluchthavenmeesters met minstens drie jaar graad-
anciënniteit, de eerste onderluchthavenmeesters en de eerstaanwezend
onderluchthavenmeesters die geslaagd zijn voor een examen voor
verhoging in graad.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking met ingang op 1 maart 1999.

Art. 5. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Vervoer zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

c

[C − 99/00326]N. 99 — 1465
29 APRIL 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
gelijkwaardigheid van de graden van bepaalde personeelsleden
van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst luchtvaart-
politie van de rijkswacht, met die van het personeel van het
operationeel korps van de rijkswacht

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

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid
op artikel 11, §§ 2 en 4, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1991,
9 december 1994, 20 december 1995 en 17 november 1998;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

28 april 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op

8 januari 1999;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken,

gegeven op 8 januari 1999;
Gelet op het protocol nr. 56 van 21 september 1998 en nr. 63 van

11 december 1998 van het Onderhandelingscomité van het rijkswacht-
personeel;
Gelet op het advies van het Paritair Comité van Brussels Internatio-

nal Airport Company, naamloze vennootschap van publiek recht, van
18 december 1998;
Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad, op 30 oktober 1998,

betreffende de adviesaanvraag binnen een termijn van één maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 maart 1999,

met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en

Onze Minister van Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van de artikelen 9, eerste lid,
en 22, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 januari 1999
tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen
van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de
zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de
rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaart-
politie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht,
worden de gelijkwaardige graden voor het bijzonder politiepersoneel,
dienst luchtvaartpolitie, bepaald overeenkomstig de bijlage bij dit
besluit.

Art. 2. Au grade de premier sous-chef d’aérodrome, sous-chef
d’aérodrome principal, premier sous-chef d’aérodrome de 1re classe ou
sous-chef d’aérodrome de 1ère classe principal sont nommés les agents
qui sont titulaires d’un des grades de base et qui remplissent les
conditions prévues par l’arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les
dispositions particulières règlant l’admission et la nomination à
certains grades à la Régie des Voies Aériennes.

Art. 3. La promotion au grade de sous-chef d’aérodrome de
1re classe est, dans l’ordre de leur classement, réservée aux sous-chefs
d’aérodrome qui comptent au moins trois ans d’ancienneté dans le
grade, aux premiers sous-chefs d’aérodrome et aux sous-chefs d’aéro-
drome principaux qui ont satisfait à un examen d’avancement de grade.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 5. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Transports
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

[C − 99/00326]F. 99 — 1465
29 AVRIL 1999. — Arrêté royal établissant l’équivalence des grades
de certains membres du personnel de la catégorie de personnel de
police spéciale, service police aéronautique de la gendarmerie à
ceux du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

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

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment
l’article 11, §§ 2 et 4, modifié par les lois du 18 juillet 1991,
9 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 17 novembre 1998;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 janvier 1999;

Vu l’avis de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
8 janvier 1999;
Vu le protocole n° 56 du 21 septembre 1998 et n° 63 du 11 décem-

bre 1998 du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l’avis du 18 décembre 1998 de la Commission Paritaire de la
Brussels International Airport Company, société anonyme de droit
public;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 30 octobre 1998 sur la

demande d’avis dans un délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 3 mars 1999, en application de

l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre
Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application des articles 9, alinéa 1er, et 22, § 1er,
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur
de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant
intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la
police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation
de l’intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la
police des chemins de fer dans la gendarmerie, les grades équivalents
sont, pour les membres du personnel de police spéciale, service police
aéronautique, déterminés conformément à l’annexe du présent arrêté.
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 1999.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Vervoer zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

Annexe à l’arrêté royal du 29 avril 1999.

EQUIVALENCE DES NIVEAUX ET DES GRADES

NIVEAU GRADES DU PERSONNEL DE
POLICE SPECIALE - POLICE
AERONAUTIQUE

GRADES DU PERSONNEL DU
CORPS OPERATIONNEL DE
LA GENDARMERIE

Sous-officier Grade Grade

A. Sous-officier — sous-chef d’aérodrome
— premier sous-chef d’aérodrome
— sous-chef d’aérodrome principal

— maréchal des logis
— premier maréchal des logis
— premier maréchal des logis

B. Sous-officier d’élite — sous-chef d’aérodrome de 1ère classe — premier maréchal des logis chef

C. Sous-officier supérieur — premier sous-chef d’aérodrome de
1ère classe

— sous-chef d’aérodrome de 1ère classe
principal

— adjudant

— adjudant-chef

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 1999 établissant l’équivalence des grades de certains membres
du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale, service police aéronautique de la gendarmerie,
à ceux du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Transports
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
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Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 april 1999.

GELIJKWAARDIGHEID VAN DE NIVEAUS EN GRADEN

NIVEAU GRADEN VAN HET BIJZONDER
POLITIEPERSONEEL - LUCHT-
VAARTPOLITIE

GRADEN VAN HET PERSONEEL
VAN HET OPERATIONEEL
KORPS VAN DE RIJKSWACHT

Onderofficier Graad Graad

A. Onderofficier — onderluchthavenmeester
— eerste onderluchthavenmeester
— eerstaanwezend onderluchthaven-

meester

— wachtmeester
— eerste wachtmeester
— eerste wachtmeester

B. Keuronderofficier — onderluchthavenmeester eerste
klasse

— eerste opperwachtmeester

C. Hoofdonderofficier — eerste onderluchthavenmeester eer-
ste klasse

— eerst aanwezend onderluchthaven-
meester eerste klasse

— adjudant

— adjudant-chef

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 april 1999 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van
de graden van bepaalde personeelsleden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst luchtvaartpolitie
van de rijkswacht, met die van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

c

[C − 99/00325]N. 99 — 1466
29 APRIL 1999. — Koninklijk besluit tot instelling van de graden van
de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie,
en houdende de loopbaan van dat personeel

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

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid
op het artikel 11, § 4, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1991,
9 december 1994, 20 december 1995 en 17 november 1998, artike-
len 11bis en 13, derde lid, ingevoegd bij de wet van 17 november 1998;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

28 april 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op

30 april 1998;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken,

gegeven op 29 april 1998;
Gelet op de protocols van 19 juni 1998 en van 20 november 1998 van

het Sectorcomité VI;
Gelet op de beraadslaging van de Ministerraad, op 30 oktober 1998,

betreffende de adviesaanvraag binnen een termijn van één maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 maart 1999,

met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van

Onze Minister van Vervoer en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Bij de rijkswacht, categorie bijzonder politiepersoneel,
dienst zeevaartpolitie worden de volgende graden opgericht :

RANG DENOMINATION DU GRADE RANG GRAADBENAMING

13 commissaire maritime en chef 13 hoofdwaterschout

10 commissaire maritime 10 waterschout

26 agent-technicien de la police maritime 26 agent-technicus der zeevaartpolitie

22 premier lieutenant de la police maritime 22 eerste luitenant der zeevaartpolitie

[C − 99/00325]F. 99 — 1466
29 AVRIL 1999. — Arrêté royal créant des grades de la catégorie de
personnel de police spéciale, service police maritime, et portant la
carrière de ce personnel

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

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment
l’article 11, § 4, modifié par les lois du 18 juillet 1991, 9 décembre 1994,
20 décembre 1995 et 17 novembre 1998, les articles 11bis et 13, troisième
alinéa, insérés par la loi du 17 novembre 1998;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
29 avril 1998;
Vu les Protocoles du 19 juin 1998 et du 20 novembre 1998 du Comité

de secteur VI;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 30 octobre 1998 sur la

demande d’avis dans un délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 3 mars 1999, en application de

l’article 84, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre
des Transports et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A la gendarmerie, catégorie de personnel de police
spéciale, service police maritime, les grades suivants sont instaurés :
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RANG DENOMINATION DU GRADE RANG GRAADBENAMING

22 lieutenant de la police maritime 22 luitenant der zeevaartpolitie

20 agent de la police maritime 20 agent der zeevaartpolitie

Art. 2. De betrekking in de graad van hoofdwaterschout is te
begeven, ten belope van de openstaande betrekkingen, door verhoging
in graad van de waterschout.

Art. 3. De betrekking van eerste luitenant der zeevaartpolitie is te
begeven, ten belope van de openstaande betrekkingen, door verande-
ring van graad door de luitenant der zeevaartpolitie die ten minste zes
jaar graadanciënniteit heeft.

Art. 4. De betrekking van luitenant der zeevaartpolitie is te begeven,
ten belope van de openstaande betrekkingen door verhoging in graad
voor de agent der zeevaartpolitie.

Art. 5. De bevorderingen beoogd in de artikelen 2 tot en met 4 zijn
onderworpen aan de bepalingen van artikel 72 van het koninklijk
besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel,
en aan deze van de hoofdstukken II, IV en V van titel II van het
koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de beoordeling en de
loopbaan van het rijkspersoneel.

Art. 6. De agenten bedoeld in artikel 1 hebben toegang tot de
weddeschalen verbonden aan de graad van adjunct-adviseur in de
hiërarchie van de rijksambtenaren ingevolge het slagen voor een
vergelijkend examen voor overgang naar het hogere niveau. Dit
examen is onderworpen aan, respectievelijk, de bepalingen van
artikel 75, §§ 1 en 2 van het voormelde koninklijk besluit van
2 oktober 1937 en van artikel 29 van het voormelde koninklijk besluit
van 7 augustus 1939. Deze personeelsleden behouden hun graad van
agent, luitenant, eerste luitenant of agent-technicus der zeevaartpolitie.

Deze mogelijkheid is beperkt tot drie ambten. Het eenmalige
vergelijkend examen wordt opengesteld voor de personeelsleden van
niveau 2, de als eerste gerangschikte krijgt de weddeschaal 10C en de
twee volgende de weddeschaal 10B.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking met ingang op 1 april 1999.

Art. 8. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Vervoer zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

c

[C − 99/00324]N. 99 — 1467
29 APRIL 1999. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de
gelijkwaardigheid van de graden van bepaalde personeelsleden
van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie
van de rijkswacht met die van het personeel van het operationeel
korps van de rijkswacht

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

Gelet op de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht, inzonderheid
op artikel 11, §§ 2 en 4, gewijzigd bij de wet van 17 november 1998;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

28 april 1998;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van

30 april 1998;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenza-

ken, van 29 april 1998;
Gelet op de protocollen van 19 juni 1998 en van 20 november 1998

van het sectorcomité VI;
Gelet op het protocol nr. 56 van 21 september 1998 en nr. 63 van

11 december 1998 van het Onderhandelingscomité van het rijkswacht-
personeel;
Gelet op het besluit van de Ministerraad van 30 oktober 1998, over

het verzoek om advies door de Raad van State binnen een termijn van
een maand;

Art. 2. L’emploi au grade de commissaire maritime en chef est à
attribuer, à concurrence des emplois vacants, par avancement de grade
au commissaire maritime.

Art. 3. L’emploi de premier lieutenant de la police maritime est à
attribuer, à concurrence des emplois vacants, par changement de grade
au lieutenant de la police maritime qui a au moins six ans d’ancienneté
de grade.

Art. 4. L’emploi de lieutenant de la police maritime est à attribuer, à
concurrence des emplois vacants, par avancement de grade à l’agent de
la police maritime.

Art. 5. Les promotions visées aux articles 2 à 4 sont soumises aux
dispositions de l’article 72 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le
statut des agents de l’Etat et à celles des chapitres II, IV et V du titre II
de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des
agents de l’Etat.

Art. 6. Les agents visés à l’article 1er ont accès aux échelles de
traitement du grade de conseiller adjoint dans la hiérarchie des agents
de l’Etat, moyennant la réussite d’un concours d’accession au niveau
supérieur. Ce dernier est soumis respectivement aux dispositions de
l’article 75, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal précité du 2 octobre 1937 et de
l’article 29 de l’arrêté royal précité du 7 août 1939. Ces membres du
personnel gardent leur grade d’agent, de lieutenant, de premier
lieutenant ou d’ agent-technicien de la police maritime.

Cette possibilité est limitée à trois emplois. L’unique concours est
ouvert aux membres du personnel niveau 2, le premier classé
obtient l’échelle de traitement 10C et les deux suivants l’échelle de
traitement 10B.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 8. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Transports
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

[C − 99/00324]F. 99 — 1467
29 AVRIL 1999. — Arrêté royal établissant l’équivalence des grades
de certains membres du personnel de la catégorie de personnel de
police spéciale, service police maritime de la gendarmerie à ceux
du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

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

Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l’article
11, §§ 2 et 4, modifié par la loi du 17 novembre 1998;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
29 avril 1998;
Vu les protocoles du 19 juin 1998 et du 20 novembre 1998 du Comité

de secteur VI;
Vu le protocole n° 56 du 21 septembre 1998 et n° 63 du 11 décem-

bre 1998 du Comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu la délibération en Conseil des Ministres, le 30 octobre 1998 sur la
demande d’avis dans un délai d’un mois;
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Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 maart 1999,
met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en

Onze Minister van Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van de artikelen 9, eerste lid, en 22,
§ 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 januari 1999 tot
vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de
wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie,
de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en hou-
dende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de
luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, worden de
gelijkwaardige graden voor het bijzonder politiepersoneel, dienst
zeevaartpolitie, bepaald overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met ingang op 1 april 1999.

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Vervoer zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

Annexe à l’arrêté royal du 29 avril 1999

EQUIVALENCE DES NIVEAUX ET GRADES

NIVEAU GRADES DU PERSONNEL DE POLICE
SPECIALE — POLICE MARITIME

GRADES DU PERSONNEL
DU CORPS OPERATIONNEL

DE LA GENDARMERIE

Sous-officier Grade Grade

A. Sous-officier - agent de police maritime - maréchal des logis

- agent de police maritime avec 12 années
d’ancienneté de grade

- premier maréchal des logis

B. Sous-officier d’élite - lieutenant de police maritime, avec moins
de 10 ans d’ancienneté

- maréchal des logis-chef

- lieutenant de police maritime, avec 10 ans
d’ancienneté

- premier maréchal des logis-chef

- premier lieutenant de police maritime - premier maréchal des logis-chef

- agent-technicien de la police maritime avec
moins de 10 ans d’ancienneté

- maréchal des logis-chef

- agent-technicien de la police maritime avec
10 ans d’ancienneté

- premier maréchal des logis-chef

Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 3 mars 1999, en application de
l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre
Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application des articles 9, alinéa 1er, et 22, § 1er,
alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur
de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant
intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la
police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation
de l’intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la
police des chemins de fer dans la gendarmerie, les grades équivalents
sont, pour les membres du personnel de police spéciale, service police
maritime, déterminés conformément à l’annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Transports
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

18578 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



NIVEAU GRADES DU PERSONNEL DE POLICE
SPECIALE — POLICE MARITIME

GRADES DU PERSONNEL
DU CORPS OPERATIONNEL

DE LA GENDARMERIE

Officiers Grade Grade

A.Officiers - commissaire maritime avec moins de 7 ans
d’ancienneté de grade

- lieutenant

- commissaire maritime avec 7 années
d’ancienneté de grade

- capitaine

- commissaire maritime avec 12 années
d’ancienneté de grade

- capitaine-commandant

B.Officiers supérieurs - commissaire maritime en chef - major

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 avril 1999 établissant l’équivalence des grades de certains membres du personnel de la catégorie
de personnel de police spéciale, service police maritime de la gendarmerie, à ceux du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN

Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 april 1999

GELIJKWAARDIGHEID VAN DE NIVEAUS EN GRADEN

NIVEAU GRADEN VAN HET BIJZONDER POLITIE-
PERSONEEL — ZEEVAARTPOLITIE

GRADEN VAN HET PERSONEEL
VAN HET OPERATIONEEL KORPS

VAN DE RIJKSWACHT

Onderofficier Graad Graad

A.Onderofficier - agent der zeevaartpolitie - wachtmeester

- agent der zeevaartpolitie met 12 jaar graad-
anciënniteit

- eerste wachtmeester

B. Keuronderofficier - luitenant der zeevaartpolitie, minder dan
10 jaar graadanciënniteit

- opperwachtmeester

- luitenant der zeevaartpolitie met 10 jaar
graadanciënniteit

- eerste opperwachtmeester

- eerste luitenant der zeevaartpolitie - eerste opperwachtmeester

- agent-technicus der zeevaartpolitie, min-
der dan 10 jaar graadanciënniteit

- opperwachtmeester

- agent-technicus met 10 jaar graadanciënni-
teit

- eerste opperwachtmeester

Officieren Graad Graad

A. Officieren - waterschout met minder dan 7 jaar graad-
anciënniteit

- luitenant

- waterschout met 7 jaar graadanciënniteit - kapitein

- waterschout met 12 jaar graadanciënniteit - kapitein-commandant

B. Hoofdofficieren - hoofdwaterschout - majoor

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 april 1999 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de graden van bepaalde
personeelsleden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie van de rijkswacht, met die van het personeel van het
operationeel korps van de rijkswacht

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[99/35546]N. 99 — 1468
2 MAART 1999. — Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998

tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 2 (1)

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

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 1998 betreffende de ontwikkelingsdoelen voor het
buitengewoon basisonderwijs type 2 wordt bekrachtigd.

Art. 3. De ontwikkelingsdoelen opgenomen in het in artikel 2 bedoelde besluit worden in het schooljaar 2005-2006
geëvalueerd. Vanaf deze evaluatie wordt de evaluatie elke zes jaar herhaald. De Vlaamse regering legt de resultaten van
deze evaluaties voor aan het Vlaams Parlement. Een herziening van de ontwikkelingsdoelen is mogelijk vanaf
1 september 2006.

Art. 4. Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

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

Brussel, 2 maart 1999.

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

De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
E. BALDEWIJNS

Nota

(1) Zitting 1998-1999.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 1263, nr. 1. Amendement : 1263, nr. 2. Verslag : 1263, nr. 3.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 9 en 10 februari 1999.

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[99/35546]F. 99 — 1468
2 MARS 1999. — Décret sanctionnant l’arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998
définissant les objectifs de développement de l’enseignement fondamental spécial de type 2 (1)

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

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

Art. 2. L’arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 définissant les objectifs de développement de
l’enseignement fondamental spécial de type 2 est sanctionné.

Art. 3. Les objectifs de développement repris dans l’arrêté visé à l’article 2 seront évalués en l’année
scolaire 2005-2006. A partir de cette évaluation, une évaluation aura lieu tous les six ans. Le Gouvernement flamand en
soumettra les résultats au Parlement flamand. Une révision des objectifs de développement est possible à partir du
1er septembre 2006.

Art. 4. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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

Bruxelles, le 2 mars 1999.

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

Le Ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique,
E. BALDEWIJS

Note

(1) Session 1998-1999.
Documents. — Projet de décret : 1263, n° 1. Amendement : 1263, n° 2. Rapport : 1263, n° 3.
Annales. — discussion et adoption. Séances des 9 et 10 février 1999.
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[C − 99/35622]N. 99 — 1469

13 APRIL 1999. — Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het koninkrijk België en het
koninkrijk der Nederlanden betreffende het verdedigen van de oevers van de Westerschelde tegen inscharing,
ondertekend in Brussel op 6 januari 1993 (1)

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

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. De overeenkomst tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden betreffende het
verdedigen van de oevers van de Westerschelde tegen inscharing, ondertekend in Brussel op 6 januari 1993, zal
volkomen uitwerking hebben.

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

Brussel, 13 april 1999.

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

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
S. STEVAERT

Nota

(1) Zitting 1998-1999.
Stukken. — Ontwerp van decreet : 1157, nr. 1. — Verslag : 1157, nr. 2.
Handelingen. — Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 30 en 31 maart 1999.

TRADUCTION

[C − 99/35622]F. 99 — 1469

13 AVRIL 1999. — Décret portant assentiment à l’accord entre le Royaume de la Belgique et le Royaume des
Pays-Bas relatif à la protection des rives de l’Escaut occidental contre l’affouillement, signé à Bruxelles le
6 janvier 1993 (1)

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

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

Art. 2. L’accord entre le Royaume de la Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la protection des rives
de l’Escaut occidental contre l’affouillement, signé à Bruxelles le 6 janvier 1993, sortira son plein et entier effet.

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

Bruxelles, le 13 avril 1999.

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

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

Note

(1) Session 1998-1999.
Documents. — Projet de décret : 1157, n° 1. — Rapport : 1157, n° 2.
Annales. — Discussion et adoption. — Séances des 30 et 31 mars 1999.
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[C − 99/35620]N. 99 — 1470
13 APRIL 1999. — Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van subsidies om landbouw-

productiemethoden toe te passen en het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening
(EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn
met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid
op artikel 6, § 3;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu inzonderheid op
artikel 45;

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen, inzonderheid op artikel 10;
Overwegende dat de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 landbouwproductiemethoden

die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en natuurbeheer;
Overwegende dat de verordening (EG) nr. 746/96 van de Commissie van 24 april 1996 uitvoering geeft aan de

verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen
inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer;

Overwegende dat bij beschikking van de Commissie van 17 november 1994 goedkeuring wordt gegeven aan het
landbouwmilieuprogramma van België overeenkomstig verordening (EEG) nr. 2078/92;

Overwegende dat bij beschikking van de Commissie van 12 november 1998 goedkeuring wordt gegeven aan de
wijzigingen in het bij beschikking van 26 oktober 1998 goedgekeurde milieuprogramma voor de landbouw in België
(Vlaams Gewest) overeenkomstig verordening (EEG) nr. 2078/92;

Overwegende dat er overleg is geweest in de Interministeriële Conferentie Landbouw van 27 april 1998;
Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, gegeven op 9 juli 1998;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 2 maart 1998;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat onverwijld uitvoering dient

gegeven te worden aan verordening (EEG) nr. 2078/92 en terstond gevolg dient gegeven te worden aan de beschikking
van de Commissie van 12 november 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 maart 1999 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling en de Vlaamse minister van Economie,
KMO, Landbouw en Media;

Na beraadslaging,

Besluit :
HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° de aanvrager : de landbouwer of de landbouwer in hoofdberoep;

2° de administratie : de administratie Land- en Tuinbouw van het departement Economie, Werkgelegenheid,
Binnenlandse Zaken en Landbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

3° de afdeling natuur : de afdeling van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het
departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die belast is met de
natuurontwikkeling;

4° de afdeling land : de afdeling van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, die belast is met de landinrichting;

5° de beheerder : elke exploitant, natuurlijk of rechtspersoon, van een landbouwbedrijf, bedoeld in artikel 3, § 1 van
het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen,
zijnde een bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouw-
producten, die in hoofdzaak bestemd zijn voor verkoop;

6° de beheersdoelstelling : de doelstelling waarop het beheer gericht is en die bestaat in het bereiken van een
hogere kwaliteit dan de basismilieukwaliteit, door het onderhouden of ontwikkelen van natuurwaarden;

7° het beheersgebied : ruimtelijk afgebakende delen van het Vlaams Gewest waarin beheersovereenkomsten
kunnen worden gesloten op basis van dit besluit;

8° de beheersmaatregel : het werk of de handeling die de beheerder verricht of achterwege laat afhankelijk van de
beheersdoelstelling;

9° de beheersovereenkomst : de overeenkomst tussen de maatschappij en een beheerder waarbij deze laatste zich
vrijwillig ertoe verbindt gedurende een bepaalde termijn van ten minste vijf opeenvolgende jaren één of meer
beheerspakketten uit te voeren tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding, binnen de perken van de
begrotingskredieten;

10° de overeenkomst : de overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de aanvrager waarbij deze laatste zich
vrijwillig ertoe verbindt gedurende een bepaalde termijn van ten minste vijf opeenvolgende jaren één of meer
milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden in werking te stellen of maatregelen te nemen ter bescherming
van de genetische diversiteit tegen betaling van een vooraf bepaalde vergoeding, binnen de perken van de
begrotingskredieten;

11° het beheerspakket : een geheel van beheersmaatregelen die tegemoetkomen aan een specifieke beheers-
doelstelling;

12° de beheersvisie : de visie betreffende de gewenste ontwikkeling, de beheersdoelstellingen en de daarmee
overeenstemmende beheerspakketten binnen een beheersgebied;

13° de landbouwer : elke exploitant, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van een land- of tuinbouwbedrijf,
zijnde een bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van land- of
tuinbouwproducten die in hoofdzaak voor de verkoop zijn bestemd;

14° de landbouwer in hoofdberoep : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een land- of tuinbouwbedrijf
uitbaat en die activiteit in hoofdberoep uitoefent als bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van
4 juli 1996 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;
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15° de maatschappij : de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij het decreet van 21 december 1988;
16° de ministers : de Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud en de landinrichting, en de Vlaamse

minister, bevoegd voor het landbouwbeleid;
17° het natuurlijk milieu : het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun ruimtelijke en

ecologische kenmerken en processen die nodig zijn voor het behoud van de natuur in het Vlaams Gewest;
18° de bescherming van de genetische diversiteit : dieren houden van plaatselijke rassen die op het punt staan te

verdwijnen of het telen en vermeerderen van nuttige gewassen die aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast
en door genetische erosie worden bedreigd;

19° het natuurrichtplan : het plan opgesteld overeenkomstig de artikelen 48 en 50 van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

20° de verordening : de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouw-
productiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en betreffende natuurbeheer.

HOOFDSTUK II. — Milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden
en maatregelen ter bescherming van de genetische diversiteit

Art. 2. Dit hoofdstuk regelt het sluiten van overeenkomsten voor de aanmoediging van milieuvriendelijke
landbouwproductiemethoden en maatregelen ter bescherming van de genetische diversiteit.

Art. 3. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten kunnen de ministers subsidies verlenen aan
landbouwers in hoofdberoep die zich via een overeenkomst ertoe verbinden één of meerdere van de volgende
milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden toe te passen :

1° groenbedekking;

2° vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Art. 4. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten kunnen de ministers subsidies verlenen aan
landbouwers die zich via een overeenkomst ertoe verbinden maatregelen te nemen ter bescherming van de genetische
diversiteit.

Art. 5. De ministers bepalen het toepassingsgebied en de inhoud van de landbouwproductiemethoden bedoeld in
artikel 3 en van de maatregelen bedoeld in artikel 4.

Afhankelijk van de onderscheiden landbouwproductiemethoden kunnen de ministers het territoriale toepassings-
gebied binnen het Vlaams Gewest nader vaststellen.

Art. 6. Afhankelijk van de onderscheiden landbouwproductiemethoden kunnen de ministers de subsidie
onderwerpen aan het opstellen van een plan. Desgevallend dient de aanvrager dat plan op te stellen en ter goedkeuring
aan de administratie voor te leggen.

De ministers bepalen de elementen die dat plan moet bevatten.

Art. 7. De aanvraag tot het sluiten van een overeenkomst wordt ingediend bij de administratie, volgens de
voorwaarden die door de ministers worden bepaald.

Art. 8. De ministers leggen de procedure vast voor het sluiten van de overeenkomsten en het model van de
overeenkomst. Elke overeenkomst wordt gesloten voor een duur van ten minste vijf jaar en voorziet in een regeling
betreffende de controle op de naleving ervan.

Art. 9. De ministers leggen de subsidie en de voorwaarden van de betaling vast. Het bedrag van de subsidie
omvat de vergoeding voor de inkomstenverliezen, de door de verbintenis veroorzaakte extra kosten en desgevallend
het stimulerende element. De subsidies worden jaarlijks uitbetaald. De betalingen worden uitgevoerd op basis van een
jaarlijkse aanvraag om betaling van subsidie. Bij zich voorgedaan hebbende of bij overwogen wijzigingen ten opzichte
van de aangegane verbintenissen, dient de begunstigde daarvan in ieder geval tenminste jaarlijks aangifte te doen.

Art. 10. Vanaf het van kracht worden van de overeenkomst, dient de aanvrager de overeenkomst na te leven, zich
te onderwerpen aan de controle van de naleving ervan en dient hij alle gegevens, nodig om de evaluatie van de
maatregelen mogelijk te maken, aan de administratie ter beschikking te stellen. De ministers bepalen de voorwaarden
van controle en van evaluatie van de maatregelen.

Art. 11. De betalingen van de subsidies worden stopgezet zodra niet langer aan de voorwaarden van de
overeenkomst wordt voldaan of wanneer is vastgesteld dat de overeenkomsten niet volledig worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK III. — Beheersovereenkomsten

Art. 12. Dit hoofdstuk regelt het sluiten van beheersovereenkomsten voor de aanmoediging van landbouw-
productiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming en natuurbeheer.

Art. 13. De ministers leggen de beheersgebieden vast.

Art. 14. § 1. De ministers stellen de beheersdoelstellingen en de beheerspakketten vast die het voorwerp kunnen
uitmaken van een beheersovereenkomst.

§ 2. Per beheersgebied - of gedeelten ervan kunnen de ministers een beheersvisie opstellen. Als een natuurrichtplan
bestaat geldt dat als beheersvisie. Het omvat ten minste :

1° een omschrijving van de actuele en potentiële natuur- en landschapswaarden en van de milieukwaliteiten;

2° het streefbeeld voor de natuur- en landschapswaarden en van de milieukwaliteiten;

3° de toepasselijke beheersdoelstellingen;

4° de door de inzet van de beheerspakketten te verwachten positieve resultaten op het gebied van natuur- en
landschapswaarden en de verbetering van milieuomstandigheden en de wijze waarop dat bijdraagt tot de algemene
milieukwaliteit.

§ 3. Als er geen beheersvisie is, leggen de ministers voor ieder beheersgebied of gedeelten ervan vast welke
beheersdoelstellingen en daarbijbehorende beheerspakketten van toepassing zijn, rekening houdend met het
streefbeeld voor de natuur- en landschapselementen en van de milieukwaliteiten in het bedoelde beheersgebied.
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Art. 15. Op verzoek van de beheerder kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten na gunstig advies van de
daartoe aangewezen ambtenaren en voor zover ze in overeenstemming zijn met de goedgekeurde natuurrichtplannen
bedoeld in de artikelen 48 en 50 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

De ministers leggen de procedure vast voor het sluiten van de beheersovereenkomsten en het model van de
beheersovereenkomst.

Elke beheersovereenkomst wordt gesloten voor een duur van ten minste vijf jaar en bevat een regeling betreffende
de controle op de naleving ervan.

De beheersovereenkomst kan aanvangen op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De maatschappij legt de
aanvangsdatum van elke beheersovereenkomst vast, op basis van de gekozen beheerspakketten.

Art. 16. Beheersovereenkomsten die betrekking hebben op percelen waarvan de pacht is opgezegd na 31 juli 1992,
kunnen slechts worden gesloten bij gunstig advies van de administratie, die hierbij rekening houdt met de
doelstellingen van het landbouwbeleid.

Art. 17. Vanaf het van kracht worden van de beheersovereenkomst, dient de beheerder de beheersovereenkomst
na te leven, zich te onderwerpen aan de controle van de naleving ervan en dient hij alle gegevens, nodig om de
evaluatie van de maatregelen mogelijk te maken, aan de maatschappij ter beschikking te stellen. De ministers bepalen
de voorwaarden van controle en van evaluatie van de maatregelen.

Art. 18. De ministers leggen de beheersvergoeding en de voorwaarden van de betaling vast.

Het bedrag van de beheersvergoeding omvat de vergoeding voor de inkomstenverliezen, de door de verbintenis
veroorzaakte extra kosten en desgevallend het stimulerende element. Deze vergoedingen en kosten omvatten geen
vergoedingen en kosten voor het naleven van de basismilieukwaliteit, zoals opgenomen in de reglementaire
bepalingen.

Bedragen lager dan 2.000 frank worden niet uitbetaald.

De beheersvergoeding kan niet gecumuleerd worden met andere vormen van vergoeding voor dezelfde of een
gelijkaardige prestatie met uitzondering van deze opgenomen in artikel 10 van de verordening en de vergoeding in
toepassing van artikel 15 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de
verontreiniging door meststoffen.

Facultatieve verhogingen tot maximum 30 % in het kader van het gemeentelijk of provinciaal milieubeleid zijn
mogelijk maar zijn niet subsidieerbaar door het Vlaams Gewest.

De betalingen van de beheersvergoedingen worden stopgezet zodra niet langer aan de voorwaarden van de
beheersovereenkomst wordt voldaan of wanneer is vastgesteld dat de beheersovereenkomsten niet volledig worden
uitgevoerd.

HOOFDSTUK IV. — Algemene bepalingen

Art. 19. § 1. De beheersovereenkomst of overeenkomst kan voortijdig worden beëindigd wegens overmacht in de
volgende gevallen :

1° overlijden van de beheerder of aanvrager;

2° volledige arbeidsongeschiktheid van ten minste één jaar van de beheerder of aanvrager;

3° onteigening van tenminste 30 % van de bedrijfsoppervlakte, als die onteigening op de dag waarop de
beheersovereenkomst of overeenkomst is gesloten, niet was te voorzien;

4° een door de overheid overeenkomstig de wet van 12 juli 1976 erkende natuurramp die het landbouwareaal van
het bedrijf in belangrijke mate ongunstig beı̈nvloedt;

5° het door een ongeluk tenietgaan van de bedrijfsgebouwen van de beheerder of aanvrager;

6° een epizoötie die de gehele veestapel van de beheerder of aanvrager, of een deel ervan, heeft getroffen, en die
het onmogelijk maakt de bepalingen van de beheersovereenkomst of overeenkomst na te leven.

§ 2. Onverminderd het bepaalde in § 1 kunnen in individuele gevallen, rekening houdend met de bijzondere
omstandigheden, op verzoek van de beheerder of aanvrager, andere gevallen van overmacht, dan die bedoeld in § 1,
worden erkend door de ministers.

§ 3. De kennisgeving van de gevallen van overmacht, bedoeld in § 1, of de aanvraag tot erkenning als overmacht,
bedoeld in § 2, worden samen met de bijbehorende bewijsstukken schriftelijk ingediend door de beheerder of aanvrager
respectievelijk bij de maatschappij of de administratie binnen een termijn van tien werkdagen te rekenen vanaf het
tijdstip waarop dit voor de beheerder of aanvrager mogelijk is.

§ 4. In geval van overmacht eindigt de beheersovereenkomst of overeenkomst en is geen terugbetaling van de
beheersvergoeding of subsidie verschuldigd voor de periode waarin de beheersovereenkomst of overeenkomst
daadwerkelijk gold.

§ 5. Voor zover er niet uitdrukkelijk in de beheersovereenkomst of overeenkomst wordt van afgeweken, zijn de
bepalingen van gemeen recht, in het bijzonder de bepalingen van Boek III, titel III, van het Burgerlijk Wetboek, van
toepassing op de beheersovereenkomsten of overeenkomsten.

Art. 20. De percelen waarvoor een beheersovereenkomst of overeenkomst wordt gesloten, kunnen zichtbaar
aangeduid worden door een aanwijzingsbord op het perceel na akkoord van de beheerder of de aanvrager. De ministers
stellen het model van de aanwijzingsborden vast, en de voorwaarden voor de plaatsing ervan.

Art. 21. Wanneer de beheerder of aanvrager de bepalingen van de beheersovereenkomst of overeenkomst niet kan
blijven nakomen omdat zijn bedrijf in een ruilverkaveling of een soortgelijke landinrichtingsmaatregel van de overheid
is betrokken, bepaalt de maatschappij de voorwaarden om de beheersovereenkomst of overeenkomst aan de nieuwe
bedrijfsomstandigheden aan te passen. Zij kan hiertoe een aangepaste beheersovereenkomst of overeenkomst
voorleggen. Bij de overeenkomsten gebeurt die aanpassing in overleg met de administratie.

Indien een dergelijke aanpassing onmogelijk is, kan de maatschappij of de administratie beslissen dat de
beheersovereenkomst of overeenkomst eindigt zonder dat voor de periode waarin de beheersovereenkomst of
overeenkomst daadwerkelijk gold, de beheersvergoeding of subsidie moet worden terugbetaald.
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Art. 22. Wanneer de beheerder of aanvrager in de loop van de beheersovereenkomst of overeenkomst zijn bedrijf
geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een ander, kan die laatste de beheersovereenkomst of overeenkomst voor de
resterende looptijd overnemen. Gebeurt die overname niet, dan moet de beheerder of aanvrager de ontvangen
beheersvergoeding of subsidie terugbetalen, vermeerderd met de wettelijke interest die berekend wordt vanaf het
tijdstip van de betaling van het onverschuldigde bedrag.

Van die terugbetaling kan worden afgezien als de beheerder of aanvrager reeds gedurende drie jaar de
beheersovereenkomst of overeenkomst is nagekomen, zijn landbouwactiviteit beëindigt en overname van de
beheersovereenkomst of overeenkomst door de overnemer niet kan worden verwezenlijkt.

Art. 23. Op verzoek van de beheerder of aanvrager kan de maatschappij of de administratie de bestaande
beheersovereenkomst of overeenkomst omzetten in een nieuwe beheersovereenkomst of overeenkomst, op voorwaarde
dat de omzetting onomstotelijk voordelen voor het milieu biedt en de bestaande beheersovereenkomst of overeenkomst
in belangrijke mate wordt versterkt.

Op verzoek van de beheerder of aanvrager kan de maatschappij of de administratie de voorwaarden van de
bestaande beheersovereenkomst of overeenkomst aanpassen aan de door de Europese Commissie goedgekeurde
wijzigingen van het landbouwmilieuprogramma.

Art. 24. Bij opzettelijk of door grove nalatigheid onjuiste aangifte, wordt de betrokken beheerder of aanvrager van
elke steun in het kader van de verordening uitgesloten. Pas twee jaar later kan hij een nieuwe beheersovereenkomst of
overeenkomst in het kader van de milieumaatregelen in de landbouw aangaan.

Art. 25. Behalve wanneer een niet-verschuldigde betaling het gevolg is van een materiële vergissing van de
bevoegde instantie, wordt het terug te betalen bedrag met uitsluiting van de beheersvergoedingen vermeerderd met de
wettelijke interest, die berekend wordt vanaf het tijdstip van de betaling van het niet-verschuldigde bedrag en
verhoogd met een administratieve boete die gelijk is aan het ten onrechte verkregen bedrag.

Art. 26. De terugbetaling van het niet-verschuldigd bedrag, zelfs wanneer dat lager is dan 2.000 frank, kan in
mindering gebracht worden van de eerstvolgende betaling. In dat geval is geen intrest verschuldigd, vanaf het ogenblik
dat de beheerder of aanvrager van de niet-verschuldigde betaling op de hoogte is gebracht.

HOOFDSTUK V. — Organisatie

Art. 27. Onverminderd haar bevoegdheden bepaald door of krachtens een decreet, staat de maatschappij of de
administratie in voor de actieve bevordering, het sluiten en de voortgangsbewaking van respectievelijk de
beheersovereenkomsten en overeenkomsten.

De afdeling natuur wordt belast met de voorbereiding en de uitvoering van de beheersovereenkomsten binnen de
groengebieden, bosgebieden en natuurontwikkelingsgebieden van de gewestplannen overeenkomstig het decreet
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 of de gebieden waar natuurrichtplannen van
toepassing zijn of waarvoor deze opgesteld dienen te worden conform de artikelen 48 en 50 van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, en met de voortgangsbewaking en de evaluatie
van het beleid inzake beheersovereenkomsten.

De afdeling land wordt belast met de voorbereiding, de uitvoering, de voortgangsbewaking en de evaluatie van
het beleid inzake beheersovereenkomsten binnen de agrarische gebieden van de gewestplannen overeenkomstig het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, met uitsluiting van de in het tweede lid
genoemde gebieden.

Art. 28. De maatschappij, de afdeling natuur, de afdeling land en de administratie worden, ieder voor wat hun
bevoegdheden betreft, belast met het toezicht op en de evaluatie van de maatregelen genomen in het kader van dit
besluit. Zij kunnen zich hiertoe laten bijstaan door derden.

Ze leggen jaarlijks een evaluatieverslag van de maatregelen voor aan de ministers. Het verslag omvat de
socio-economische, de landbouw- en de milieuaspecten met inachtneming van de doelstellingen van de verordening
en met de specifieke doelstellingen van de desbetreffende maatregel.

Art. 29. § 1. De ministers stellen een geschillenadviescommissie in, die is samengesteld als volgt :

1° de voorzitter, aan te wijzen door de ministers;

2° de ondervoorzitter, aan te wijzen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid;

3° één lid, aan te wijzen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud;

4° één lid op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouwbeleid;

5° één lid op voordracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting;

6° twee deskundigen, waarvan één aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud en één
aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid.

Alle leden, uitgezonderd de twee deskundigen, zijn ambtenaren bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De voorzitter organiseert het secretariaat voor de geschillenadviescommissie.

§ 2. De ministers leggen de procedure voor de geschillenadviescommissie vast.

Art. 30. De geschillenadviescommissie verleent advies over geschillen betreffende de sluiting, de uitvoering,
de handhaving en de beëindiging door overmacht van de beheersovereenkomsten en overeenkomsten als bedoeld
in artikel 19, § 2.

De ministers beslissen over het geschil binnen dertig kalenderdagen vanaf de ontvangst van het advies. Het advies
is bindend wanneer die beslissing niet wordt genomen binnen de gestelde termijn.

De geschillenadviescommissie kan bemiddelend optreden op verzoek van de meest gerede partij.

HOOFDSTUK VI. — Slotbepalingen

Art. 31. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.
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Art. 32. De Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud en de landinrichting en de Vlaamse minister,
bevoegd voor het landbouwbeleid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 april 1999

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

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS

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

TRADUCTION

[C − 99/35620]F. 99 — 1470
13 AVRIL 1999. – Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l’octroi de subventions en vue de l’application de

méthodes de production agricole et à la passation de contrats de gestion en exécution du Règlement (CEE)
n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec
les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la ″Vlaamse Landmaatschappij″ (Société flamande terrienne),
notamment l’article 6, § 3;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment
l’article 45;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l’article 10;
Considérant le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel;
Considérant que le règlement (CE) 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 met en oeuvre le règlement (CEE)

n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences
de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel;

Considérant que par décision de la Commission du 17 novembre 1994 le programme agri-environnemental pour
la Belgique est approuvé, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92;

Considérant que par décision de la Commission du 12 novembre 1998 sont approuvées les modifications apportées
au programme agri-environnemental pour la Belgique (Région flamande) approuvé par la décision du 26 octobre 1998,
conformément au règlement (CEE) n° 2078/92;

Considérant qu’une concertation a eu lieu au sein de la Conférence interministérielle sur l’Agriculture du
27 avril 1998;

Vu l’avis du Conseil flamand de l’Agriculture et de l’Horticulture, donné le 9 juillet 1998;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 mars 1998;
Vu l’urgence motivée par le fait qu’il importe de mettre en oeuvre sans tarder le règlement (CEE) n° 2078/92 et de

donner suite à la décision de la Commission du 12 novembre 1998;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donné le 9 mars 1999 en application de l’article 84, alinéa premier, 2° des lois

coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi et du Ministre flamand de l’Economie,

des PME, de l’Agriculture et des Médias;
Après en avoir délibéré,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° le demandeur : l’agriculteur ou l’agriculteur à titre principal;

2° l’administration : l’Administration de l’Agriculture et de l’Horticulture du Département de l’Economie, de
l’Emploi, des Affaires intérieures et de l’Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;

3° la Division de la Nature : la Division de l’Administration de la Gestion de l’Environnement, de la Nature, du
Sol et des Eaux du Département de l’Environnement et de l’Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande,
qui est chargée du développement de la nature;

4° la Division du Sol : la Division de l’Administration de la Gestion de l’Environnement, de la Nature, du Sol et
des Eaux du Département de l’Environnement et de l’Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande, qui est
chargée de l’aménagement de l’espace rural;

5° le gestionnaire : tout exploitant, soit une personne physique, soit une personne morale, d’une entreprise agricole,
visé à l’article 3, § 1er du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux
engrais, à savoir une exploitation industrielle de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles
destinés principalement à la vente;

6° l’objectif de gestion : l’objectif visé par la gestion et qui consiste à atteindre une meilleure qualité que la qualité
environnementale de base, par le maintien ou le développement des richesses naturelles;

7° la zone de gestion : les territoires délimitées de la Région flamande pouvant faire l’objet de contrats de gestion
en vertu du présent arrêté;

8° la mesure de gestion : les travaux ou les actes effectués ou non par le gestionnaire en fonction de l’objectif de gestion;

9° le contrat de gestion : la convention passée entre la société et un gestionnaire dans laquelle ce dernier s’engage
à mettre en oeuvre un ou plusieurs paquets de gestion au cours d’un délai déterminé d’au moins cinq ans successifs,
moyennant paiement d’une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires;
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10° la convention : la convention conclue entre la Région flamande et le demandeur dans laquelle ce dernier
s’engage à mettre en pratique pendant un délai déterminé d’au moins cinq ans successifs, une ou plusieurs méthodes
de production agricole respectueuses de l’environnement ou à prendre des mesures en vue de protéger la diversité
génétique, moyennant paiement d’une indemnité fixée au préalable et ce dans les limites des crédits budgétaires;

11° le paquet de gestion : un ensemble de mesures de gestion visant à rencontrer un objectif de gestion spécifique;
12° l’approche de la gestion : la vision sur le développement voulu, les objectifs de gestion et les paquets de gestion

y correspondants dans une zone de gestion;
13° l’agriculteur : tout exploitant, soit une personne physique, soit une personne morale, d’une entreprise agricole

ou horticole, à savoir une exploitation industrielle de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles
ou horticoles destinés principalement à la vente;

14° l’agriculteur à titre principal : toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise agricole ou
horticole et qui exerce cette activité à titre principal conformément à l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement flamand
du 4 juillet 1996 concernant les aides aux investissements et à l’installation en agriculture;

15° la société : la ″Vlaamse Landmaatschappij″, créée par le décret du 21 décembre 1988;
16° les Ministres : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature et de l’aménagement de l’espace rural

et le Ministre flamand chargé de la politique agricole;
17° le milieu naturel : l’ensemble des éléments biotiques et abiotiques et leurs caractéristiques et processus spatiaux

et écologiques qui sont nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;
18° la protection de la diversité génétique : l’élevage d’animaux de races locales menacées de disparition ou la

cultivation et la multiplication de végétaux utiles adaptés aux conditions locales et menacés par l’érosion génétique;
19° le plan directeur de la nature : le plan établi conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997

concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
20° le règlement : le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production

agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel;
CHAPITRE II. — Méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement et mesures de protection de la diversité génétique

Art. 2. Le présent chapitre règle la passation de conventions à l’effet d’encourager des méthodes de production
agricole respectueuses de l’environnement et des mesures de protection de la diversité génétique.

Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Ministres peuvent accorder des subventions aux
agriculteurs à titre principal qui s’engagent par la voie d’une convention à mettre en pratique une ou plusieurs des
méthodes suivantes de production agricole respectueuses de l’environnement :

1° engrais verts;

2° réduction de l’utilisation d’engrais et de produits phytopharmaceutiques.

Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les Ministres peuvent accorder des subventions aux
agriculteurs qui s’engagent par la voie d’une convention à prendre des mesures pour protéger la diversité génétique.

Art. 5. Les Ministres déterminent le champ d’application et le contenu des méthodes de production agricole,
visées à l’article 3 et des mesures, visées à l’article 4. En fonction des différentes méthodes de production agricole, les
Ministres peuvent préciser le champ d’application territorial en Région flamande.

Art. 6. En fonction des différentes méthodes de production agricole, les Ministres peuvent subordonner l’octroi de
la subvention à l’établissement d’un plan. Le cas échéant, le demandeur est tenu d’établir ce plan et de le soumettre à
l’approbation de l’administration.

Les Ministres précisent les éléments devant figurer dans ce plan.

Art. 7. La demande de passation d’une convention est présentée à l’administration aux conditions arrêtées par les Ministres.

Art. 8. Les Ministres arrêtent la procédure de passation des conventions et le modèle de convention. Chaque
convention est conclue pour une durée de cinq ans au moins et contient un régime de contrôle de son observation.

Art. 9. Les Ministres arrêtent la subvention et les conditions de paiement. Le montant de la subvention couvre le
dédommagement des pertes de revenu, les frais supplémentaires découlant de l’engagement et, le cas échéant,
l’élément incitatif. Les subventions sont payées annuellement. Les paiements s’effectuent sur base d’une demande
annuelle en paiement. En cas de modification déjà apportée ou envisagée des engagements contractés, le bénéficiaire
devra en tout cas en faire déclaration chaque année.

Art. 10. Dès l’entrée en vigueur de la convention, le demandeur doit respecter celle-ci, se soumettre au contrôle
de son observation et fournir à l’administration toute information permettant l’évaluation des mesures. Les Ministres
arrêtent les conditions du contrôle et de l’évaluation des mesures.

Art. 11. Il est mis fin au paiement des subventions dès que les conditions de la convention ne sont plus respectées
ou lorsqu’on constate que les conventions sont incomplètement mises en oeuvre.

CHAPITRE III. — Contrats de gestion

Art. 12. Le présent chapitre règle la passation de contrats de gestion visant à encourager les méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’espace naturel.

Art. 13. Les Ministres fixent les zones de gestion.

Art. 14. § 1er. Les Ministres arrêtent les objectifs de gestion et les paquets de gestion susceptibles de faire l’objet
de contrats de gestion.

§ 2. Les Ministres peuvent élaborer l’approche de la gestion par zone de gestion ou par sous-zones de gestion.
L’existence d’un plan directeur de la nature vaut approche de la gestion. Il comprend au moins :

1° une description des richesses naturelles et paysagères potentielles et des qualités environnementales;

2° l’objectif envisagé en matière de richesses naturelles et paysagères et de qualités environnementales;

3° les objectifs de gestion applicables;

4° les résultats positifs à escompter dans le domaine des richesses naturelles et paysagères suite à l’application des
paquets de gestion et l’amélioration des conditions environnementales et la manière dont cela contribue à la qualité
générale de l’environnement.
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§ 3. Faute d’apporche de la gestion, les Ministres déterminent pour chaque zone de gestion ou sous-zones, quels
objectifs de gestion et paquets de gestion y correspondants sont d’application, compte tenu de l’objectif à réaliser en
matière d’éléments naturels ou paysagers et de qualités environnementales dans la zone de gestion concernée.

Art. 15. A la demande du gestionnaire, des contrats de gestion peuvent être conclus après avis favorable des
fonctionnaires désignés à cet effet et pour autant qu’ils sont conformes aux plans directeurs de la nature approuvés,
visés aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Les Ministres arrêtent la procédure de passation des contrats de gestion et le modèle du contrat de gestion.

Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans au moins et comprend un régime de contrôle de
son observation.

Le contrat de gestion peut prendre effet le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La société fixe la date
de prise d’effet de chaque contrat de gestion sur la base des paquets de gestion choisis.

Art. 16. Les contrats de gestion portant sur les parcelles dont le bail à ferme a été résilié après le 31 juillet 1992,
ne peuvent être conclus après avis favorable de l’administration qui tient compte des objectifs de la politique agricole.

Art. 17. Dès l’entrée en vigueur du contrat de gestion, le gestionnaire est tenu de respecter le contrat de gestion,
se soumettre au contrôle de son observation et de mettre à la disposition de la société toute information permettant
l’évaluation des mesures. Les Ministres arrêtent les conditions de contrôle et d’évaluation des mesures.

Art. 18. Les Ministres fixent l’indemnité de gestion et ses conditions de paiement. Le montant de la subvention
couvre le dédommagement des pertes de revenu, les frais supplémentaires découlant de l’engagement et, le cas
échéant, l’élément incitatif. Sont exclus des indemnités et frais précités, les indemnités et frais couvrant l’observation
de la qualité environnementale de base, conformément aux dispositions réglementaires.

Les montants inférieurs à 2.000 francs ne sont pas payés.

L’indemnité de gestion n’est pas cumulable avec d’autres indemnités portant sur la même prestation ou une
prestation similaire, à l’exception de celles figurant à l’article 10 du règlement et l’indemnité prévue en application de
l’article 15 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais.
Des majorations facultatives plafonnées à 30 % dans le cadre de la politique de l’environnement communale ou
provinciale, sont autorisées mais non subventionnables par la Région flamande.

Il est mis fin au règlement des indemnités de gestion dès qu’il n’est plus satisfait aux conditions du contrat de
gestion ou lorsqu’on constate que les contrats de gestion sont incomplètement appliqués.

CHAPITRE IV. — Dispositions générales

Art. 19. § 1er. Le contrat de gestion ou la convention peuvent être résiliés prématurément pour cause de force
majeure dans les cas suivants :

1° décès du gestionnaire ou du demandeur;

2° incapacité de travail complète d’au moins un an du gestionnaire ou du demandeur.

3° expropriation de 30 % au moins de la superficie d’exploitation, si cette expropriation était imprévisible le jour
de passation du contrat de gestion ou de la convention;

4° une calamité naturelle reconnue par les pouvoirs publics conformément à la loi du 12 juillet 1976 qui a une
incidence défavorable notable sur la superficie agricole de l’entreprise;

5° la destruction accidentelle des immeubles d’exploitation du gestionnaire ou du demandeur;

6° une épizootie qui a frappé le cheptel, en tout ou en partie, du gestionnaire ou du demandeur et qui rend
impossible l’observation des dispositions du contrat de gestion ou de la convention.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, d’autres cas de force majeure que ceux visés au § 1er, peuvent être
reconnus par les Ministres, sur demande du gestionnaire ou du demandeur, dans des cas individuels, compte tenu des
circonstances particulières.

§ 3. Le gestionnaire ou le demandeur adresse par écrit la notification des cas de force majeure, visés au § 1er, ou
la demande de reconnaissance comme force majeure, visée au § 2, conjointement avec les pièces justificatives s’y
rapportant, à la société ou l’administration, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le
gestionnaire ou le demandeur sont en mesure de le faire.

§ 4. En cas de force majeure, le contrat de gestion ou la convention cesse et aucun remboursement de l’indemnité
de gestion ou de la subvention n’est dû pour la période de validité effective du contrat de gestion ou de la convention.

§ 5. Pour autant que le contrat de gestion ou la convention n’en dérogent explicitement, les contrats de gestion ou
les conventions sont régis par les dispositions de droit commun, en particulier les dispositions du Livre III, titre III du
Code civil.

Art. 20. Sur les parcelles faisant l’objet d’un contrat de gestion ou d’une convention, un panneau indicateur peut
être placé à un endroit visible, après accord du gestionnaire ou du demandeur. Les Ministres arrêtent le modèle des
panneaux indicateurs et les conditions de son placement.

Art. 21. Lorsque le gestionnaire ou le demandeur ne peut plus respecter les dispositions du contrat de gestion ou
de la convention du fait que son entreprise est impliquée dans un lotissement ou une mesure similaire d’aménagement
de l’espace rural de la part des pouvoirs publics, la société fixe les conditions d’alignement du contrat de gestion ou
de la convention sur les nouvelles conditions d’exploitation. Pour les conventions, cet alignement s’opère en
concertation avec l’administration.

Si un tel alignement s’avère impossible, la société ou l’administration peut décider la cessation du contrat de
gestion ou de la convention sans que le remboursement de l’indemnité de gestion ou de la subvention ne soit dû pour
la période de validité effective du contrat de gestion ou de la convention.

Art. 22. Lorsque, pendant la période de validité du contrat de gestion ou de la convention, le gestionnaire ou le
demandeur cède son entreprise en tout ou en partie, à une autre personne, celle-ci peut reprendre le contrat de gestion
ou la convention pour la durée de validité restante. Si la reprise n’a pas lieu, le gestionnaire ou le demandeur doit
rembourser l’indemnité de gestion ou la subvention perçue, majorée de l’intérêt légal qui est calculé à partir de la date
de paiement du montant indu.
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Il peut être renoncé à ce remboursement si le gestionnaire ou le demandeur a respecté pendant trois ans le contrat
de gestion ou la convention, a cessé ses activités agricoles et si la reprise du contrat de gestion ou de la convention par
le repreneur ne s’est pas concrétisée.

Art. 23. Sur demande du gestionnaire ou du demandeur, la société ou l’administration peut convertir le contrat de
gestion ou convention existants en un nouveau contrat de gestion ou convention, à la condition que cette opération bénéficie
indubitablement à l’environnement et le contrat de gestion ou convention existants soit renforcé de façon notable.

Sur demande du gestionnaire ou du demandeur, la société ou l’administration peut aligner les conditions du
contrat de gestion ou convention existants sur les modifications du programme agri-environnemental adoptées par le
Commission européenne.

Art. 24. En cas de déclaration inexacte, de façon délibérée ou du fait de grave négligence, le gestionnaire ou le
demandeur concernés sont exclus de toute aide dans le cadre du règlement. Il ne peut conclure un nouveau contrat de
gestion ou convention dans le cadre des mesures agri-environnementales, qu’après un délai de deux ans.

Art. 25. Sauf en cas d’un paiement indu du fait d’une erreur matérielle de l’instance compétente, le montant à
rembourser, à l’exclusion des indemnités de gestion, est majoré de l’intérêt légal qui est calculé à partir de la date de
paiement du montant indu et de l’amende administrative qui correspond au montant indûment perçu.

Art. 26. Le remboursement du montant indu, même inférieur à 2.000 francs, peut être déduit du paiement
prochain. Dans ce cas, aucun intérêt n’est dû, à partir du moment que le paiement indu est porté à la connaissance du
gestionnaire ou du demandeur.

CHAPITRE V. — Organisation

Art. 27. Sans préjudice des compétences prévues par ou en vertu d’un décret, la société ou l’administration assure
la promotion active, la passation et le suivi, respectivement, des contrats de gestion et des conventions.

La Division de la Nature est chargée de la préparation et de l’exécution des contrats de gestion dans les zones vertes, les
zones forestières et les zones de développement de la nature des plans de secteur, conformément au décret relatif à
l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou dans les zones où des plans directeurs de la nature sont
applicables ou requis conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature
et le milieu naturel, ainsi que du suivi et de l’évaluation de la politique en matière de contrats de gestion.

La Division du Sol est chargée de la préparation, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation de la politique en
matière de contrats de gestion dans les zones agricoles des plans de secteur, conformément au décret relatif à
l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l’exclusion des zones énumérées à l’alinéa deux.

Art. 28. La société, la Division de la Nature, la Division du Sol et l’administration sont chargées, chacune en ce qui
concerne leurs compétences, de la surveillance et de l’évaluation des mesures prises dans le cadre du présent arrêté.
Elles peuvent se faire assister par des tiers.

Elles soumettent annuellement aux Ministres un rapport d’évaluation des mesures. Le rapport traite des aspects
socioéconomiques, agricoles et environnementaux, compte tenu des objectifs du règlement et des objectifs spécifiques
de la mesure en question.

Art. 29. § 1er. Les Ministres créent une commission consultative des litiges qui est composée comme suit :

1° le président que les Ministres désignent;

2° le vice-président que les Ministres flamands chargés de la politique agricole désignent;

3° un membre que le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature désigne;

4° un membre sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique agricole;

5° un membre sur la proposition du Ministre flamand chargé de l’aménagement de l’espace rural;

6° deux experts, dont un est désigné par le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature, et un désigné
par le Ministre flamand chargé de la politique agricole.

Tous les membres, à l’exception des deux experts, appartiennent au Ministère de la Communauté flamande.

Le Président organise le secrétariat de la commission consultative des litiges.

§ 2. Les Ministres arrêtent la procédure de la commission consultative des litiges.

Art. 30. La commission consultative des litiges rend des avis sur le contentieux concernant la passation,
l’exécution, le maintien et la résiliation par suite de force majeure des contrats de gestion et des conventions visés
à l’article 19, § 2.

Les Ministres statuent sur le litige dans les trente jours calendaires prenant cours le jour de réception de l’avis.
L’avis est obligatoire lorsque la décision n’est pas prise dans le délai imparti.

La commission consultative des litiges peut servir d’intermédiaire sur demande de la partie la plus diligente.

CHAPITRE VI. — Dispositions finales

Art. 31. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 32. Le Ministre flamand qui a la conservation de la nature et l’aménagement de l’espace rural dans ses
attributions et le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 1999
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,

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

E. VAN ROMPUY
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[C − 99/35616]N. 99 — 1471

22 MAART 1999. — Ministerieel besluit houdende bekendmaking van de beslissing van de Vlaamse regering
houdende de opmaak van afbakeningsplannen in toepassing van het decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 2 maart 1998,

Besluit :
Enig artikel. De Vlaamse regering heeft op dinsdag 2 maart 1998 in uitvoering van het decreet betreffende het

natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, beslist tot het opmaken van het ontwerpplan tot afbakening
van Grote Eenheden Natuur (GEN), Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO) en natuurverwevingsgebieden
(NVWG) en de concrete procedure van afbakening van GEN en GENO in de artikel 21 - gebieden van het decreet
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 en de NVWG - gebieden aan te geven als
volgt :

Publicatie B.S. :
beslissing tot

opmaak van het
ontwerpplan +

concrete
procedure.

Opstellen
afbakeningsplan
afdeling natuur

Voorafgaandelijk
consultatie streeftermijn 1 maand

B.VL.R voorlopige
vaststelling

afbakeningsplan (*)

ontwerpplan naar SERV, MINA-
raad, de bestendige deputatie, de
Raad, het Instituut, afdeling Land,
afdelingWater, afdeling Bos en Groen,
afdeling ruimtelijke planning, afde-
ling Monumenten en Landschappen,
ALT, de betrokken water-
voorzieningsmaatschappijen en de
Vlaamse Hoge Bosraad

Ontwerpplan naar gemeente(n),
polders en/of wateringen

binnen de 10 dagen
na (*)

Adviezen naar
afd. natuur

advies van
afdeling natuur

B.VL.R definitieve
vaststelling

publicatie in B.S.

termijn binnen 90 d na (*)

binnen 150 d na (*) evt te verlen-
gen
met 60 d op verzoek

binnen de 240 d (300 d.) na (*)

15 d later van kracht

Brussel, 2 maart 1999.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Th. KELCHTERMANS
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TRADUCTION

[C − 99/35616]F. 99 — 1471
2 MARS 1999. — Arrêté ministériel portant publication de la décision du Gouvernement flamand relative à

l’ établissement des plans de délimitation en application du décret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel.

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
Vu la décision du Gouvernement flamand du 2 mars 1998,

Arrête :
Article unique. « Le Gouvernement flamand a décidé mardi le 2 mars 1998, en exécution du décret du

21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, d’établir le projet de plan visant à délimiter
des Grandes Unités de Nature (GEN), des Grandes Unités de Nature en développement (GENO) et des zones naturelles
d’imbrication (NVWG) et de fixer la procédure concrète de délimitation d’une GEN et d’une GENO dans les zones
visées à l’article 21 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et des
zones-NVWG :

Publication M.B. :
décision d’établir
le projet de plan +

procédure
concrète

Etablissement du
plan de

délimitation
Division

de la Nature

Consultation
préalable Délai limite 1 mois

A.G.F. fixation
provisoire plan de
délimitation (*)

Projet de plan pour le SERV, le
conseil MINA, la députation perma-
nente, le Conseil, l’Institut, la Divi-
sion du Sol, la Division des Eaux, la
Division des Fôrets et des Espaces
verts, la Division de la Planification
territoriale, la Division des Monu-
ments et des Sites, l’Administration
de l’Agriculture et de l’Horticulture,
les sociétés de distribution d’eaux
concernées et le Conseil supérieur
flamand des Fôrets

Projet de plan pour la (les) commu-
ne(s) , les polders et/ou les
wateringues Dans un délai de 10 jours

après (*)

Avis à la Division
de la Nature

Avis de la Division
de la Nature

A.G.F. fixation
définitive

Publication au M.B.

Délai dans les 90 jours après (*)

Dans les 150 jours après (*) éven-
tuellement à prolonger sur
demande par 60 jours

Dans les 240 jours (300 jours)
après (*)

Entre en vigueur 15 jours plus
tard

Bruxelles, 2 mars 1999.

Le Ministre flamand de l’Environnement et de l’Emploi,
Th. KELCHTERMANS
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE WALLON DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

[C − 99/27394]F. 99 — 1472
1er AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du barème des prix en vigueur pour les

concessions de service de transport scolaire dans les zones coordonnées sur le territoire de la région de langue
française

Le Gouvernement wallon,

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995 portant approbation du cahier des charges type en matière
de transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté
française sur le territoire de la région de langue française;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation des modifications au cahier des charges
type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d’enseignement organisés ou subventionnés par
la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, approuvé par l’arrêté du Gouvernement
wallon du 27 avril 1995;

Vu l’avis, donné le 8 juillet 1998 par la Commission des services réguliers spécialisés instituée par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 8 juillet 1993;

Considérant que la Commission des services réguliers spécialisés a approuvé un nouveau prix de revient standard,
référence de calcul du barème des prix en vigueur pour les services de transport scolaire;

Considérant que le cahier des charges type prévoit que le prix de base des concessions doit respecter ce barème et
être adapté annuellement suivant l’évolution de ce dernier;

Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à
l’article 127 de celle-ci.

Il est d’application sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2. Est approuvé le barème ci-annexé des prix des concessions de service de transport scolaire dans les zones
coordonnées.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1998.

Art. 4. Le Ministre qui a les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

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

Annexe

Augmentation 1,0011

Véhicules 8 à 13 places

km journalier
de transport min max

60 à 64 42,08 52,60

65 à 74 39,04 48,80

75 à 84 36,76 45,95

85 à 94 35,01 43,76

95 à 110 33,71 42,13

111 à 127 32,33 40,41

128 à 142 30,93 38,67

143 à 162 29,99 37,48

163 à 187 28,69 35,85

188 à 212 27,32 34,15

213 et plus 25,98 32,47
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Véhicules 14 à 20 places

km journalier
de transport min max

60 à 64 49,06 61,33

65 à 74 45,80 57,26

75 à 84 43,41 54,25

85 à 94 41,50 51,87

95 à 110 39,91 49,89

111 à 127 38,36 47,95

128 à 142 37,07 46,32

143 à 162 35,75 44,68

163 à 187 34,30 42,87

188 à 212 32,92 41,15

213 et plus 31,69 39,60

Véhicules 21 à 25 places

km journalier
de transport min max

60 à 64 56,20 70,24

65 à 74 52,69 65,86

75 à 84 50,10 62,63

85 à 94 47,99 59,98

95 à 110 46,17 57,71

111 à 127 44,55 55,69

128 à 142 43,17 53,96

143 à 162 41,66 52,07

163 à 187 40,11 50,14

188 à 212 38,59 48,24

213 et plus 37,35 46,69

Véhicules 26 à 30 places

km journalier
de transport min max

60 à 64 65,32 81,66

65 à 74 61,50 76,89

75 à 84 58,53 73,16

85 à 94 57,24 71,55

95 à 110 55,85 69,80

111 à 127 53,73 67,16

128 à 142 52,86 66,07

143 à 162 51,62 64,53

163 à 187 50,31 62,89

188 à 212 48,79 60,97

213 et plus 47,54 59,42
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Véhicules 31 à 35 places

km journalier
de transport min max

60 à 64 67,28 84,11

65 à 74 63,63 79,54

75 à 84 61,36 76,69

85 à 94 59,71 74,63

95 à 110 57,88 72,35

111 à 127 55,70 69,62

128 à 142 54,40 68,00

143 à 162 53,38 66,72

163 à 187 52,08 65,10

188 à 212 50,75 63,43

213 et plus 49,94 62,42

Véhicules 36 à 45 places

km journalier
de transport min max

60 à 64 69,24 86,55

65 à 74 65,53 81,91

75 à 84 63,27 79,08

85 à 94 61,50 76,89

95 à 110 59,56 74,45

111 à 127 57,60 72,01

128 à 142 56,20 70,24

143 à 162 55,10 68,89

163 à 187 53,73 67,16

188 à 212 52,86 66,07

213 et plus 51,98 64,98

Véhicules 46 places et plus

km journalier
de transport min max

60 à 64 72,81 91,01

65 à 74 69,61 87,01

75 à 84 66,97 83,72

85 à 94 65,03 81,29

95 à 110 63,42 79,28

111 à 127 61,22 76,52

128 à 142 59,77 74,71

143 à 162 58,84 73,55

163 à 187 57,54 71,94

188 à 212 56,50 70,63

213 et plus 55,70 69,62

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 portant approbation du barème des prix
en vigueur pour les concessions de service de transport scolaire dans les zones coordonnées sur le territoire de la région
de langue française.

Namur, le 1er avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., 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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VERTALING

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER

[C − 99/27394]N. 99 — 1472
1 APRIL 1999. — Besluit van de Waalse Regering

tot goedkeuring van de prijzenschaal voor de concessies van leerlingenvervoerdiensten
in de gecoördineerde zones op het grondgebied van het Franse taalgebied

De Waalse Regering,

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het typebestek voor het vervoer
van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of
gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot goedkeuring van de wijzigingen in het typebestek
voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied
georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken, goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Regering
van 27 april 1995;

Gelet op het advies van de bij het besluit van de Waalse Regering van 8 juli 1993 opgerichte Commissie voor
gespecialiseerde geregelde diensten, gegeven op 8 juli 1998;

Overwegende dat de Commissie voor gespecialiseerde geregelde diensten een nieuwe standaardkostprijs heeft
goedgekeurd die als basis dient om de prijzenschaal van de leerlingenvervoerdiensten te bepalen;

Overwegende dat het typebestek bepaalt dat de basisprijs voor de concessies op grond van die schaal moet worden
berekend en jaarlijks moet worden aangepast;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in
artikel 127 van de Grondwet.

Het is van toepassing op het grondgebied van het Franse taalgebied.

Art. 2. De bijgaande prijzenschaal voor de concessies van leerlingenvervoerdiensten in de gecoördineerde zones
is goedgekeurd.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1998.

Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheden het leerlingenvervoer behoort, is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Namen, 1 april 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

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

Bijlage

Verhoging 1,0011

Voertuigen 8 tot 13 plaatsen

Aantal km/dag
vervoer min max

Vervoer min max

60 tot 64 42,08 52,60

65 tot 74 39,04 48,80

75 tot 84 36,76 45,95

85 tot 94 35,01 43,76

95 tot 110 33,71 42,13

111 tot 127 32,33 40,41

128 tot 142 30,93 38,67

143 tot 162 29,99 37,48

163 tot 187 28,69 35,85

188 tot 212 27,32 34,15

213 en meer 25,98 32,47
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Voertuigen 14 tot 20 plaatsen

Aantal km/dag
vervoer min max

Vervoer min max

60 tot 64 49,06 61,33

65 tot 74 45,80 57,26

75 tot 84 43,41 54,25

85 tot 94 41,50 51,87

95 tot 110 39,91 49,89

111 tot 127 38,36 47,95

128 tot 142 37,07 46,32

143 tot 162 35,75 44,68

163 tot 187 34,30 42,87

188 tot 212 32,92 41,15

213 en meer 31,69 39,60

Voertuigen 26 tot 30 plaatsen

Aantal km/dag
vervoer min max

60 tot 64 56,20 70,24

65 tot 74 52,69 65,86

75 tot 84 50,10 62,63

85 tot 94 47,99 59,98

95 tot 110 46,17 57,71

111 tot 127 44,55 55,69

128 tot 142 43,17 53,96

143 tot 162 41,66 52,07

163 tot 187 40,11 50,14

188 tot 212 38,59 48,24

213 en meer 37,35 46,69

Voertuigen 26 tot 30 plaatsen

Aantal km/dag
vervoer min max

60 tot 64 65,32 81,66

65 tot 74 61,50 76,89

75 tot 84 58,53 73,16

85 tot 94 57,24 71,55

95 tot 110 55,85 69,80

111 tot 127 53,73 67,16

128 tot 142 52,86 66,07

143 tot 162 51,62 64,53

163 tot 187 50,31 62,89

188 tot 212 48,79 60,97

213 en meer 47,54 59,42
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Voertuigen 31 tot 35 plaatsen

Aantal km/dag
vervoer min max

60 tot 64 67,28 84,11

65 tot 74 63,63 79,54

75 tot 84 61,36 76,69

85 tot 94 59,71 74,63

95 tot 110 57,88 72,35

111 tot 127 55,70 69,62

128 tot 142 54,40 68,00

143 tot 162 53,38 66,72

163 tot 187 52,08 65,10

188 tot 212 50,75 63,43

213 en meer 49,94 62,42

Voertuigen 36 tot 45 plaatsen

Aantal km/dag
vervoer min max

60 tot 64 69,24 86,55

65 tot 74 65,53 81,91

75 tot 84 63,27 79,08

85 tot 94 61,50 76,89

95 tot 110 59,56 74,45

111 tot 127 57,60 72,01

128 tot 142 56,20 70,24

143 tot 162 55,10 68,89

163 tot 187 53,73 67,16

188 tot 212 52,86 66,07

213 en meer 51,98 64,98

Voertuigen 46 plaatsen en meer

Aantal km/dag
vervoer min max

60 tot 64 72,81 91,01

65 tot 74 69,61 87,01

75 tot 84 66,97 83,72

85 tot 94 65,03 81,29

95 tot 110 63,42 79,28

111 tot 127 61,22 76,52

128 tot 142 59,77 74,71

143 tot 162 58,84 73,55

163 tot 187 57,54 71,94

188 tot 212 56,50 70,63

213 en meer 55,70 69,62

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999 tot goedkeuring van de
prijzenschaal voor de concessies van leerlingenvervoerdiensten in de gecoördineerde zones op het grondgebied van het
Franse taalgebied

Namen, 1 april 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering,
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.’s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,

M. LEBRUN
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 99/31199]N. 99 — 1473

2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;

Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 22 maart 1999
betreffende de in artikel 1 van dit besluit bedoelde overdrachten en op
het akkoord van de Gemeenteraad van 22 maart 1999 betreffende de in
artikel 2 van dit besluit bedoelde overdrachten;

Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen
een algemeen belang hebben en dat die welke bij de gemeentewegen
ingedeeld zijn onder plaatselijk beheer vallen;

Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica
bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;

Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren
om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
overgedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging
van het besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden
inhouden welke moeten worden verbeterd;

Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid,
Patrimoniumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde
plannen :

- Bourgetlaan;

- Budasesteenweg;

- Claessensstraat, tussen de Havenlaan en de Koninginnelaan;

- Gutenbergsquare, tracé Livingstonelaan - Bonneelsstraat;

- Haachtsesteenweg;

- Havenlaan;

- Koninginnelaan;

- Louizalaan, tussen de Lloyd Georgelaan en de Demotlaan;

- Luxemburgstraat;

- Paleizenstraat;

- Notelaarsstraat;

- Redersplein;

- Ridderschapslaan;

- Terhulpensessteenweg;

- Troonstraat;

- Vaartdijk, tussen de Budabrug en de Budase-steenweg;

- Vleurgatsesteenweg;

- Witte-Acacialaan.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 99/31199]F. 99 — 1473

2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant un échange de voiries entre la
Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;

Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;

Vu l’avis du Conseil communal du 22 mars 1999 en ce qui concerne
les transferts de voiries visés à l’article 1er du présent arrêté et l’accord
du Conseil communal du 22 mars 1999 en ce qui concerne les transferts
de voiries visés à l’article 2 du présent arrêté;

Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale
revêtent un caractère d’intérêt général et que celles incorporées dans la
voirie communale relèvent d’une gestion locale;

Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de
logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;

Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier
afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés dans les plans ci-annexés :

- Armateurs (place);

- Bourget (avenue du);

- Buda (chaussée de);

- Canal, entre le pont de Buda et la chaussée de Buda (digue du);

- Chevalerie (avenue de la);

- Claessens, entre l’avenue du Port et l’avenue de la Reine (rue);

- Gutenberg (square), tracé av. Livingstone - rue Bonneels;

- Haecht (chaussée d’);

- La Hulpe (chaussée de);

- Louise, entre l’avenue Lloyd Georges et l’avenue Demot (avenue);

- Luxembourg (rue du);

- Noyer (rue du);

- Palais (rue des);

- Port (avenue du);

- Reine (avenue de la);

- Robiniers (avenue des);

- Trône (rue du);

- Vleurgat (chaussée de).
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Art. 2. Worden overgedragen aan de Stad Brussel, zoals afgebeeld
op de hierbij gevoegde plannen :

- Archimedesstraat;

- Franklinstraat;

- Geuzenplein;

- Karel de Grotelaan;

- Pacificatiestraat;

- Poelaertplein, met uitzondering van de Louizatunnel;

- Quatre Brasstraat;

- Patriottenstraat;

- Wetstraat (intra muros).

Art. 3. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen op het
grondgebied van de Stad Brussel en vormen aldus de netstructuur van
de gewestwegen in die gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit
besluit :

- A12 (Brussel - Antwerpen);

- Abelenlaan;

- Anderlechtsepoort;

- Antwerpselaan;

- Antwerpsepoort;

- Baljuwtunnel;

- Barthélémylaan;

- Belliardstraat;

- Belliardtunnel;

- Bischoffsheimlaan;

- Blijde-Inkomstlaan;

- Bolivarlaan (Simon -);

- Bordetlaan (Jules -);

- Boudewijnlaan;

- Bourgetlaan;

- Budasesteenweg;

- Charleroisesteenweg;

- Claessenssstraat, tussen de Havenlaan en de Koninginnelaan

- Cliquetplein (René -);

- Defacqzstraat;

- De Motlaan (Emile -);

- de Smet de Naeyerlaan;

- de Troozbrug;

- de Troozsquare;

- Etterbeeksesteenweg;

- Groendreef;

- Gulden Vlieslaan;

- Gutenbergsquare, tracé Livingstonelaan - Bonneelsstraat;

- Haachtsesteenweg;

- Hallepoort;

- Hallepoortlaan;

- Hallepoorttunnel;

- Havenlaan;

- Houtweg;

- IJzerplein;

- Indringingsweg;

- Jacqmainlaan (Emile -), extra muros;

- Jubelparktunnel;

Art. 2. Sont transférés à la Commune, tels que figurés dans les plans
ci-annexés :

- Archimède (rue);

- Charlemagne (boulevard);

- Franklin (rue);

- Gueux (place des);

- Loi (intra muros) (rue de la);

- Pacification (rue de la);

- Poelaert à l’exeption du tunnel Louise (place);

- Quatre Bras (rue des);

- Patriotes (rue des).

Art. 3. Sont par conséquent classés voiries régionales sur le territoire
de la Ville de Bruxelles, et forment à ce titre le maillage des voiries
régionales sur cette commune conformément à l’annexe 1 du présent
arrêté :

- A12 (Bruxelles - Anvers);

- Abattoir (boulevard de l’);

- Anderlecht (porte d’);

- Anvers (boulevard d’);

- Anvers (porte d’);

- Armateurs (place);

- Arts (avenue des);

- Auderghem (avenue d’);

- Avant Port (rue de l’);

- Barthélémy (boulevard);

- Baudouin (boulevard);

- Belliard (rue);

- Bischoffsheim (boulevard);

- Bolivar (boulevard Simon);

- Bordet (avenue Jules);

- Bourget (avenue du);

- Bretelles de jonction des tunnels Louise-Stéphanie;

- Buda (chaussée de);

- Canal, entre le pont de Buda et la chaussée de Buda (digue du);

- Charleroi (chaussée de);

- Chevalerie (avenue de la);

- Claessens, entre l’avenue du Port et l’avenue de la Reine (rue);

- Cliquet (rond-point René);

- Congo (avenue du);

- Cortenbergh (avenue de);

- Croix du Feu (avenue des);

- De Mot (avenue Emile);

- de Smet de Naeyer (boulevard);

- de Trooz (pont);

- de Trooz (square Jules);

- Defacqz (rue);

- Etterbeek (chaussée d’);

- Fusée (rue de la);

- Gutenberg (square), tracé av. de Livingstone - rue Bonneels;

- Haecht (chaussée d’);

- Hal (porte de );

- Houtweg;

- Indringingsweg;
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- Kennedylaan (John -);

- Kongolaan;

- Koninginnelaan;

- Koninklijk Parklaan;

- Kortenberglaan;

- Kruidtuinlaan;

- Kruidtuintunnel;

- Kunstlaan;

- Kunst-Wettunnel

- Lambermont (aansluiting);

- Lambermontlaan;

- Leeuwstraat;

- Leopold II-tunnel;

- Lipsiusstraat (Justus-);

- Leuvensesteenweg;

- Livingstonelaan;

- Lloyd Georgelaan;

- Louizalaan;

- Louizaplein;

- Louizarotonde;

- Louizatunnel;

- Luxemburgstraat;

- Maalbeeklaan;

- Madouplein;

- Madoutunnel;

- Madridlaan;

- Maria-Louizasquare, tracé van de Livingstonelaan;

- Marnixlaan;

- Meiseselaan;

- Monnoyerkaai (Léon -);

- N22 Autosnelweg Brussel-Zaventem;

- Naamsepoort;

- Negende Linielaan;

- Nerviërslaan;

- Nieuwpoortlaan;

- Nijverheidskaai;

- Ninoofsepoort;

- Notelaarsstraat;

- Oudergemlaan;

- Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, tracé van de Koninginnelaan;

- Paleizenstraat;

- Picardstraat;

- Poincarélaan;

- Raketstraat;

- Redersplein;

- Regentlaan;

- Renaissancelaan;

- Ridderschapslaan;

- RO;

- Rogiertunnel;

- Rooseveltlaan (Franklin -);

- Rupelstraat;

- Industrie (quai de l’);

- Jacqmain (boulevard Emile), extra muros;

- Jardin Botanique (boulevard du);

- Joyeuse Entrée (avenue de la);

- Kennedy (avenue John);

- La Hulpe (chaussée de);

- Lambermont (boulevard);

- Lambermont (rampe);

- Lion (rue du);

- Lipse (rue Juste);

- Livingstone (avenue);

- Lloyd George (avenue);

- Loi (rue de la);

- Louise (avenue);

- Louise (place);

- Louise (rond-point);

- Louvain (chaussée de);

- Luxembourg (rue du);

- Madou (place);

- Madrid (avenue de);

- Maelbeek (avenue du);

- Marie-Louise (square), tracé de l’avenue Livingstone;

- Marnix (avenue);

- Meysse (avenue de);

- Midi (boulevard du);

- Monnoyer (quai Léon);

- N22 - Autoroute Bruxelles-Zaventem;

- Namur (porte de);

- Nerviens (avenue des);

- Neuvième de Ligne (boulevard du);

- Nieuport (boulevard de);

- Ninove (porte de);

- Notre-Dame (parvis), tracé de l’avenue de la Reine;

- Noyer (rue du);

- Palais (rue des);

- Parc Royal (avenue du);

- Picard (rue);

- Poincaré (boulevard);

- Port (avenue du);

- Porte de Hal (avenue de la);

- Régent (boulevard du);

- Reine (avenue de la);

- Renaissance (avenue de la);

- RO;

- Robiniers (avenue des);

- Roosevelt (avenue Franklin);

- Rupel (rue du);

- Sainctelette (place);

- Sainctelette (square);

- Schaerbeek (porte de);

- Schuman (rond-Point Robert);

- Stéphanie (place);
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- Saincteletteplein;

- Sainctelettesquare;

- Schaarbeeksepoort;

- Schumanplein (Robert -);

- Slachthuislaan;

- Stefaniaplein;

- Stefaniatunnel;

- Teichmanbrug;

- Terhulpensesteenweg;

- Troonplein, tracé van de Kleine Ring;

- Troontunnel;

- Troonstraat;

- Tunnel Koninginnelaan / NMBS.

- Tunnel Koninginnelaan - Stefaniastraat;

- Tunnel Naamsepoort;

- Tyraslaan;

- Vaartdijk, tussen de Budabrug en de Budasesteenweg;

- Van Cutsemstraat (Frans -);

- Van Osslaan (Antoon -);

- Van Praetbrug;

- Van Praetlaan;

- Van Praettunnel;

- Verbindingswegen naar de Louiza- en Stephaniatunnels;

- Vilvoordselaan;

- Vilvoordsesteenweg;

- Vleurgatsesteenweg;

- Vleurgattunnel;

- Voetgangerstunnel Eredienst-/de Bériotstraat;

- Voetgangerstunnel Goedheids-/Eendrachtsstraat-Louizalaan;

- Voorhavenstraat;

- Vuurkruisenlaan;

- Waterloolaan;

- Waterloosesteenweg;

- Werkhuizenkaai;

- Wetstraat;

- Wettunnel;

- Willebroekkaai;

- Witte-Acacialaan;

- Zuidlaan.

Art. 4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd
worden en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke
rechtspersonen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met
inachtneming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 5. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Art. 6. Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw
en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast
met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

- Teichman (pont);

- Toison d’Or (avenue de la);

- Trembles (avenue des);

- Trône (place du), tracé de la Petite Ceinture;

- Trône (rue du);

- Tunnel Arts-Loi;

- Tunnel avenue de la Reine - rue Stéphanie;

- Tunnel avenue de la Reine / SNCB;

- Tunnel Bailli;

- Tunnel Belliard;

- Tunnel Botanique;

- Tunnel Cinquantenaire;

- Tunnel Léopold II;

- Tunnel Loi;

- Tunnel Louise;

- Tunnel Madou;

- Tunnel Porte de Hal;

- Tunnel Porte de Namur;

- Tunnel piétonnier rue des Cultes-rue de Bériot;

- Tunnel piétonnier Bonté-Concorde-Louise;

- Tunnel Rogier;

- Tunnel Stéphanie;

- Tunnel Trône;

- Tunnel Van Praet;

- Tunnel Vleurgat;

- Tyras (avenue de);

- Usines (quai des);

- Van Cutsem (rue Frans);

- van Oss (avenue Antoon);

- Van Praet (avenue);

- Van Praet (pont);

- Verte (Allée);

- Vilvorde (avenue de);

- Vilvorde (chaussée de);

- Vleurgat (chaussée de);

- Waterloo (boulevard de);

- Waterloo (chaussée de);

- Willebroeck (quai de);

- Yser (place de l’).

Art. 4. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 5. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 6. Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE
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[C − 99/31200]N. 99 — 1474

2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Etterbeek

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 22 februari 1999

betreffende de in artikel 1 van dit besluit bedoelde overdrachten en op
het akkoord van de Gemeenteraad van 22 februari 1999 betreffende de
in artikel 2 van dit besluit bedoelde overdrachten;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben en dat die welke bij de gemeentewegen
ingedeeld zijn onder plaatselijk beheer vallen;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren

om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;
Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-

ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld in de bijlagen 2 tot 4 bij dit
besluit :

- Jachtlaan;

- Keltenlaan;

- Jacobslaan (Victor-);

- Pirmezlaan (Eudore-);

- Ridderschapslaan;

- Sint-Pietersplein.

Art. 2. Worden overgedragen aan de Gemeente, zoals afgebeeld in
de bijlage 5 bij dit besluit :

- Graystraat, tussen de Vijverstraat en het Jourdanplein;

- Jourdanplein, gewestelijk deel;

- Waverssteenweg, tussen het Jourdanplein, de Vijverstraat en de
Louis Hapstraat.

Art. 3. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen de Gemeente
Etterbeek en vormen aldus de netstructuur van de gewestwegen in die
gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

- Belliardstraat;

- Boileautunnel;

- Etterbeeksesteenweg;

- Fortei Dei Marmisquare;

- Galliërslaan;

- Generaal Jacqueslaan;

- Graystraat, gedeeltelijk;

- IJzerlaan;

- Jachtlaan;

- Jacobslaan (Victor-);

- Jubelparktunnel;

- Kazernenlaan;

- Keltenlaan;

[C − 99/31200]F. 99 — 1474

2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant un échange de voiries entre la
Région de Bruxelles-Capitale et la Commune d’Etterbeek

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 22 février 1999 en ce qui concerne

les transferts de voiries visés à l’article 1er du présent arrêté et l’accord
du Conseil communal du 22 février 1999 en ce qui concerne les
transferts de voiries visés à l’article 2 du présent arrêté;
Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale

revêtent un caractère d’intérêt général et que celles incorporées dans la
voirie communale relèvent d’une gestion locale;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;
Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier

afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;
Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991

dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont incorporées dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés aux annexes 2 à 4 du présent arrêté :

- Celtes (avenue des);

- Chasse (avenue de la);

- Chevalerie (avenue de la);

- Jacobs (avenue Victor);

- Pirmez (avenue Eudore);

- Saint-Pierre (place).

Art. 2. Sont transférées à la Commune, tels que figurées à l’annexes
5 du présent arrêté :

- Gray, entre la rue de l’Etang et la place Jourdan (rue);

- Jourdan, partie régionale (place);

- Wavre, entre la place Jourdan, la rue de l’Etang et la rue Louis Hap
(chaussée de).

Art. 3. Sont par conséquent classés voiries régionales sur la Com-
mune d’Etterbeek, et forment à ce titre le maillage des voiries régionales
sur cette commune conformément à l’annexe 1 du présent arrêté :

- Auderghem (avenue d’);

- Belliard (rue);

- Casernes (avenue des);

- Celtes (avenue des);

- Chasse (avenue de la);

- Chevalerie (avenue de la);

- Deuxième Régiment de Lanciers (avenue du);

- Etang (rue de l’);

- Etterbeek (chaussée d’);

- Fortei Dei Marmi (square);

- Gaulois (avenue des);

- Général Jacques (boulevard);

- Gray (rue), partiellement;
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- Maalbeeklaan;

- Montgomerytunnel;

- Nerviërslaan;

- Oudergemlaan;

- Pirmezlaan (Eudore-);

- Ridderschapslaan;

- Schmidtlaan (Louis -);

- Sint-Michielslaan;

- Sint-Pietersplein;

- Tervurenlaan;

- Tervurentunnel;

- Tervuursepoort;

- Tweede Lansiers Regiment-laan;

- Vijverstraat;

- Voetgangerstunnel Trevierenstraat;

- Waversesteenweg, gedeeltelijk.

Art. 4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 5. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw
en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31207]N. 99 — 1475
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Ukkel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 21 januari 1999

betreffende de overdracht van de in artikel 1 van dit besluit bedoelde
wegen en gelet op het akkoord van de Gemeenteraad van
21 januari 1999 betreffende de overdracht van de in artikel 2 van dit
besluit bedoelde weg;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben en dat de weg welke bij de gemeentewe-
gen ingedeeld is onder plaatselijk beheer valt;

- Jacobs (avenue Victor);

- Maelbeek (avenue du);

- Nerviens (avenue des);

- Pirmez (avenue Eudore);

- Saint-Michel (boulevard);

- Saint-Pierre (place);

- Schmidt (boulevard Louis);

- Tervueren (avenue de);

- Tervueren (porte de);

- Tunnel Boileau;

- Tunnel Montgomery;

- Tunnel Tervueren;

- Tunnel Cinquantenaire;

- Tunnel piétonnier rue des Trévires;

- Wavre (chaussée de), partiellement;

- Yser (avenue de l’).

Art. 4. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 5. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE

[C − 99/31207]F. 99 — 1475
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant l’échange de voiries entre la Région
de Bruxelles-Capitale et la Commune d’Uccle

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 21 janvier 1999 en ce qui concerne

le transfert des voiries visées à l’article 1er du présent arrêté et l’accord
du Conseil communal du 21 janvier 1999 en ce qui concerne le transfert
de la voirie visée à l’article 2 du présent arrêté;

Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale
revêtent un caractère d’intérêt général et que celle incorporée dans la
voirie communale relève d’une gestion locale;
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Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica
bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;

Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren
om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;

Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld in de bijlagen 2 tot 5 bij dit
besluit :

- De Frélaan;

- Heldensquare, weg;

- Neerstalsesteenweg;

- Ruisbroeksesteenweg;

- Terhulpensesteenweg.

Art. 2. Wordt overgedragen aan de Gemeente, zoals afgebeeld in de
bijlage 6 bij dit besluit :

- Messidorlaan.

Art. 3. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Ukkel en vormen aldus de netstructuur van de gewestwegen
in die gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

- Albertlaan;

- Alsembergsesteenweg;

- Brugmannlaan;

- Churchilllaan (Winston -);

- Churchillrotonde;

- De Frélaan;

- Engelandstraat;

- Gravendreef;

- Gulden Kasteelstraat;

- Heldensquare, weg;

- Lorrainedreef;

- Neerstalsesteenweg;

- Ruisbroeksesteenweg;

- Sint-Hubertusdreef;

- Stallestraat;

- Stoeterijdreef;

- Terhulpensesteenweg;

- Vanderkindereplein (Léon -);

- Waterlosesteenweg.

Art. 4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de
logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;

Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier
afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés aux annexes 2 à 5 du présent arrêté :

- De Fré (avenue);

- Héros (square des), voirie;

- Hulpe (chaussée de la);

- Neerstalle (chaussée de);

- Ruisbroeck (chaussée de).

Art. 2. Est transférée à la Commune, telle que figurée à l’annexe 6 du
présent arrêté :

- Messidor (avenue).

Art. 3. Sont par conséquent classées voiries régionales sur la com-
mune d’Uccle et forment à ce titre le maillage des voiries régionales sur
cette commune conformément à l’annexe 1 du présent arrêté :

- Albert (avenue);

- Alsemberg (chaussée d’);

- Brugmann (avenue);

- Château d’Or (rue du);

- Churchill (avenue Winston);

- Churchill (rond-point);

- Comte (drève du);

- De Fré (avenue);

- Engeland (rue);

- Haras (drève du);

- Héros (square des), voirie;

- La Hulpe (chaussée de);

- Lorraine (drève de);

- Neerstalle (chaussée de);

- Ruisbroeck (chaussée de);

- Saint-Hubert (drève);

- Stalle (rue de);

- Vanderkindere (place Léon);

- Waterloo (chaussée de).

Art. 4. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.
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Art. 5. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw
en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31209]N. 99 — 1476
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente
Sint-Lambrechts-Woluwe

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 19 januari 1999

betreffende de overdracht van de in artikel 1 van dit besluit bedoelde
weg en gelet op het akkoord van de Gemeenteraad van 19 januari 1999
betreffende de overdracht van de in artikel 2 van dit besluit bedoelde
wegen;
Overwegende dat de in het gewestelijk wegennet ingedeelde weg

een algemeen belang heeft en dat die welke bij de gemeentewegen
ingedeeld zijn onder plaatselijk beheer vallen;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren

om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;
Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-

ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Wordt ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld in de bijlage 2 bij dit besluit :

- Thirylaan (Marcel -), tussen de Th. De Cuyperstraat en de
Woluwelaan.

Art. 2. Worden overgedragen aan de Gemeente, zoals afgebeeld in
de bijlagen 1 en 3 bij dit besluit :

- Atticastraat

- De Cuyperstraat (Théodore -) tussen de Marcel Thirylaan en de
Sasstraat;

- Kleinenberg;

- Sasstraat.

Art. 5. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et des
Communications,
H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Tra-
vaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patrimoine et

de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,
E. ANDRE

[C − 99/31209]F. 99 — 1476
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant un échange de voiries entre la
Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Woluwe-Saint-
Lambert

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 19 janvier 1999 en ce qui concerne

le transfert de la voirie visée à l’article 1er du présent arrêté et l’accord
du Conseil communal du 19 janvier 1999 en ce qui concerne le transfert
des voiries visées à l’article 2 du présent arrêté;

Considérant que la voirie incorporée dans la voirie régionale revêt un
caractère d’intérêt général et que celles incorporées dans la voirie
communale relèvent d’une gestion locale;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;
Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier

afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;
Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991

dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Est incorporée dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, telle que figurée à l’annexe 2 du présent arrêté :

- Thiry (avenue Marcel), entre la rue Th. De Cuyper et le boulevard
de la Woluwe.

Art. 2. Sont transférés à la Commune, tels que figurés aux annexes 1
et 3 du présent arrêté:

- Attique (rue d’);

- De Cuyper, entre l’avenue Marcel Thiry et la rue de l’Ecluse (rue
Théodore);

- Ecluse (rue de l’);

- Kleinenberg.
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Art. 3. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en vormen aldus de netstructuur
van de gewestwegen in die gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit
besluit :

- Brand Whitlocklaan;

- Brellaan (Jacques -);

- de Broquevillelaan;

- E40 (Brussel - Luik - Aachen);

- Gemeenschappenlaan;

- Hymanslaan (Paul -);

- Kraainemselaan;

- Leuvensesteenweg;

- Thirylaan (Marcel -);

- Vanderveldelaan (Emile -);

- Vergoteplein;

- Wezembeekselaan;

- Woluwelaan.

Art. 4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 5. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31210]N. 99 — 1477
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende organisatie van een uitwisseling van wegen tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Sint-Pieters-
Woluwe

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 6 november 1997

betreffende de overdracht van de in artikel 1 van dit besluit bedoelde
wegen;
Gelet op het akkoord van de Gemeenteraad van 6 november 1997

betreffende de overdracht van de in artikel 2 van dit besluit bedoelde
weg;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben en dat de weg welke bij de gemeentewe-
gen ingedeeld is onder plaatselijk beheer valt;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren

om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

Art. 3. Sont par conséquent classés voiries régionales sur la com-
mune de Woluwe-Saint-Lambert, et forment à ce titre le maillage des
voiries régionales sur cette commune conformément à l’annexe 1 du
présent arrêté :

- Brand Whitlock (boulevard);

- Brel (avenue Jacques);

- Broqueville (avenue de);

- Communautés (avenue des);

- E40 (Bruxelles - Liège - Aachen);

- Hymans (avenue Paul);

- Kraainem (avenue de);

- Louvain (chaussée de);

- Thiry (avenue Marcel);

- Vandervelde (avenue Emile);

- Vergote (square);

- Wezembeek (avenue de);

- Woluwe (boulevard de la).

Art. 4. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 5. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE

[C − 99/31210]F. 99 — 1477
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale organisant un échange de voiries entre la
Région de Bruxelles-Capitale et la Commune de Woluwe-Saint-
Pierre

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil Communal du 6 novembre 1997 concernant le

transfert des voiries visées à l’article 1er du présent arrêté;

Vu l’accord du Conseil communal du 6 novembre 1997 concernant le
transfert de la voirie visée à l’article 2 du présent arrêté;

Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale
revêtent un caractère d’intérêt général et que celle incorporée dans la
voirie communale relève d’une gestion locale;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;
Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier

afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;
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Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Arrête :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op het hierbij gevoegde plan :

- Dumonplein, behalve de centrale zone;

- Hinnisdaellaan;

- Madouxlaan;

- Orbanlaan.

Art. 2. Wordt ingedeeld bij de gemeentewegen, zoals afgebeeld op
het hierbij gevoegde plan :

- Rondeweg (Tervurenlaan)

Art. 3. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Sint-Pieters-Woluwe en vormen aldus de netstructuur van
de gewestwegen in die gemeente, volgens de hierbij gevoegde kaart :

- Brand Whitlocklaan;

- de Broquevillelaan;

- Dumonplein, behalve de centrale zone;

- Grensstraat;

- Hinnisdaellaan;

- Leopold II-square;

- Maarschalk Montgomeryplein;

- Madouxlaan;

- Montgomerytunnel;

- Orbanlaan;

- Sint-Michielslaan;

- Tervurenlaan;

- Tervurentunnel;

- Tervuursesteenweg;

- Vorstlaan;

- Wezembeeklaan;

- Woluwelaan.

Art. 4. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 5. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés dans le plan ci-annexé :

- Dumon (place), à l’exception de la zone centrale;

- Hinnisdael (avenue de);

- Madoux (avenue);

- Orban (avenue).

Art. 2. Est incorporé à la voirie communale, tel que figuré dans le
plan ci-annexé :

- Chemin de Ronde (avenue de Tervueren)

Art. 3. Sont par conséquent classées voiries régionales sur la com-
mune de Woluwe-Saint-Pierre, et forment à ce titre le maillage des
voiries régionales sur cette commune suivant la carte ci-annexée :

- Brand Whitlock (boulevard);

- Broqueville (avenue de);

- Dumon (place), à l’exception de la zone centrale;

- Hinnisdael (avenue de);

- Léopold II (square);

- Limite (rue de la);

- Madoux (avenue);

- Maréchal Montgomery (square);

- Orban (avenue);

- Saint-Michel (boulevard);

- Souverain (boulevard du);

- Tervueren (avenue de);

- Tervueren (chaussée de);

- Tunnel Montgomery;

- Tunnel Tervueren;

- Wezembeek (avenue de);

- Woluwe (boulevard de la).

Art. 4. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 5. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE
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[C − 99/31201]N. 99 — 1478
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor
de Gemeente Vorst

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 26 januari 1999;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren

om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;
Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-

ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

- Brusselsesteenweg, tussen het Sint-Denijsplein en de Van Volxem-
laan;

- Gerijstraat;

- Koningslaan;

- Luttrebruglaan;

- Neerstalsesteenweg;

- Parklaan;

- Ruisbroeksesteenweg;

- Sint-Denijsstraat, tussen de Gerijstraat en de Britse Tweedeleger-
laan;

- Van Haelenlaan (Guillaume-);

- Van Volxemlaan;

- Verlossingssquare;

- Wielemans-Ceuppenslaan.

Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Vorst en vormen aldus de netstructuur van de gewestwegen
in die gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

- Albertlaan;

- Albertplein;

- Alsembergsesteenweg;

- Besmelaan;

- Britse Tweedelegerlaan;

- Brugmannlaan;

- Brusselsesteenweg, tussen het Sint-Denijsplein en de Van Volxem-
laan;

- des Grées du Lousquare (Emile -);

- Ducpétiauxlaan;

- E19 (Brussel - Bergen - Valenciennes);

- Gerijstraat;

- Hallestraat;

- Hertstraat;

- Humaniteitslaan;

[C − 31201]F. 99 — 1478
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation de voiries communales
dans la voirie régionale pour la Commune de Forest

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 26 janvier 1999;
Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale

revêtent un caractère d’intérêt général;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;
Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier

afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;
Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991

dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés dans les plans ci-annexés :

- Bruxelles, entre la place Saint-Denis et l’avenue Van Volxem
(chaussée de);

- Charroi (rue du);

- Délivrance (square de la);

- Neerstalle (chaussée de);

- Parc (avenue du);

- Pont de Luttre (avenue du);

- Roi (avenue du);

- Ruisbroeck (chaussée de);

- Saint-Denis, entre la rue du Charroi et le boulevard de la
2ème armée britannique (rue);

- Van Haelen (boulevard Guillaume);

- Van Volxem (avenue);

- Wielemans-Ceuppens (avenue).

Art. 2. Sont par conséquent classés voiries régionales sur la com-
mune de Forest, et forment à ce titre le maillage des voiries régionales
sur cette commune conformément à l’annexe 1 du présent arrêté :

- Albert (avenue);

- Albert (place);

- Alsemberg (chaussée d’);

- Besme (avenue);

- Brugmann (avenue);

- Bruxelles, entre la place Saint-Denis et l’avenue Van Volxem
(chaussée de);

- Cerf (rue du);

- Charroi (rue du);

- Délivrance (square de la);

- des Grées du Loû (square Emile);

- Deuxième Armée Britannique (boulevard de la);

- Ducpétiaux (avenue);

- E19 (Bruxelles - Mons - Valenciennes);

- Hal (rue de);
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- Koningin Maria-Hendrikalaan;

- Koningslaan;

- Lainésquare;

- Luttrebruglaan;

- Neerstalsesteenweg;

- Parklaan;

- Ring R0 (Vorst);

- R0 (verkeersknooppunt van Vorst);

- Rochefortplein;

- Ruisbroeksesteenweg;

- Sint-Denijsstraat, tussen de Gerijstraat en de Britse Tweedeleger-
laan;

- Van Haelenlaan (Guillaume-);

- Van Volxemlaan;

- Verlossingssquare;

- Wielemans-Ceuppenslaan;

- Wielemansplein (Léon -).

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31202]N. 99 — 1479
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor
de Gemeente Ganshoren

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 28 januari 1999;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren

om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

- Humanité (boulevard de l’);

- Lainé (square);

- Neerstalle (chaussée de);

- Parc (avenue du);

- Pont de Luttre (avenue du);

- Reine Marie-Henriette (avenue);

- Ring R0 (Forest);

- R0 (échangeur de Forest)

- Rochefort (place de);

- Roi (avenue du);

- Ruisbroeck (chaussée de);

- Saint-Denis, entre la rue du Charroi et le boulevard de la 2ème
armée britannique (rue);

- Van Haelen (boulevard Guillaume);

- Van Volxem (avenue);

- Wielemans (place Léon);

- Wielemans-Ceuppens (avenue).

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE

[C − 99/31202]F. 99 — 1479
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation de voiries communales
dans la voirie régionale pour la Commune de Ganshoren

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du. 28 janvier 1999;
Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale

revêtent un caractère d’intérêt général;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;
Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier

afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

18609MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

Broustinlaan;

Eeuwfeestsquare, tracé van de wegen;

Jettelaan.

Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Ganshoren en vormen aldus de netstructuur van de
gewestwegen in die gemeente, overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

Broustinlaan;

Eeuwfeestsquare, tracé van de wegen;

Jettelaan;

Keizer Karellaan;

Landsroemlaan;

Leopold II-tunnel;

Pantheonlaan;

Poplimontlaan (Démosthène-);

Sermonlaan (Jacques-);

Wereldtentoonstellingslaan.

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31203]N. 99 — 1480
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor
de Gemeente Elsene

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 25 februari 1999;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques
désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés dans les plans ci-annexés :

Broustin (avenue);

Centenaire (square du), tracé des voiries;

Jette (avenue de).

Art. 2. Sont par conséquent classés voiries régionales sur la com-
mune de Ganshoren, et forment à ce titre le maillage des voiries
régionales sur cette commune conformément à l’annexe 1 du présent
arrêté :

Broustin (avenue);

Centenaire (square du), tracé des voiries;

Charles-Quint (avenue);

Exposition Universelle (avenue de l’);

Gloires Nationales (avenue des);

Jette (avenue de);

Panthéon (avenue du);

Poplimont (avenue Démosthène);

Sermon (avenue Jacques);

Tunnel Léopold II.

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du Patrimoine
et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés,

E. ANDRE

[C − 31203]F. 99 — 1480
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation de voiries communales
dans la voirie régionale pour la Commune d’Ixelles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 25 février 1999;

18610 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen
een algemeen belang hebben;

Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica
bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;

Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren
om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;

Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

Bouwerijstraat;

Flageyplein;

Idaliestraat;

Luxemburgplein;

Luxemburgstraat;

Mouterijstraat;

Trierstraat, tussen het Luxemburgplein en de Idaliestraat;

Troonstraat;

Vleurgatsesteenweg.

Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Elsene en vormen aldus de netstructuur van de gewestwe-
gen in die gemeente, overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

Brouwerijstraat;

Brugmannlaan;

Defacqzstraat;

Elsensesteenweg;

Flageyplein;

Fraiteurlaan (Arnaud-);

Generaal Jacqueslaan;

Graystraat;

Gulden Vlieslaan;

Idaliestraat;

Kongolaan;

Kroonlaan;

Louizalaan;

Louizaplein;

Luxemburgplein;

Luxemburgstraat;

Maalbeeklaan;

Marnixlaan;

Mouterijstraat;

Pleinlaan;

Sterreplein;

Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale
revêtent un caractère d’intérêt général;

Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de
logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;

Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier
afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, de la Politique foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques
désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporées dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, telles que figurées dans les plans ci-annexés :

Brasserie (rue de la);

Flagey (place);

Germoir (rue du);

Idalie (rue d’);

Luxembourg (place du);

Luxembourg (rue du);

Trèves (rue de), entre la place du Luxembourg et la rue d’Idalie;

Trône (rue du);

Vleurgat (chaussée de).

Art. 2. Sont par conséquent classés voiries régionales sur la com-
mune d’Ixelles, et forment à ce titre le maillage des voiries régionales
sur cette commune conformément à l’annexe 1 du présent arrêté :

Brasserie (rue de la);

Brugmann (avenue);

Congo (avenue du);

Couronne (avenue de la);

Cygnes (rue des);

Defacqz (rue);

Etoile (rond-point de l’);

Flagey (place);

Fraiteur (avenue Arnaud);

Général Jacques (boulevard);

Germoir (rue du);

Gray (rue);

Idalie (rue d’);

Ixelles (chaussée d’);

Louise (avenue);

Louise (place);

Luxembourg (place du);

Luxembourg (rue du);

Maelbeek (avenue du);

Marnix (avenue);

Plaine (boulevard de la);
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Trierstraat, tussen het Luxemburgplein en de Idaliestraat;

Triomflaan;

Troonstraat;

Vleurgatsesteenweg;

Waterlosesteenweg;

Waversesteenweg;

Zwanenstraat.

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31204]N. 99 — 1481
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor
de Gemeente Jette

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 24 februari 1999;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;
Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren

om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;
Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-

ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;
Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

Broustinlaan;

Carton de Wiartlaan;

Jettelaan.

Toison d’Or (avenue de la);

Trèves (rue de), entre la place du Luxembourg et la rue d’Idalie;

Triomphe (boulevard du);

Trône (rue du);

Vleurgat (chaussée de);

Waterloo (chaussée de);

Wavre (chaussée de).

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du Patrimoine
et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés,

E. ANDRE

[C − 99/31204]F. 99 — 1481
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation de voiries communales
dans la voirie régionale pour la Commune de Jette

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 24 février 1999;
Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale

revêtent un caractère d’intérêt général;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;

Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier
afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, de la Politique foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques
désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporées dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurées dans les plans ci-annexés :

Broustin (avenue);

Carton de Wiart (avenue);

Jette (avenue de).
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Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Jette en vormen aldus de netstructuur van de gewestwegen
in die gemeente, overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

Bosstraat;

Broustinlaan;

Carton de Wiartlaan;

de Smet de Naeyerlaan;

Dikkebeuklaan;

Jettelaan;

Laarbeeklaan;

Lakenselaan;

Oude Afspanningsplein;

Poplimontlaan (Démosthène-);

Sermonlaan (Jacques-);

Tentoonstellingslaan;

Werrieplein (Philippe-).

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 99/31205]N. 99 — 1482
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor
de Gemeente Koekelberg

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 19 januari 1999;
Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen

een algemeen belang hebben;
Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica

bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;

Art. 2. Sont par conséquent classés voiries régionales sur la com-
mune de Jette, et forment à ce titre le maillage des voiries régionales sur
cette commune, conformément à l’annexe 1 du présent arrêté :

Ancienne Barrière (place de l’);

Arbre Ballon (avenue de l’);

Bois (rue du);

Broustin (avenue);

Carton de Wiart (avenue);

de Smet de Naeyer (boulevard);

Exposition (avenue de l’);

Jette (avenue de);

Laeken (avenue de);

Laerbeek (avenue du);

Poplimont (avenue Démosthène);

Sermon (avenue Jacques);

Werrie (place Philippe).

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du Patrimoine
et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés,

E. ANDRE

[C − 99/31205]F. 99 — 1482
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation de voiries communales
dans la voirie régionale pour la Commune de Koekelberg

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 19 janvier 1999;
Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale

revêtent un caractère d’intérêt général;
Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de

logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;
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Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren
om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;

Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

Jettelaan;

Kasteellaan;

Vrijheidslaan.

Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Koekelberg, en vormen aldus de netstructuur van de
gewestwegen in die gemeente, overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit :

Bastenakenplaats;

Bossaertlaan (Emile -);

Gentsesteenweg;

Jettelaan;

Karreveldlaan;

Kasteellaan

Landsroemlaan;

Leopold II-laan;

Leopold II-tunnel;

Mettewielaan (Louis -);

Pantheonlaan;

Simonisplein;

Vrijheidslaan;

Zwarte Vijversplein.

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier
afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés dans les plans ci-annexés :

Château (avenue du);

Jette (avenue de);

Liberté (avenue de la).

Art. 2. Sont par conséquent classées voiries régionales sur la com-
mune de Koekelberg, et forment à ce titre le maillage des voiries
régionales sur cette commune, conformément à l’annexe 1 du présent
arrêté :

Bastogne (place de);

Bossaert (avenue Emile);

Château (avenue du);

Etangs Noirs (place des);

Gand (chaussée de);

Gloires Nationales (avenue des);

Jette (avenue de);

Karreveld (avenue du);

Léopold II (boulevard);

Liberté (avenue de la);

Mettewie (boulevard Louis);

Panthéon (avenue du);

Simonis (place);

Tunnel Léopold II.

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE
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[C − 99/31206]N. 99 — 1483

2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van gemeentewegen bij de gewestwegen voor
de Gemeente Sint-Gillis

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;

Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 25 maart 1999;

Overwegende dat de bij het gewestelijk wegennet ingedeelde wegen
een algemeen belang hebben;

Overwegende dat thans een flagrant gebrek aan coherentie en logica
bestaat wat betreft de samenstelling van de huidige netstructuur van de
gewestwegen op het grondgebied van de Gemeente;

Overwegende dat het noodzakelijk is die structuur te rationaliseren
om in staat te zijn een coherent beleid te voeren zowel inzake mobiliteit
als wat betreft de inrichting van de openbare ruimte;

Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;

Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Worden ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

- Baraplein;

- Europalaan;

- Frankrijkstraat;

- Grondwetplein;

- Jamarlaan;

- Koningslaan;

- Onderwijsstraat;

- Overdektestraat;

- Parklaan;

- Paul-Henri Spaaklaan;

- Sint-Gillis (Bareel van -);

- Verhaegenstraat (Théodore -);

- Waterloosesteenweg, tussen Ma Campagne en de Bareel van
Sint-Gillis.

Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Sint-Gillis en vormen aldus de netstructuur van de gewest-
wegen in die gemeente, overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit:

- Alsembergsesteenweg;

- Baraplein;

- Brugmannlaan;

- Charleroisesteenweg;

- Defacqzstraat;

- Dillenslein (Julien -);

- Ducpétiauxlaan;

- Europalaan;

- Fonsnylaan;

- Frankrijkstraat;

[C − 99/31206]F. 99 — 1483

2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation de voiries communales
dans la voirie régionale pour la Commune de Saint-Gilles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;

Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;

Vu l’avis du Conseil communal du 25 mars 1999;

Considérant que les voiries incorporées dans la voirie régionale
revêtent un caractère d’intérêt général;

Considérant qu’il existe aujourd’hui un manque de cohérence et de
logique flagrant dans la composition du maillage actuel des voiries
régionales sur le territoire de la Commune;

Considérant dès lors qu’il est indispensable de rationaliser ce dernier
afin d’être en mesure de mener une politique cohérente tant en matière
de mobilité que d’aménagement de l’espace public;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Sont incorporés dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, tels que figurés dans les plans ci-annexés :

- Bara (place);

- Barrière de Saint-Gilles;

- Constitution (place de la);

- Couverte (rue);

- Europe (boulevard de l’);

- France (rue de);

- Instruction (rue de l’);

- Jamar (boulevard);

- Parc (avenue du);

- Roi (avenue du);

- Spaak (avenue Paul-Henri);

- Verhaegen (rue Théodore);

- Waterloo (chaussée de), entre Ma Campagne et la barrière de
Saint-Gilles.

Art. 2. Sont par conséquent classées voiries régionales sur la com-
mune de Saint-Gilles, et forment à ce titre le maillage des voiries
régionales sur cette commune conformément à l’annexe 1 du présent
arrêté:

- Alsemberg (chaussée d’);

- Bara (place);

- Barrière de Saint-Gilles;

- Brugmann (avenue);

- Charleroi (chaussée de);

- Constitution (place de la);

- Couverte (rue);

- Defacqz (rue);

- Dillens (place Julien);

- Ducpétiaux (avenue);
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- Grondwetplein;

- Gulden Vlieslaan;

- Hallepoortlaan;

- Jamarlaan;

- Jansonplein (Paul-Emile -);

- Jasparlaan (Henri -);

- Koningslaan;

- Louizalaan;

- Louizaplein;

- Munthofstraat;

- Onderwijsstraat;

- Overdektestraat;

- Parklaan;

- Paul-Henri Spaaklaan;

- Poincarélaan;

- Sint-Gillis (Bareel van -);

- Verhaegenstraat (Théodore -);

- Waterloosesteenweg.

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw
en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

c

[C − 31208]N. 99 — 1484
2 APRIL 1999. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende indeling van een gemeenteweg bij de gewestwegen voor
de Gemeente Watermaal-Bosvoorde

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de
Brusselse instellingen, inzonderheid artikel 4;
Gelet op artikel 274 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het advies van de Gemeenteraad van 23 maart 1999

betreffende de in artikel 1 van dit besluit bedoelde overdracht;

- Europe (boulevard de l’);

- Fonsny (avenue);

- France (rue de);

- Hôtel des Monnaies (rue de l’);

- Instruction (rue de l’);

- Jamar (boulevard);

- Janson (place Paul-Emile);

- Jaspar (avenue Henri);

- Louise (avenue);

- Louise (place);

- Parc (avenue du);

- Poincaré (boulevard);

- Porte de Hal (avenue de la);

- Roi (avenue du);

- Spaak (avenue Paul-Henri);

- Toison d’Or (avenue de la);

- Verhaegen (rue Théodore);

- Waterloo (chaussée de).

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE

[C − 31208]F. 99 — 1484
2 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant incorporation d’une voirie communale
dans la voirie régionale pour la Commune de Watermael- Boitsfort

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 4;
Vu l’article 274 de la Nouvelle Loi communale;
Vu l’avis du Conseil communal du 23 mars 1999 sur le transfert visé

à l’article 1er du présent arrêté;
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Overwegende dat de in het gewestelijk wegennet ingedeelde weg
een algemeen belang heeft;

Overwegende bovendien dat de koninklijke besluiten van 6 decem-
ber 1991 waarbij de lijst wordt opgemaakt van de wegen en hun
aanhorigheden die aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn over-
gedragen, alsmede van 12 mei 1992 en 10 juni 1993 tot wijziging van het
besluit van 6 december 1991 bepaalde fouten en nalatigheden inhouden
welke moeten worden verbeterd;

Op de voordracht van de Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimo-
niumbeheer en Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten,

Besluit :

Artikel 1. Wordt ingedeeld bij het wegennet van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zoals afgebeeld op de hierbij gevoegde plan-
nen :

- Solvaylaan (Alfred-).

Art. 2. Worden bijgevolg ingedeeld bij de gewestwegen in de
Gemeente Watermaal-Bosvoorde en vormen aldus de netstructuur van
de gewestwegen in die gemeente overeenkomstig bijlage 1 bij dit
besluit :

Delleurlaan;

Gravendreef;

Sint-Jansberg (Steenweg op -);

Solvaylaan (Alfred -);

Terhulpensesteenweg;

Vorstlaan;

Vorsterielaan;

Wienerplein (Léopold -).

Art. 3. De in artikel 1 van dit besluit bedoelde overname van wegen
is de uitvoering van de kosteloze overdracht van de eigendom van het
weggebied van de betrokken wegen, van hun bovenkant, alsmede van
hun onderkant, maar met uitzondering van het rioolnet en van de
kabels en leidingen van alle aard die er liggen of zullen gelegd worden
en die eigendom blijven van de publiek- of privaatrechtelijke rechts-
personen die ze daar gelegd hebben en die ze beheren met inachtne-
ming van de bestaande reglementaire en wetsbepalingen.

Art. 4. Onze Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
belast met Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en
Vernieuwing van Verlaten Bedrijfsruimten wordt belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Brussel, 2 april 1999.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter,

Ch. PICQUE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Verkeer,

H. HASQUIN

De Staatssecretaris bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Openbare Werken, Grondbeleid, Patrimoniumbeheer en Vernieu-
wing van Verlaten Bedrijfsruimten,

E. ANDRE

Considérant que la voirie incorporée dans la voirie régionale revêt
un caractère d’intérêt général;

Considérant par ailleurs que les arrêtés royaux du 6 décembre 1991
dressant la liste des routes et de leurs dépendances transférées à la
Région de Bruxelles-Capitale, et des 12 mai 1992 et 10 juin 1993
modifiant cet arrêté du 6 décembre 1991 contiennent certaines erreurs et
oublis qu’il y a lieu de corriger;

Sur la proposition de notre Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière,
de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques
Désaffectés,

Arrête :

Article 1er. Est incorporée dans la grande voirie de la Région de
Bruxelles-Capitale, telle que figurée dans les plans ci-annexés :

- Solvay (Avenue Alfred).

Art. 2. Sont par conséquent classées voiries régionales sur la com-
mune de Watermael-Boitsfort, et forment à ce titre le maillage des
voiries régionales sur cette commune conformément à l’annexe 1 du
présent arrêté :

Comte (Drève du);

Delleur (Avenue);

Foresterie (Avenue de la);

La Hulpe (Chaussée de);

Mont-Saint-Jean (Route de);

Solvay (Avenue Alfred);

Souverain (Boulevard du);

Wiener (Place Léopold).

Art. 3. La reprise des voiries prévues à l’article 1er du présent arrêté
opère transfert, à titre gratuit, de la propriété de l’assiette des voiries
concernées, de leur dessus, ainsi que de leur dessous mais à l’exception
du réseau d’égouttage ainsi que des câbles et canalisations de toute
sorte qui y sont ou qui y seront hébergés et qui restent la propriété des
personnes morales de droit public ou privé qui les y ont installés et qui
en assurent la gestion dans le respect des dispositions légales et
réglementaires existantes.

Art. 4. Notre Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du
Patrimoine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme
et des Communications,

H. HASQUIN

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Travaux Publics, de la Politique Foncière, de la Gestion du Patri-
moine et de la Rénovation des Sites Economiques Désaffectés,

E. ANDRE
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GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 99/31212]N. 99 — 1485

25 MAART 1999. — Besluit van het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende wijzi-
ging van het koninklijk besluit van 14 maart 1978 tot bepaling,
voor het Brussels Gewest, van de regels voor de erkenningen van
centra voor maatschappelijk werk en voor de betoelaging van die
centra

Het Verenigd College,

Gelet op de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en
de landsbonden van ziekenfondsen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 1978 tot bepaling, voor

het Brussels Gewest, van de regels voor de erkenning van centra voor
maatschappelijk werd en voor de betoelaging van die centra, gewijzigd
bij de besluiten van het Verenigd College van 11 december 1997 en
2 april 1998;
Gelet op het advies van de afdeling instellingen en diensten voor

gezin en sociale hulpverlening van de Adviesraad voor Gezondheids-
en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
gegeven op 2 april 1999;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op

11 maart 1999;
Gelet op het protocol van akkoord voor de programmatie 1997-1999,

gesloten tussen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de afgevaardigden
van de inrichtende machten en van de werknemers van de instellingen
en van de diensten die betoelaagd worden door de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie;
Gelet op de Wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van
4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat in de bijzondere behoeften van de centra voor

maatschappelijk werk opgericht als verenigingen zonder winstoog-
merk en die wegens hun organisatie en werking niet kunnen aangezien
worden als behorend tot een landsbond of een verbond van zieken-
fondsen bedoeld bij de artikelen 2, § 1 en 6 van de wet van
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen, op een specifieke wijze moet worden voorzien;
Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd

voor het beleid inzake Bijstand aan personen;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1, a, van het koninklijk besluit van 14 maart 1978
tot bepaling, voor het Brussels Gewest, van de regels voor de erkenning
van centra voor maatschappelijk werk en voor de betoelaging van die
centra, gewijzigd bij de besluiten van 11 december 1997 en 2 april 1998,
wordt door de volgende bepaling vervangen :

« a) onder de Ministers : Leden van het Verenigd College, bevoegd
voor het beleid inzake Bijstand aan personen. »

Art. 2. Artikel 4, 1°, van voornoemd koninklijk besluit van
14 maart 1978 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 1. hetzij de vorm hebben aangenomen van een vereniging zonder
winstoogmerk, die de in artikel 2 bepaalde opdracht als doelstelling
heeft, hetzij opgericht zijn door een landsbond of een verbond van
ziekenfondsen zoals bedoeld bij de artikelen 2, § 1, en 6 van de wet van
6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van
ziekenfondsen. »

Art. 3. Artikel 7 van voornoemd koninklijk besluit van
14 maart 1978 wordt door de volgende bepaling vervangen :

« Art. 7. § 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen de
Ministers aan de erkende centra voor maatschappelijk werk subsidies
toekennen. Deze subsidies zijn bestemd om, gedeeltelijk althans, de
loonkosten van de gekwalificeerde beroepskrachten, bedoeld in arti-
kel 4, 2° en de werkingskosten van de centra te dekken.

Daarom bepalen zij op het ogenblik van de erkenning het aantal
gekwalificeerde beroepskrachten waarmee rekening wordt gehouden
voor het toekennen van de subsidies.

Uitbreiding van de betoelaagde personeelsleden is slechts mogelijk
na de voorafgaande goedkeuring van de Ministers.

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 99/31212]F. 99 — 1485

25 MARS 1999. — Arrêté du Collège réuni de la Commission
communautaire commune modifiant l’arrêté royal du 14 mars 1978
déterminant, pour la Région bruxelloise, les règles d’agréation des
centres de service social et d’octroi de subventions à ces centres

Le Collège réuni,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités;
Vu l’arrêté royal du 14 mars 1978 déterminant, pour la Région

bruxelloise, les règles d’agréation des Centres de service social et
d’octroi de subventions à ces centres, modifié par les arrêtés du Collège
réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998;

Vu l’avis de la section des institutions et services de la famille et de
l’aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l’Aide aux
personnes de la Commission communautaire commune, donné le
2 avril 1999;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 1999;

Vu le protocole d’accord pour la programmation 1997-1999, conclu
entre le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de
Bruxelles-Capitale et les représentants des pouvoirs organisateurs et
des travailleurs des institutions et services subsidiés par la Commission
communautaire commune;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;
Considérant que les besoins particuliers des Centres de service social

constitués en association sans but lucratif et qui en raison de leur
organisation et fonctionnement ne peuvent être considérés comme
appartenant à une union nationale ou une fédération de mutualités
visées aux articles 2, § 1er et 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités et aux unions nationales de mutualités, doivent être
rencontrés de manière spécifique;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la

politique de l’Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. L’article 1er, a, de l’arrêté royal du 14 mars 1978
déterminant, pour la Région de bruxelloise, les règles d’agréation des
centres de service social et d’octroi de subventions à ces centres, modifié
par les arrêtés du Collège réuni le 11 décembre 1997 et le 2 avril 1998,
est remplacé par la disposition suivante :

« a) par les Ministres : Membres du Collège réuni, compétents pour
la politique de l’Aide aux personnes. »

Art. 2. L’article 4, 1°, de l’arrêté royal du 14 mars 1978 précité est
remplacé par la disposition suivante :

« 1. soit être constitué sous la forme d’une association sans but
lucratif qui a pour objet l’accomplissement de la mission définie à
l’article 2, soit être créé par une union nationale ou une fédération de
mutualités telles que définies par les articles 2, § 1er, et 6 de la loi du
6 août 1990, relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités. »

Art. 3. L’article 7 de l’arrêté royal du 14 mars 1978 précité est
remplacé par la disposition suivante :

« Art. 7. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les Ministres
peuvent accorder aux Centres de Service social agréés des subventions
destinées à couvrir au moins partiellement les frais de rémunération
des professionnels qualifiés visés à l’article 4, 2° et les frais de
fonctionnement des centres.

A cette fin, ils déterminent, au moment de l’agrément, le nombre de
professionnels qualifiés pris en considération pour l’octroi de subsides.

Une extension du nombre des membres du personnel subsidié n’est
possible qu’après approbation des Ministres.
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§ 2. Deze subsidies bestaan uit :

1° voor de centra behorend tot een landsbond of een verbond van
ziekenfondsen zoals bedoeld in het artikel 4, 1° :

a) een jaarlijkse forfaitaire subsidie van 1 235 277 F per full-time
tewerkgestelde gekwalificeerde beroepskracht.

Voor de gekwalificeerde beroepskrachten die drievierde, de helft of
een derde arbeidstijd presteren wordt de subsidie vastgesteld in
verhouding tot de duur van hun prestaties;

b) een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage ten belope van :

- 131 401 F voor elk van de eerste drie full-time gekwalificeerde
beroepskrachten;

- 65 700 F voor elk der volgende gekwalificeerde full-time tewerkge-
stelde beroepskrachten;

- 49 276 F voor elk der gekwalificeerde beroepskrachten die drie
vierde arbeidstijd presteren;

- 32 850 F voor elk der gekwalificeerde halftijdse tewerkgestelde
beroepskrachten;

- 21 900 F voor elk der gekwalificeerde beroepskrachten die een derde
arbeidstijd presteren;

2° voor de centra opgericht in de vorm van een vereniging zonder
winstoogmerk en die, wegens hun organisatie en werking niet kunnen
beschouwd worden als behorend tot voornoemde landsbond of
verbond van ziekenfondsen :

a) een jaarlijkse forfaitaire toelage van 1 235 277 F per gekwalificeerde
full-time tewerkgestelde beroepskracht.

Voor de gekwalificeerde beroepskrachten die drievierde, de helft of
een derde arbeidstijd presteren wordt de subsidie vastgesteld in
verhouding tot de duur van hun prestaties;

b) een jaarlijkse forfaitaire werkingstoelage ten belope van :

a) 496 079 F per centrum;

b) de bedragen bepaald onder 1°, b, vermeerderd met :

- 102 050 F voor elk der full-time gekwalificeerde beroepskrachten;

- 76 538 F voor elk der gekwalificeerde beroepskrachten die drie
vierde arbeidstijd presteren;

- 51 025 F voor elk der gekwalificeerde beroepskrachten die een halve
arbeidstijd presteren;

- 34 017 F voor elk der gekwalificeerde beroepskrachten die een derde
arbeidstijd presteren.

Art. 4. De vormingsuren worden betoelaagd aan 10 000 F per
gesubsidieerde maatschappelijk assistent.

De aansluiting bij een (werkgevers)federatie wordt betoelaagd buiten
het forfait voor de werkingskosten (één aansluiting per centrum). De
kosten van de aansluiting worden door de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie uitbetaald aan de federaties, na voorlegging
van de aanvraag tot aansluiting van het centrum en de beslissing tot
aanvaarding door de federatie.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Art. 6. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid
inzake Bijstand aan personen, zijn belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, 25 maart 1999.

Voor het Verenigd College :

De Ministers, Leden van het Verenigd College,
bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen,

R. GRIJP-

§ 2. Ces subventions consistent en :

1° en ce qui concerne les centres appartenant à une union nationale
ou une fédération de mutualités telles que visés à l’article 4, 1° :

a) une subvention forfaitaire annuelle de 1 235 277 F par profession-
nel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quart, mi-temps et
à tiers-temps, le montant de ladite subvention est calculé proportion-
nellement à la durée de leurs prestations;

b) une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée
comme suit :

- 131 401 F pour chacun des trois premiers professionnels qualifiés
travaillant à temps plein;

- 65 700 F pour chacun des autres professionnels qualifiés travaillant
à temps plein;

- 49 276 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à
trois-quart temps;

- 32 850 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à
mi-temps;

- 21 900 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à
tiers-temps;

2° en ce qui concerne les centres constitués sous la forme d’une
association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation et
fonctionnement, ne peuvent être considérés comme appartenant à une
union nationale ou une fédération de mutualités précitées :

a) une subvention forfaitaire annuelle de 1 235 277 F par profession-
nel qualifié travaillant à temps plein.

Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois-quart, mi-temps et
à tiers-temps le montant de ladite subvention est calculé proportion-
nellement à la durée de leurs prestations;

b) une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement fixée
comme suit :

a) 496 079 F par centre;

b) les montants fixés au 1°, b augmentés de :

- 102 050 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à
temps plein;

- 76 538 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à
trois-quart temps;

- 51 025 F pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à
mi-temps;

- F 34 017 pour chacun des professionnels qualifiés travaillant à tiers
temps.

Art. 4. Les heures de formation sont subventionnées à raison de
10 000 F par assistant social subsidié.

L’affiliation à une fédération (d’employeurs) est subventionnée en
dehors du forfait pour les frais de fonctionnement (une affiliation par
centre). Les frais d’affiliation sont payées aux fédérations par la
Commission communautaire commune sur présentation de la demande
d’adhésion et de la décision d’acceptation de la fédération.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 6. Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique
de l’Aide aux personnes sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mars 1999.

Pour le Collège réuni :

Les Ministres, Membres du Collège réuni,
compétents pour la politique de l’Aide aux personnes,

D. GOSUIN
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

[C − 99/14135]

19 APRIL 1999. — Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke
inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied
van de stad Antwerpen van algemeen nut wordt verklaard

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

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzonderheid op
artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;
Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978

betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies
voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;
Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van

sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10,
§ 2, 2°;
Overwegende dat het HST-project een antwoord biedt op de huidige

en verwachte mobiliteitsgroei en een belangrijke schakel vormt in het
Europese hogesnelheidsnet;
Overwegende dat de Noordse-ZuidverbindingAntwerpen een essen-

tiële schakel is in het binnenlands net om tot een performante
spoorwegexploitatie in de regio Antwerpen te komen;
Overwegende dat de federale Regering op 23 januari 1990 geopteerd

heeft voor de integratie van de Noord-Zuidverbinding Antwerpen in
het HST-project;
Overwegende dat de inbezitneming van de op het plan

nr. NA/0250/045,6/T1 aangeduide percelen, gelegen op het grondge-
bied van de stad Antwerpen tussen Antwerpen Dam en het Albertka-
naal nodig is voor de verbreding van de spoorbedding en de bouw van
nieuwe kunstwerken met het oog op de aanleg van de hogesnelheids-
lijn ten westen van de bestaande lijn 12;
Overwegende dat de federale Regering op 5 juli 1996 het tienjaren-

plan 1996-2005 der spoorweginvesteringen heeft goedgekeurd en in dit
kader een aangepaste kalender ter verwezenlijking van het HST-project
heeft aangenomen;
Overwegende dat de planning voor de realisatie van de Noord-

Zuidverbinding gekoppeld is aan internationale afspraken inzake de
treindienst;
Overwegende dat ingevolge deze planning de Noord-

Zuidverbinding Antwerpen tegen 2005 in gebruik dient te worden
genomen;
Overwegende dat wegens de vooropstaande duurtijd van de vereiste

werkzaamheden derhalve de onmiddellijke inbezitneming van de
bedoelde percelen ten algemene nutte onontbeerlijk is;
Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van de
werken, kaderend in de Noord-Zuidverbinding Antwerpen de onmid-
dellijke inbezitneming van de percelen, gelegen op het grondgebied
van de stad Antwerpen en opgenomen in het plan
nr. NA/0250/045,6/T1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de
werken benodigde en op voormeld plan aangewezen percelen ingeno-
men en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de
onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van
de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

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

Gegeven te Brussel, 19 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Vervoer,
M. DAERDEN

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 99/14135]

19 AVRIL 1999. — Arrêté royal déclarant d’utilité publique la prise de
possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire
de la ville d’Anvers

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

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de
fer belges, notamment l’article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars 1991;

Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 relative
aux expropriations pour cause d’utilité publique et aux concessions en
vue de la construction des autoroutes, notamment l’article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises

publiques économiques, notamment l’article 10, § 2, 2°;

Vu que le project TGV répond à la croissance de mobilité actuelle et
attendue et forme un maillon important dans le réseau européen à
grande vitesse;
Considérant que la liaison Nord-Sud à Anvers forme un maillon clé

du réseau intérieur dans la réalisation d’une exploitation ferroviaire
performante en région anversoise;
Considérant que le Gouvernement fédérale a opté le 23 janvier 1990

pour l’intégration de la liaison Nord-Sud à Anvers dans le projet TGV;

Considérant que la prise de possession des parcelles indiquées au
plan n° NA/0250/045,6/T1 situées sur le territoire de la ville d’Anvers
entre « Antwerpen Dam » et le canal Albert, est nécessaire pour
l’élargissement de l’assiette ferroviaire et la construction de nouveau,
ouvrages d’art en vue de l’établissement de la ligne à grande vitesse à
l’ouest de la ligne 12 existante;

Considérant que le Gouvernement fédéral a approuvé le
5 juillet 1996 le plan décennal 1996-2005 des investissements ferroviai-
res et que, dans ce cadre, il a adopté un calendrier adapté pour la
réalisation du projet TGV;
Considérant que le planning de la réalisation de la liaison Nord-Sud

est lié à des accords internationaux concernant le service des trains;

Considérant que, suite à ce planning, la liaison Nord-Sud à Anvers
doit être mise en service en 2005;

Considérant que, compte tenu des délais exigés pour les travaux, la
prise de possession immédiate, pour cause d’utilité publique, des
parcelles en question, est indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Il y a utilité publique à exécuter, dans le cadre de la
réalisation de la liaison Nord-Sud à Anvers la prise de possession
immédiate des parcelles situées sur le territoire de la ville d’Anvers et
reprises au plan n° NA/0250/045,6/T1, annexé au présent arrêté.

Art. 2. Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires
à l’exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi
du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d’utilité
publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, et
plus spécialement à l’article 5.

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

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
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Annexe à l’arrêté royal du 19 avril 1999 - Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 april 1999

JONCTION NORD-MIDI ANVERS NOORD-ZUIDVERBINDING ANTWERPEN

Ville d’ANVERS — Stad ANTWERPEN Tableau des terrains à acquérir — Lijst der aan te kopen gronden

N° Plan
—

Plan nr.

N°
d’ordre
—

Volgnr.

Division
—

Afdeling

Section
—

Sectie

N° de la parcelle
—

Perceelsnummer
Nature Aard

Surface — Oppervlakte

Nom, prénom et résidence des propriétaires
—

Naam, voornaam en woonplaats der eigenaars

cadastrale
—

kadastraal

à acquérir
—

aan te kopen

ha a ca ha a ca

NA/0250/045,6/T1 1 7 G 0291 K 3 BAT.INDUST NIJV/GEB. 00 44 15 00 04 92 VENNOOTSCHAP/NEPLA
DAMPLEIN 20/23
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 2 7 G 0291 M 3 BAT.INDUST NIJV/GEB. 00 37 02 00 07 80 VENNOOTSCHAP/VIADAM VOOR-
HEEN IMMODAM
VIADUCT DAM 104/106
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 3 7 G 0291 A 04 00 02 06 00 00 12 DOMEIN VAN DE STAD ANTWERPEN
GROTE MARKT 1
2000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 4 7 G 0291 02 ENTREPOT MAGAZIJN 00 01 45 00 01 45 DOMEIN VAN DE STAD ANTWERPEN
GROTE MARKT 1
2000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 5 7 G 0003 R 2 ENTREPOT MAGAZIJN 00 66 80 00 12 02 VENNOOTSCHAP/HBNN/HAVEN-
BEDRIJF NOORD NATIE
STADSWAAG 7/8
2000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 6 7 G 0001 S 3 GAR.ATEL. GAR.WERKPL 00 12 91 00 05 16 VENNOOTSCHAP/ROBEMIR
BREDASTRAAT 123
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 7 7 G 0611 T ENTREPOT MAGAZIJN 00 03 02 00 01 32 VENNOOTSCHAP/FIGEMAR
REDASTRAAT 123
1000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 8 7 G 0611 Y ENTREPOT MAGAZIJN 00 17 90 00 02 40 VENNOOTSCHAP/FIGEMAR
BREDASTRAAT 123
2000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 9 7 G 0645 N 4 MAISON HUIS 00 01 27 00 01 27 BASTELEYSENS-HENDRICKX, MAR-
CEL ALFONS
MERKSEMSE STRAAT 15
2000 ANTWERPEN
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NA/0250/045,6/T1 10 7 G 0645 Y 3 MAISON HUIS 00 01 37 00 01 37 VENNOOTSCHAP/ROBESTA
DAMBRUGGESTRAAT 325
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 11 7 G 0645 P 4 ENTREPOT MAGAZIJN 00 04 12 00 01 49 VENNOOTSCHAP/CADEMCO
REDASTRAAT 123 BUS 8
1000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 12 7 G 0645 G 4 MAISON HUIS 00 01 50 00 00 49 VANDONNICK, ROGERHENRIMARIA
MEERLENLAAN 46
2610 AN/WILRIJK/

NA/0250/045,6/T1 13 7 G 0645 T 3 MAISON HUIS 00 01 38 00 00 53 VENNOOTSCHAP/CADEMCO
BREDASTRAAT 123 BUS 8
2000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 14 7 G 0645 B 3 M.COMMERCE HAND/HUIS 00 01 70 00 00 63 DE WEERT, NICOLE MEDARD MARIE
MERELLAAN 18
2930 BRASSCHAAT

NA/0250/045,6/T1 15 7 G 0645 R 4 M.COMMERCE HAND/HUIS 00 05 25 00 02 47 BIERHANDEL E. LUYTEN N.V.
BREDASTRAAT 146-158
2000 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 16 7 G 0645 T 4 MAISON HUIS 00 00 90 00 00 90 MARIEN-SIMILON, MARCEL
BREDASTRAAT 15
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 17 7 G 0645 Z 4 MAISON HUIS 00 00 60 00 00 60 EMBREGTS-SUYKERBUYCK, JOZEF
CORNEEL ANGELUS
CANADEZENLAAN 12
2920 KALMTHOUT

NA/0250/045,6/T1 18 7 G 0645 Z 3 MAISON HUIS 00 01 60 00 01 60 MARIEN, HARRIE VIRGINIA HECTOR
BREDASTRAAT 164
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 19 7 G 0076 D 3 ENTREPOT MAGAZIJN 00 63 27 00 00 46 VENNOOTSCHAP/NOESIM
BREDASTRAAT 153
2060 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 20 7 G 0076 W 2 SCIERIE ZAGERIJ 00 29 42 00 00 50 VENNOOTSCHAP/DAMBRE
BLOEMENLEI 46
2930 BRASSCHAAT
STORMS-TIELENS, WED GERARDUS
EUGENIUS/PAULA MARIE
LANGE LOZANNASTRAAT 233 BUS 12
2018 ANTWERPEN

NA/0250/045,6/T1 21 7 G VOIRIE WEGENIS 00 20 87 Niet gekadastreerd
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

[99/09610]

Notariaat

Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 :

— is aan de heer Wackers, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit
zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van

zijn opvolger;
— is aan de heer De Kesel, D., op zijn verzoek, ontslag verleend

uit zijn ambt van notaris ter standplaats Nieuwkerken-Waas (Sint-
Niklaas).
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.
Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van

zijn opvolger.

Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 is de heer Berthet, J.-P.,
licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris
ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek.

Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 :

— is de heer De Bruyn, J., licentiaat in de rechten, licentiaat in het
notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Zemst;
— is de heer De Kesel, D., licentiaat in de rechten, licentiaat in het

notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Nieuwkerken-Waas
(Sint-Niklaas).

[99/09618]

Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijke besluiten van 3 mei 1999 :

— is de heer Tintin, P., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd
tot gerechtsdeurwaarder.
Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Luik zijn ambt uitoefenen

en er moeten verblijven;
— is de heer Hoge, Ph., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd

tot gerechtsdeurwaarder.
Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Luik zijn ambt uitoefenen

en er moeten verblijven.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met

individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

*

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[99/16142]

Personeel. — Pensioneringen

Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt, met ingang van
1 januari 1999, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een
departement (trap II) verleend aan de heer Boxus, Emile Ph.M.J.H.,
die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel
van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[99/09610]

Notariat

Par arrêtés royaux du 15 février 1999 :

— est acceptée, à sa demande, la démission de M. Wackers, G., de
ses fonctions de notaire à la résidence de Molenbeek-Saint-Jean.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de

serment de son successeur;
— est acceptée, à sa demande, la démission de M. De Kesel, D., de

ses fonctions de notaire à la résidence de Nieuwkerken-Waas (Saint-
Nicolas).

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de

serment de son successeur.

Par arrêté royal du 29 avril 1999, M. Berthet, J.-P., licencé en droit,
licencié en notariat, est nommé notaire à la résidence de Molenbeek-
Saint-Jean.

Par arrêtés royaux du 30 avril 1999 :

— M. De Bruyn, J., licencié en droit, licencié en notariat, est nommé
notaire à la résidence de Zemst;
— M. De Kesel, D., licencié en droit, licencié en notariat, est nommé

notaire à la résidence de Nieuwkerken-Waas (Saint-Nicolas).

[98/09618]

Huissiers de justice

Par arrêtés royaux du 3 mai 1999 :

— M. Tintin, P., candidat huissier de justice, est nommé huissier de
justice.
Il instrumentera et sera tenu de résider dans l’arrondissement

judiciaire de Liège;
— M. Hoge, Ph., candidat huissier de justice, est nommé huissier de

justice.
Il instrumentera et sera tenu de résider dans l’arrondissement

judiciaire de Liège.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

[99/16142]

Personnel. — Mises à la retraite

Par arrêté royal du 11 avril 1999, démission honorable de ses
fonctions de chef de département (degré II) est accordée, à partir du
1er janvier 2000, à M. Boxus, Emile Ph.M.J.H., qui est admis à faire
valoir ses droits à la pension de retraite.

Par le même arrêté, l’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique
de ses fonctions et à en porter l’uniforme.
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Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt, met ingang van
1 december 1999, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een
departement (trap II) verleend aan de heer Compere, Pierre J.M.E.Gh.,
die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel
van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

Bij koninklijk besluit van 11 april 1999 wordt, met ingang van
1 januari 1999, eervol ontslag uit zijn functies van hoofd van een
departement (trap II) verleend aan de heer François, Etienne J.N.Gh.,
die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel
van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

[99/16155]

Personeel. — Benoeming en bevordering

Bij ministerieel besluit van 27 april 1999 wordt de heer Meersman,
Theo, adviseur, in overtal bekleed met de graad van adviseur-generaal,
bevestigd als tweetalig adjunct van de heer Bedoret, Jacques, directeur-
generaal van het Bestuur der Algemene Diensten van het Ministerie
van Middenstand en Landbouw.
Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State

kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze
bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief
te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33,
1040 Brussel.

[99/16145]

Wetenschappelijk personeel. — Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 21 april 1999 wordt de heer Koenen, Frank
G.V.C., werkleider (rang B), met ingang van 1 maart 1999, in het
Nederlands taalkader, benoemd tot werkleider geaggregeerde (rang C)
bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

Bij koninklijk besluit van 21 april 1999 wordt de heer De Clerq,
Kris E., werkleider (rang B), met ingang van 1 maart 1999, in het
Nederlands taalkader, benoemd tot werkleider geaggregeerde (rang C)
bij het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie.

[99/16033]

Aan wijzing van de aangenomen dierenartsen
voor het onderzoeken en vaststellen van inbreuken

In toepassing van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij
dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische
of productiestimulerende werking, gewijzigd bij de wetten van
11 juli 1994 en 17 maart 1997, met name artikel 6;

In toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wetten van
26 maart 1993 en 4 mei 1995, met name artikel 34;
In toepassing van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987,

gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991,
6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995, met name
artikel 20;
In toepassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1926 houdende

inrichtingsreglement van de Diergeneeskundige Dienst,
zijn aangewezen voor het onderzoeken en vaststellen van inbreuken

op de voornoemde wetten evenals op hun uitvoeringsbesluiten;
bij ministerieel besluit van 9 september 1998 :

Mevr. France Arnould, aangenomen dierenarts te Jemeppe-sur-
Sambre,
Mevr. Sylvie Couneson, aangenomen dierenarts te Francorchamps,
Mevr. Karla Windhausen, aangenomen dierenarts te Saint-Vith,
Mevr. Valérie Maroit, aangenomen dierenarts te Saint-Vaast,
Mevr. Véronique Misson, aangenomen dierenarts te Luik,

Par arrêté royal du 11 avril 1999, démission honorable de ses
fonctions de chef de département (degré II) est accordée, à partir du
1er décembre 1999, à M. Compere, Pierre J.M.E.Gh., qui est admis à
faire valoir ses droits à la pension de retraite.

Par le même arrêté, l’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique
de ses fonctions et à en porter l’uniforme.

Par arrêté royal du 11 avril 1999, démission honorable de ses
fonctions de chef de département (degré II) est accordée, à partir du
1er janvier 2000, à M. François, Etienne J.N.Gh., qui est admis à
faire valoir ses droits à la pension de retraite.

Par le même arrêté, l’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique
de ses fonctions et à en porter l’uniforme.

[99/16155]

Personnel. — Nomination et promotion

Par arrêté ministériel du 27 avril 1999, M. Meersman, Theo,
conseiller, revêtu en surnombre du grade de conseiller général est
confirmé comme adjoint bilingue auprès de M. Bedoret, Jacques,
directeur-général de l’Administration des Services généraux du
Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture.
Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il peut

faire appel endéans les soixante jours après cette notification. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste; adresse :
Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

[99/16145]

Personnel scientifique. — Nominations

Par arrêté royal du 21 avril 1999, M. Koenen, Frank G.V.C., chef de
travaux (rang B), est nommé chef de travaux agrégé (rang C), dans le
cadre linguistique néerlandais, au Centre d’Etude et de Recherches
vétérinaires et agrochimiques, à partir du 1er mars 1999.

Par arrêté royal du 21 avril 1999, M. De Clercq, Kris E., chef de
travaux (rang B), est nommé chef de travaux agrégé (rang C), dans le
cadre linguistique néerlandais, au Centre d’Etude et de Recherches
vétérinaires et agrochimiques, à partir du 1er mars 1999.

[99/16033]

Désignation de médecins vétérinaires agréés
pour la recherche et la constatation d’infractions

En application de la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation
de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-
adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux,
modifiée par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997, notamment
l’article 6;

En application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, modifié par les lois du 26 mars 1993 et du
4 mai 1995, notamment l’article 34;
En application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des

animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991,
6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre1995, notamment
l’article 20;

En application de l’arrêté royal du 15 mars 1926 portant le
règelement organique du service vétérinaire,
sont désignés pour rechercher et constater les infractions aux lois

précitées ainsi qu’à leurs arrêtés d’exécution;
par arrêté ministériel du 9 septembre 1998 :

Mme France Arnould, médecin vétérinaire agréé à Jemeppe-sur-
Sambre,
Mme Sylvie Couneson, médecin vétérinaire agréé à Francorchamps,
Mme Karla Windhausen, médecin vétérinaire agréé à Saint-Vith,
Mme Valérie Maroit, médecin vétérinaire agréé à Saint-Vaast,
Mme Véronique Misson, médecin vétérinaire agréé à Liège,
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Mevr. Laurence Paulus, aangenomen dierenarts te Ottey,
Mevr. Cathy Lienard, aangenomen dierenarts te Sambreville,
Mevr. Jacqueline Evers, aangenomen dierenarts te Orbais,
Mevr. Cécile Havaux, aangenomen dierenarts te Pipaix,
Mevr. Laurence Goffin, aangenomen dierenarts te Libin,
Mevr. Nathalie Dubois, aangenomen dierenarts te Chièvres,
Mevr. Noëlle D’Haenens, aangenomen dierenarts te Quevaucamps,
Mevr. Monique Degauque, aangenomen dierenarts te Le Rœulx,
De heer Michel Barbier, aangenomen dierenarts te Floreffe,
De heer Olivier Leconte, aangenomen dierenarts te Doornik,
De heer Guy Torck, aangenomen dierenarts te Libramont,
De heer Xavier Patigny, aangenomen dierenarts te Orbais,
De heer Claude Saegerman, aangenomen dierenarts te Rochefort,
De heer Michel Horemans, aangenomen dierenarts te Belgrade,
Mevr. Greet Christiaens, aangenomen dierenarts te Gent,
Mevr. Pascale Buseyne, aangenomen dierenarts te Oostende,
Mevr. Marleen Claes, aangenomen dierenarts te Brussel,
Mevr. Katrien Pattijn, aangenomen dierenarts te Izegem,
Mevr. Martine Lefevre, aangenomen dierenarts te Brugge,
Mevr. Ann Lamberechts, aangenomen dierenarts te Antwerpen,
Mevr. Margriet Florizoone, aangenomen dierenarts te Roeselaere,
Mevr. Hilde De Bruycker, aangenomen dierenarts te Evergem,
De heer Guy Vanbelle, aangenomen dierenarts te Leuven,
De heer Joris Parmentier, aangenomen dierenarts te Stok,
De heer Michel Van Houdt, aangenomen dierenarts te Erpe-Mere,
De heer Geert Vanhulle, aangenomen dierenarts te Eernegem,
De heer Dominique Fayt, aangenomen dierenarts te Bottelaere,
De heer Jozef Laureyns, aangenomen dierenarts te Watervliet,
De heer Koenraad Provost, aangenomen dierenarts te Overijse,
De heer Christophe Taillieu, aangenomen dierenarts te Gent,
De heer Gustaaf Tyrions, aangenomen dierenarts te Sint-Truiden,
De heer Lieven Vandemeulebroecke, aangenomen dierenarts te

Zwevegem,
De heer Guido Wackenier, aangenomen dierenarts te Alveringem,
De heer Harry Lauwens, aangenomen dierenarts te Aarschot,
De heer Jozef Meynen, aangenomen dierenarts te Borgerhout,
De heer Marc Knockaert, aangenomen dierenarts te Zandvoorde,
De heer Philippe Houdart, aangenomen dierenarts te Linden,
De heer Philip Vyt, aangenomen dierenarts te Belsele,
De heer Jan Van Seghbroeck, aangenomen dierenarts te Dender-

monde,
De heer Norbert Bentein, aangenomen dierenarts te Bredene,
bij ministerieel besluit van 16 september 1998 :

Mevr. Mieke De Smet-Van Damme, aangenomen dierenarts te
Zottegem,

bij ministerieel besluit van 14 december 1998 :
Mevr. Martien Spruytte, aangenomen dierenarts te Geluwe,
bij ministerieel besluit van 14 januari 1999 :

Mevr. Françoise Dupont, aangenomen dierenarts te Wandre.

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[99/3305]

Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt de heer De Brone, D.J.,
auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van de BTW,
registratie en domeinen, met ingang van 1 mei 1999, benoemd tot de
graad van directeur-generaal van de Administratie van het kadaster, de
registratie en de domeinen.

Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt Mevr. Coessens, H.A.,
auditeur-generaal van financiën bij de Administratie der thesaurie, met
ingang van 1 mei 1999, er benoemd tot de graad van directeur-generaal.

Mme Laurence Paulus, médecin vétérinaire agréé à Ottey,
Mme Cathy Lienard, médecin vétérinaire agréé à Sambreville,
Mme Jacqueline Evers, médecin vétérinaire agréé à Orbais,
Mme Cécile Havaux, médecin vétérinaire agréé à Pipaix,
Mme Laurence Goffin, médecin vétérinaire agréé à Libin,
Mme Nathalie Dubois, médecin vétérinaire agréé à Chièvres,
Mme Noëlle D’Haenens, médecin vétérinaire agréé à Quevaucamps,
Mme Monique Degauque, médecin vétérinaire agréé à Le Rœulx,
M. Michel Barbier, médecin vétérinaire agréé à Floreffe,
M. Olivier Leconte, médecin vétérinaire agréé à Tournai,
M. Guy Torck, médecin vétérinaire agréé à Libramont,
M. Xavier Patigny, médecin vétérinaire agréé à Orbais,
M. Claude Saegerman, médecin vétérinaire agréé à Rochefort,
M. Michel Horemans, médecin vétérinaire agréé à Belgrade,
Mme Greet Christiaens, médecin vétérinaire agréé à Gand,
Mme Pascale Buseyne, médecin vétérinaire agréé à Ostende,
Mme Marleen Claes, médecin vétérinaire agréé à Bruxelles,
Mme Katrien Pattijn, médecin vétérinaire agréé à Izegem,
Mme Martine Lefevre, médecin vétérinaire agréé à Bruges,
Mme Ann Lamberechts, médecin vétérinaire agréé à Anvers,
Mme Margriet Florizoone, médecin vétérinaire agréé à Roulers,
Mme Hilde De Bruycker, médecin vétérinaire agréé à Evergem,
M. Guy Vanbelle, médecin vétérinaire agréé à Louvain,
M. Joris Parmentier, médecin vétérinaire agréé à Stok,
M. Michel Van Houdt, médecin vétérinaire agréé à Erpe-Mere,
M. Geert Vanhulle, médecin vétérinaire agréé à Eernegem,
M. Dominique Fayt, médecin vétérinaire agréé à Bottelaere,
M. Jozef Laureyns, médecin vétérinaire agréé à Watervliet,
M. Koenraad Provost, médecin vétérinaire agréé à Overijse,
M. Christophe Taillieu, médecin vétérinaire agréé à Gand,
M. Gustaaf Tyrions, médecin vétérinaire agréé à Saint-Trond,
M. Lieven Vandemeulebroecke, médecin vétérinaire agréé à Zwe-

vegem,
M. Guido Wackenier, médecin vétérinaire agréé à Alveringem,
M. Harry Lauwens, médecin vétérinaire agréé à Aarschot,
M. Jozef Meynen, médecin vétérinaire agréé à Borgerhout,
M. Marc Knockaert, médecin vétérinaire agréé à Zandvoorde,
M. Philippe Houdart, médecin vétérinaire agréé à Linden,
M. Philip Vyt, médecin vétérinaire agréé à Belsele,
M. Jan Van Seghbroeck, médecin vétérinaire agréé à Dendermonde,

M. Norbert Bentein, médecin vétérinaire agréé à Bredene,
par arrêté ministériel du 16 septembre 1998 :

Mme Mieke De Smet-Van Damme, médecin vétérinaire agréé à
Zottegem,

par arrêté ministériel du 14 décembre 1998 :
Mme Martien Spruytte, médecin vétérinaire agréé à Geluwe,
par arrêté ministriel du 14 janvier 1999 :

Mme Françoise Dupont, médecin vétérinaire agréé à Wandre.

MINISTERE DES FINANCES

[99/3305]

Nominations

Par arrêté royal du 29 avril 1999, M. De Brone, D.J., auditeur général
des finances à l’Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des
domaines est nommé, à partir du 1er mai 1999, au grade de directeur
général de l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des
domaines.

Par arrêté royal du 29 avril 1999, Mme Coessens, H.A., auditeur
général des finances à l’Administration de la trésorerie, y est nommée,
à partir du 1er mai 1999, au grade de directeur général.
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Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt de heer Tilliet, J.C., R.R.,
directeur-generaal van de Administratie der directe belastingen, met
ingang van 1 mei 1999, benoemd in de betrekking van directeur-
generaal van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfis-
caliteit.

Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt de heer Vandenborre,
M.E., auditeur-generaal van financiën bij de centrale diensten van de
Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 juli 1998, er
benoemd tot directeur-generaal in overtal.
Hij wordt aangewezen om de functie van tweetalig adjunct uit te

oefenen bij de directeur-generaal van de Administratie der douane en
accijnzen.

Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 wordt de heer Versluys, R.C.,
auditeur-generaal van financiën bij de Administratie van de fiscale
zaken, met ingang van 1 mei 1999, benoemd tot de graad van
directeur-generaal van de Administratie van de invordering.

[99/03311]

Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, regis-
tratie en domeinen. — Sector der registratie en domeinen. —
Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 4 mei 1999 wordt de heer Hendrickx, L.A.,
eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het registratie-
kantoon te Tienen II, benoemd tot hypotheekbewaarder te Tongeren I,
op datum van 1 juni 1999.

Bij een ander koninklijk besluit van 4 mei 1999 wordt de heer De
Backer, E.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur van het
registratiekantoor te Ninove, benoemd tot hypotheekbewaarder te
Ieper, op datum van 1 juli 1999.

[99/03314]

Commissie voor het Bank- en Financiewezen. — Mandaat

Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999, dat in werking treedt de dag
waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de
heer Dieux, Xavier, voor de duur van zes jaar benoemd tot lid van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, ter vervanging van de
heer Van Ommeslaghe, Bernard, ontslagnemend.

*

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[C − 99/12202]

21 APRIL 1999. — Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en
benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegen-
heid (1)

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

Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot
uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, inzonderheid
artikel 42;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, inzonderheid artikel 5;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1996 houdende

benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid;
Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid

en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag uit haar functie van lid van de Hoge Raad
voor de Werkgelegenheid wordt verleend aan Mevr. De Wachter
Marcia.

Par arrêté royal du 29 avril 1999, M. Tilliet, J-C., R.R. directeur général
de l’Administration des contributions directes est nommé, à partir du
1er mai 1999, dans l’emploi de directeur général de l’Administration de
la fiscalité des entreprises et des revenus.

Par arrêté royal du 29 avril 1999, M. Vandenborre, M.E., auditeur
général des finances aux services centraux de l’Administration des
douanes et accises, y est nommé, à partir du 1er juillet 1998, directeur
général en surnombre.
Il est désigné pour exercer les fonctions d’adjoint bilingue auprès du

directeur général de l’Administration des douanes et accises.

Par arrêté royal du 29 avril 1999, M. Versluys, R.C., auditeur général
des finances à l’Administration des affaires fiscales est nommé, à partir
du 1er mai 1999, au grade de directeur général de l’Administration du
recouvrement.

[99/03311]

Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et
des domaines. — Secteur de l’enregistrement et des domaines. —
Nominations

Par arrêté royal du 4 mai 1999, M. Hendrickx, L.A., inspecteur
principal d’administration fiscale du bureau de l’enregistrement à
Tirlemont II, est nommé conservateur des hypothèques à Tongres I, à la
date du 1er juin 1999.

Par un autre arrêté royal du 4 mai 1999, M. De Backer, E.L.,
inspecteur principal d’administration fiscale du bureau de l’enregistre-
ment à Ninove, est nommé conservateur des hypothèques à Ypres, à la
date du 1er juillet 1999.

[99/03314]

Commission bancaire et financière. — Mandat

Par arrêté royal du 3 mai 1999, entrant en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge, M. Dieux, Xavier, est nommé membre
de la Commission bancaire et financière pour une durée de six ans, en
remplacement de M. Van Ommeslaghe, Bernard, démissionnaire.

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[C − 99/12202]

21 AVRIL 1999. — Arrêté royal
portant démission, remplacement et nomination

d’un membre du Conseil supérieur de l’Emploi (1)

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

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter
le plan pluriannuel pour l’emploi, notamment l’article 42;

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 1996 relatif au Conseil supérieur de
l’Emploi, notamment l’article 5;
Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1996 portant nomination des membres

du Conseil supérieur de l’Emploi;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi et du Travail et de

l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Démission honorable de sa fonction de membre du
Conseil supérieur de l’Emploi est accordée à Mme De Wachter Marcia.
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Art. 2. De heer Smets Jan wordt tot lid van de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid benoemd, ter vervanging van Mevr. De Wachter
Marcia, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 1999.

Art. 4. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
Mevr. M. SMET

Nota’s

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van

het meerjarenplan voor werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van
30 december 1995.
Koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad

voor de Werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996.
Koninklijk besluit van 8 oktober 1996 houdende benoeming van de

leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad
van 22 oktober 1996.

c

[C − 99/12204]

21 APRIL 1999. — Ministerieel besluit tot ontslag, vervanging en
benoeming van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid (1)

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,

Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot
uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid, inzonderheid
artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1996 houdende
benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid,
gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 april 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 oktober 1996 tot aanduiding
van de Vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid,

Besluit :

Artikel 1. Eervol ontslag uit haar functie van vice-voorzitter van de
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid wordt verleend aan Mevr. De
Wachter Marcia.

Art. 2. De heer Smets Jan wordt tot vice-voorzitter van de Hoge
Raad voor de Werkgelegenheid benoemd, ter vervanging van Mevr. De
Wachter Marcia, ontslagnemend, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 april 1999.

Brussel, 21 april 1999.

Mevr. M. SMET

Nota’s

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van

het meerjarenplan voor werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van
30 december 1995.
Koninklijk besluit van 24 september 1996 betreffende de Hoge Raad

voor de Werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1996.
Koninklijk besluit van 8 oktober 1996 houdende benoeming van de

leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad
van 22 oktober 1996.
Ministerieel besluit van 8 oktober 1996 tot aanduiding van de

vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Belgisch
Staatsblad van 22 oktober 1996.

Art. 2. M. Smets Jan, est nommé membre du Conseil supérieur de
l’Emploi en remplacement de Mme De Wachter Marcia, démissionain-
naire, dont il achèvera le mandat.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 1999.

Art. 4. Notre Ministre de l’Emploi et du Travail est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi et du Travail,
Mme M. SMET

Notes

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le

plan pluriannuel pour l’emploi, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 24 septembre 1996 relatif au Conseil supérieur de
l’emploi, Moniteur belge du 4 octobre 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1996 portant nomination des membres du

Conseil supérieur de l’Emploi, Moniteur belge du 22 octobre 1996.

[C − 99/12204]

21 AVRIL 1999. — Arrêté ministériel portant démission, remplace-
ment et nomination du vice-président du Conseil supérieur de
l’Emploi (1)

La Ministre de l’Emploi et du Travail,

Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter
le plan pluriannuel pour l’emploi, notamment l’article 42;

Vu l’arrêté royal du 24 septembre 1996 relatif au Conseil supérieur de
l’Emploi, notamment l’article 4;

Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1996 portant nomination des membres
du Conseil supérieur de l’Emploi, modifié par l’arrêté royal du
21 avril 1999;

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 1996 désignant le Vice-président
du Conseil supérieur de l’Emploi,

Arrête :

Article 1er. Démission honorable de sa fonction de vice-présidente
du Conseil supérieur de l’Emploi est accordée à Madame De Wachter
Marcia.

Art. 2. M. Smets Jan, est nommé vice-président du Conseil supérieur
de l’Emploi en remplacement de Mme De Wachter Marcia, démission-
naire, dont il achèvera le mandat.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 30 avril 1999.

Bruxelles, le 21 avril 1999.

Mme M. SMET

Notes

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le

plan pluriannuel pour l’emploi, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 24 septembre 1996 relatif au Conseil supérieur de
l’emploi, Moniteur belge du 4 octobre 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1996 portant nomination des membres du

Conseil supérieur de l’Emploi, Moniteur belge du 22 octobre 1996.

Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 1996 désignant le Vice-président
du Conseil supérieur de l’Emploi, Moniteur belge du 22 octobre 1996.
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

VERTALING
MINISTERIE

VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 99/27391]

Personeel

Bij ministerieel besluit van 2 februari 1999
wordt Mevr. Marylin Casagranda, attaché bij
het Waals Ministerie van Uitrusting en Ver-
voer, met ingang van 1 maart 1999, van
ambtswege overgeplaatst naar het Ministerie
van het Waalse Gewest.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 1999
wordt Mevr. Anne Paternostre, directrice, met
ingang van 1 juli 1999 tot de proeftijd toege-
laten.

Bij ministerieel besluit van 15 maart 1999
wordt Mevr. Agnès Calberg, met ingang van
1 januari 1998, in vast verband benoemd tot
attaché.

Bij ministeriële besluiten van 17 maart 1999
wordenMevr. Florence Gravar en de heren Pol
Debroux, François Desquesnes, Hubert Lechat,
Philippe Léonard, Thomas Sieberichs en Roger
Wimmer, met ingang van 1 februari 1998, in
vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999
wordt de heer Henri Miller, met ingang van
1 oktober 1998, op eigen verzoek, ontheven
van zijn functies van inspecteur-generaal.

VERTALING

[C − 99/27390]

Natuurbehoud

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de heer Germain Herbecq erkend als
natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het
besluit van de Waalse Regering van
11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN403.

MINISTERE
DE LA REGION WALLONNE

[C − 99/27391]

Personnel

Par arrêté ministériel du 2 février 1999,
Mme Marylin Casagranda, attachée au Minis-
tère wallon de l’Equipement et des Transports,
est transférée d’office auMinistère de la Région
wallonne, à la date du 1er mars 1999.

Par arrêté ministériel du 23 février 1999,
Mme Anne Paternostre, directrice, est admise
à la retraite à partir du 1er juillet 1999.

Par arrêté ministériel du 15 mars 1999,
Mme Agnès Calberg est nommée à titre défi-
nitif au grade d’attachée, à la date du 1er jan-
vier 1998.

Par arrêtés ministériels du 17 mars 1999,
Mme Florence Gravar et MM. Pol Debroux,
François Desquesnes, Hubert Lechat, Philippe
Léonard, Thomas Sieberichs et Roger Wimmer
sont nommés à titre définitif au grade d’atta-
ché, à la date du 1er février 1998.

Par arrêté ministériel du 17 mars 1999,
M. Henri Miller est démis, à sa demande, de
ses fonctions d’inspecteur général, à la date du
1er octobre 1998.

[C − 99/27390]

Conservation de la nature

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
M. Germain Herbecq en qualité de guide-
nature, conformément à l’article 11 de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif à l’octroi de subventions pour les acti-
vités de formation et de sensibilisation aux
différentes fonctions économique, sociale et
éducative, protectrice, écologique et scientifi-
que des boqueteaux, bois et forêts ainsi que
des terres incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN403.

ÜBERSETZUNG
MINISTERIUM

DER WALLONISCHEN REGION

[C − 99/27391]

Personal

Durch Ministerialerlaß vom 2. Februar 1999
wird Frau Marylin Casagranda, Attaché im
WallonischenMinisterium fürAusrüstung und
Transportwesen, von Amts wegen ab dem
1. März 1999 in das Ministerium der Walloni-
schen Region übernommen.

Durch Ministerialer laß vom
23. Februar 1999 wird Frau Anne Paternostre,
Direktorin, ab dem 1. Juli 1999 in den Ruhe-
stand entlassen.

Durch Ministerialerlaß vom 15. März 1999
wird Frau Agnès Calberg ab dem 1. Janu-
ar 1998 endgültig im Dienstgrad eines Atta-
chés ernannt.

Durch Ministerialerlasse vom 17. März 1999
werden Frau Florence Gravar, Herr Pol
Debroux, Herr François Desquesnes, Herr
Hubert Lechat, Herr Philippe Léonard, Herr
Thomas Sieberichs und Herr Roger Wimmer
ab dem 1. Februar 1998 endgültig im Dienst-
grad eines Attachés ernannt.

Durch Ministerialerlaß vom 17. März 1999
wird Herr Henri Miller auf seine Anfrage hin
ab dem 1. Oktober 1998 von seinem Amt als
Generalinspektor befreit.

ÜBERSETZUNG

[C − 99/27390]

Naturerhaltung

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Herr Germain Herbecq in seiner Eigen-
schaft als Naturführer im Sinne von Artikel 11
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN403.
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Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de heer Xavier Rollin erkend als natuur-
gids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit
van de Waalse Regering van 11 mei 1995
betreffende de toekenning van toelagen voor
de activiteiten van vorming en bewustmaking
voor de economische, sociale, educatieve,
beschermings-, ecologische en wetenschappe-
lijke functies van bosjes, bossen en wouden
alsook van aanpalende braakliggende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN404.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de heer Christophe Delbecq erkend als
natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het
besluit van de Waalse Regering van
11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN405.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de heer Didier Lefrançois erkend als
natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het
besluit van de Waalse Regering van
11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN406.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordtMevr. Sophie Lecomte erkend als natuur-
gids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit
van de Waalse Regering van 11 mei 1995
betreffende de toekenning van toelagen voor
de activiteiten van vorming en bewustmaking
voor de economische, sociale, educatieve,
beschermings-, ecologische en wetenschappe-
lijke functies van bosjes, bossen en wouden
alsook van aanpalende braakliggende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN407.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt Mevr. Sylvie Milet erkend als natuur-
gids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit
van de Waalse Regering van 11 mei 1995
betreffende de toekenning van toelagen voor
de activiteiten van vorming en bewustmaking
voor de economische, sociale, educatieve,
beschermings-, ecologische en wetenschappe-
lijke functies van bosjes, bossen en wouden
alsook van aanpalende braakliggende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN408.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt Mevr. Anne-Marie Zorat erkend als
natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
M. Xavier Rollin en qualité de guide-nature,
conformément à l’article 11 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l’octroi de subventions pour les activités de
formation et de sensibilisation aux différentes
fonctions économique, sociale et éducative,
protectrice, écologique et scientifique des
boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres
incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN404.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
M. Christophe Delbecq en qualité de guide-
nature, conformément à l’article 11 de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif à l’octroi de subventions pour les acti-
vités de formation et de sensibilisation aux
différentes fonctions économique, sociale et
éducative, protectrice, écologique et scientifi-
que des boqueteaux, bois et forêts ainsi que
des terres incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN405.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
M. Didier Lefrançois en qualité de guide-
nature, conformément à l’article 11 de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif à l’octroi de subventions pour les acti-
vités de formation et de sensibilisation aux
différentes fonctions économique, sociale et
éducative, protectrice, écologique et scientifi-
que des boqueteaux, bois et forêts ainsi que
des terres incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN406.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
Mme Sophie Lecomte en qualité de guide-
nature, conformément à l’article 11 de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif à l’octroi de subventions pour les acti-
vités de formation et de sensibilisation aux
différentes fonctions économique, sociale et
éducative, protectrice, écologique et scientifi-
que des boqueteaux, bois et forêts ainsi que
des terres incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN407.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
Mme Sylvie Milet en qualité de guide-nature,
conformément à l’article 11 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l’octroi de subventions pour les activités de
formation et de sensibilisation aux différentes
fonctions économique, sociale et éducative,
protectrice, écologique et scientifique des
boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres
incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN408.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
Mme Anne-Marie Zorat en qualité de guide-
nature, conformément à l’article 11 de l’arrêté

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Herr Xavier Rollin in seiner Eigenschaft
als Naturführer im Sinne von Artikel 11 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN404.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Herr Christophe Delbecq in seiner Eigen-
schaft als Naturführer im Sinne von Artikel 11
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN405.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Herr Didier Lefrançois in seiner Eigen-
schaft als Naturführer im Sinne von Artikel 11
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN406.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Frau Sophie Lecomte in ihrer Eigenschaft
als Naturführer im Sinne von Artikel 11 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN407.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Frau Sylvie Milet in ihrer Eigenschaft als
Naturführer im Sinne von Artikel 11 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN408.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Frau Anne-Marie Zorat in ihrer Eigen-
schaft als Naturführer im Sinne von Artikel 11
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besluit van de Waalse Regering van
11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN409.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt Mevr. Marie-Claire Massart-Groscol
erkend als natuurgids, overeenkomstig arti-
kel 11 van het besluit van de Waalse Regering
van 11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN410.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt Mevr. Rita André erkend als natuur-
gids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit
van de Waalse Regering van 11 mei 1995
betreffende de toekenning van toelagen voor
de activiteiten van vorming en bewustmaking
voor de economische, sociale, educatieve,
beschermings-, ecologische en wetenschappe-
lijke functies van bosjes, bossen en wouden
alsook van aanpalende braakliggende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN411.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de heer Patrick Kelders erkend als
natuurgids, overeenkomstig artikel 11 van het
besluit van de Waalse Regering van
11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN412.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de heer Pierre Gérard erkend als natuur-
gids, overeenkomstig artikel 11 van het besluit
van de Waalse Regering van 11 mei 1995
betreffende de toekenning van toelagen voor
de activiteiten van vorming en bewustmaking
voor de economische, sociale, educatieve,
beschermings-, ecologische en wetenschappe-
lijke functies van bosjes, bossen en wouden
alsook van aanpalende braakliggende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/GN413.

Bij ministerieel besluit van 18 maart 1999
wordt de v.z.w. « Atelier-Environnement »
erkend als informatie-, vormings- en bewust-
makingsinstelling, overeenkomstig artikel 9 van
het besluit van de Waalse Regering van

du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif à l’octroi de subventions pour les acti-
vités de formation et de sensibilisation aux
différentes fonctions économique, sociale et
éducative, protectrice, écologique et scientifi-
que des boqueteaux, bois et forêts ainsi que
des terres incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN409.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
Mme Marie-Claire Massart-Groscol en qualité
de guide-nature, conformément à l’article 11
de l’arrêté du Gouvernement wallon du
11 mai 1995 relatif à l’octroi de subventions
pour les activités de formation et de sensibili-
sation aux différentes fonctions économique,
sociale et éducative, protectrice, écologique et
scientifique des boqueteaux, bois et forêts
ainsi que des terres incultes qui leur sont
accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN410.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
Mme Rita André en qualité de guide-nature,
conformément à l’article 11 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l’octroi de subventions pour les activités de
formation et de sensibilisation aux différentes
fonctions économique, sociale et éducative,
protectrice, écologique et scientifique des
boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres
incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN411.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
M. Patrick Kelders en qualité de guide-nature,
conformément à l’article 11 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l’octroi de subventions pour les activités de
formation et de sensibilisation aux différentes
fonctions économique, sociale et éducative,
protectrice, écologique et scientifique des
boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres
incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN412.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
M. Pierre Gérard en qualité de guide-nature,
conformément à l’article 11 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à
l’octroi de subventions pour les activités de
formation et de sensibilisation aux différentes
fonctions économique, sociale et éducative,
protectrice, écologique et scientifique des
boqueteaux, bois et forêts ainsi que des terres
incultes qui leur sont accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/GN413.

Un arrêté ministériel du 18 mars 1999 agrée
l’asblAtelier-Environnement en qualité d’orga-
nisme d’information, de formation et de sen-
sibilisation, conformément à l’article 9 de
l’arrêté du Gouvernement wallon du

des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN409.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Frau Marie-Claire Massart-Groscol in
ihrer Eigenschaft als Naturführer im Sinne
von Artikel 11 des Erlasses der Wallonischen
Regierung vom 11. Mai 1995 über die Gewäh-
rung von Zuschüssen für die Aktivitäten im
Bereich der Fortbildung und der Sensibilisie-
rung für die verschiedenen wirtschaftlichen,
sozialen, erzieherischen, schützenden, ökolo-
gischen und wissenschaftlichen Funktionen
der Haine, Forste und Wälder, sowie der
unfruchtbaren Böden, die ihnen anliegen, aner-
kannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN410.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Frau Rita André in ihrer Eigenschaft als
Naturführer im Sinne von Artikel 11 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN411.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Herr Patrick Kelders in seiner Eigen-
schaft als Naturführer im Sinne von Artikel 11
des Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN412.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird Herr Pierre Gérard in seiner Eigenschaft
als Naturführer im Sinne von Artikel 11 des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom
11.Mai 1995 über die Gewährung von Zuschüs-
sen für die Aktivitäten im Bereich der Fortbil-
dung und der Sensibilisierung für die verschie-
denen wirtschaft l ichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

DieseAnerkennung trägt die Nr. 99/GN413.

Durch Ministerialerlass vom 18. März 1999
wird die VoE «Atelier-Environnement» in ihrer
Eigenschaft als Informations-, Fortbildungs-
und Sensibilisierungseinrichtung im Sinne von
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11 mei 1995 betreffende de toekenning van
toelagen voor de activiteiten van vorming en
bewustmaking voor de economische, sociale,
educatieve, beschermings-, ecologische en
wetenschappelijke functies van bosjes, bossen
en wouden alsook van aanpalende braaklig-
gende gronden.

Deze erkenning heeft het nr. 99/A044.

*

VERTALING
WAALS MINISTERIE

VAN UITRUSTING EN VERVOER

[C − 99/27392]

Personeel

Bij ministerieel besluit van 15 maart 1999
wordt de heer Herman Breyne, met ingang
van 1 december 1998, in vast verband benoemd
tot attaché.

Bij besluiten van de Secretaris-generaal van
31 maart 1999 worden Mevr. Kathleen Voyeux
en de heren Pierre-Yves Trillet en Stéphane
Vercruysse, met ingang van 16 januari 1999,
als attaché tot de proeftijd toegelaten.

Bij besluiten van de Secretaris-generaal van
31 maart 1999 worden de heren Jean-Claude
Jasselette en Frédéric Plumier, met ingang van
1 februari 1999, als attaché tot de proeftijd
toegelaten.

AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[99/15314]

Controledienst voor de Verzekeringen

Mededeling van een gedeeltelijke overdracht van een verzekerings-
portefeuille tussen een bijkantoor van een onderneming met
maatschappelijke zetel in een andere lidstaat van de Europese
Economische Ruimte dan België en een onderneming naar Bel-
gisch recht

De verzekeringsportefeuille betreffende de contracten onderschreven
door het Belgisch bijkantoor van de Britse onderneming « General
Accident Fire and Life Assurance Corporation plc » (administratief
codenummer 0035), door bemiddeling van makelaars en agenten tot en
met 31 december 1998, uitgezonderd de polissen die onder de
produktienummers 30.651, 45.568, 45.588, 45.591, 45.608, 45.617, 45.660,
57.037, 57.058, 67.571, 67.584 vallen en uitgezonderd de polissen die tot
de risico’s van de tak 6 behoren, worden overgedragen naar de
Belgische onderneming « CGU S.A.-N.V. » (administratief codenum-
mer 0059), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Herrmann-
Debrouxlaan 54, te 1160 Brussel.

Deze overdracht werd op 12 april 1999 goedgekeurd door de Britse
controleoverheid.

Huidige bekendmaking geschiedt overeenkomstig artikel 12(6) van
de Derde Richtlijn niet-leven. (15314)

11 mai 1995 relatif à l’octroi de subventions
pour les activités de formation et de sensibili-
sation aux différentes fonctions économique,
sociale et éducative, protectrice, écologique et
scientifique des boqueteaux, bois et forêts
ainsi que des terres incultes qui leur sont
accessoires.

Cette reconnaissance porte le n° 99/A044.

MINISTERE WALLON
DE L’EQUIPEMENT

ET DES TRANSPORTS

[C − 99/27392]

Personnel

Par arrêté ministériel du 15 mars 1999,
M. Herman Breyne, est nommé à titre définitif
en qualité d’attaché, à la date du 1er décem-
bre 1998.

Par arrêtés du Secrétaire général du
31 mars 1999, Mme Kathleen Voyeux et
MM. Pierre-Yves Trillet et Stéphane Ver-
cruysse, sont admis au stage en qualité d’atta-
ché, à la date du 16 janvier 1999.

Par arrêtés du Secrétaire général du
31 mars 1999, MM. Jean-Claude Jasselette et
Frédéric Plumier, sont admis au stage en
qualité d’attaché, à la date du 1er février 1999.

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

[99/15314]

Office de Contrôle des Assurances

Information d’un transfert partiel de portefeuille entre une succur-
sale d’une entreprise d’un Etat-membre de l’Espace Economique
Européen autre que la Belgique et une société de droit belge

Le portefeuille d’assurances qui porte sur les contrats d’assurance
souscrits par la succursale belge de l’entreprise de droit britannique
« General Accident Fire and Life Assurance Corporation plc » (code
administratif numéro 0035), par l’entremise de courtiers et agents
d’assurance jusqu’au 31 décembre 1998 inclus mais à l’exclusion des
polices portant les numéros de compte producteur 30.651, 45.568,
45.588, 45.591, 45.608, 45.617, 45.660, 57.037, 57.058, 67.571, 67.584 et à
l’exclusion des polices couvrant des risques de la branche 6, a été
transféré à l’entreprise de droit belge « CGU S.A.-N.V. » (code admi-
nistratif numéro 0059), dont le siège social est situé avenue Herrmann-
Debroux 54, à 1160 Bruxelles.

Ce transfert a été approuvé par l’autorité de contrôle britannique le
12 avril 1999.

La présente publication est faite conformément à l’article 12 (6) de la
Troisième Directive non-vie. (15314)

Artikel 9 des Erlasses der Wallonischen Regie-
rung vom 11. Mai 1995 über die Gewährung
von Zuschüssen für die Aktivitäten im Bereich
der Fortbildung und der Sensibilisierung für
die verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen,
erzieherischen, schützenden, ökologischen und
wissenschaftlichen Funktionen der Haine, For-
ste und Wälder, sowie der unfruchtbaren
Böden, die ihnen anliegen, anerkannt.

Diese Anerkennung trägt die Nr. 99/A044.

ÜBERSETZUNG
WALLONISCHES MINISTERIUM

FÜR AUSRÜSTUNG
UND TRANSPORTWESEN

[C − 99/27392]

Personal

Durch Ministerialerlass vom 15. März 1999
wird Herr Herman Breyne am 1. Dezem-
ber 1998 als Attaché endgültig ernannt.

Durch Erlasse des Generalsekretärs vom
31. März 1999 werden Frau Kathleen Voyeux,
Herr Pierre-Yves Trillet und Herr Stéphane
Vercruysse am 16. Januar 1999 als Attaché zur
Probezeit zugelassen.

Durch Erlasse des Generalsekretärs vom
31. März 1999 werden Herr Jean-Claude Jas-
selette und Herr Frédéric Plumier am
1. Februar 1999 als Attaché zur Probezeit
zugelassen.
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[C − 99/40601]

Administration de la trésorerie − Administratie van de thesaurie

SITUATION MENSUELLE DU TRESOR − MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND

Situation au 31 janvier 1999 — Toestand op 31 januari 1999
(en millions) (in miljoenen)

I. Exécution du budget au cours de l’année 1999
(sur base d’ordonnancement)

I. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 1999
(op ordonnanceringsbasis)

Budget 1998
-

Begroting 1998

Budget 1999
-

Begroting 1999

A. RECETTES A. ONTVANGSTEN

Recettes courantes Lopende ontvangsten

Recettes fiscales − 74 110 Fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales 1 254 15 792 Niet-fiscale ontvangsten

Total 1 254 89 902 Totaal

Recettes en capital Kapitaalontvangsten

Recettes fiscales − − Fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales 168 101 Niet-fiscale ontvangsten

Total 168 101 Totaal

Produits d’emprunts consolidés − − Opbrengst van geconsolideerde leningen

Total général 1 422 90 003 Algemeen totaal

B. DEPENSES B. UITGAVEN

Départements d’autorité 11 590 45 014 Autoriteitsdepartementen

Cellule sociale 659 61 900 Sociale cel

Cellule économique 2 015 38 024 Economische cel

Financement Union Européenne − − Financiering Europese Unie

Dette sans amortissement 16 6 191 Schuld zonder aflossing

Dotations − 1 436 Dotaties

Total 14 280 152 565 Totaal

Amortissements de la dette publique − 4 323 Aflossingen van overheidsschuld

Total général 14 280 156 888 Algemeen totaal
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II. Situation du trésor sur base de caisse II. Schatkisttoestand op kasbasis

Janvier 1999
—

Januari 1999

1 mois 1999
—

1 maand 1999

1. Recettes 89 427 89 427 1. Ontvangsten

2. Dépenses 177 415 177 415 2. Uitgaven

3. Résultat budgétaire (1 − 2) − 87 988 − 87 988 3. Begrotingsresultaat (1 − 2)

4. Autres opérations (*) 11 099 11 099 4. Andere verrichtingen (*)

5. Solde net à financer (3 + 4) − 76 889 − 76 889 5. Netto te financieren saldo (3 + 4)

Passage vers la variation de la dette Overgang naar schuldvariatie

6. Solde net à financer 76 889 76 889 6. Netto te financieren saldo

7. Prorata primes d’émission et d’échange − 712 − 712 7. Prorata uitgifte- en omruilingspremies

8. Primes d’émission et d’échange − 3 974 − 3 974 8. Uitgifte- en omruilingspremies

9. Différences de change (− = gain) 699 699 9. Wisselverschillen (− = winst)

10. Régularisation intérêts 1 154 1 154 10. Regularisatie intresten

11. Placements − 20 942 − 20 942 11. Beleggingen

12. Reprise dettes 0 0 12. Overneming schuld

13. Opérations avec le F.M.I. 0 0 13. Verrichtingen met het I.M.F.

14. Plus-values sur ventes or BNB 0 0 14. Meerwaarden op verkoop goud NBB

15. Variation nominale de la dette (6 à 14) 53 114 53 114 15. Nominale schuldvariatie (6 tot 14)

16. Amortissement de la dette 41 282 41 282 16. Aflossing schuld

17. Solde brut à financer (6 + 16) 118 171 118 171 17. Bruto te financieren saldo (6 + 16)

(*) Les « autres opérations » comprennent le solde
des fonds de tiers et des opérations de tréso-
rerie et les différences d’émission et
d’amortissement.

(*) De « andere verrichtingen » omvatten het
saldo van de derdengelden en van de thesau-
rieverrichtingen en de uitgifte- en delgingsver-
schillen

Situation nominale de la dette publique
à fin janvier 1999

Nominale stand van de schuld
per eind januari 1999

18. Consolidée 8 000 208 18 Geconsolideerde

19. Flottante 1 811 237 (**) 19. Vlottende

20. Total (18 + 19) 9 811 445 20. Totaal (18 + 19)

(**) Y compris les opérations de gestion du Trésor : 26 428 millions. (**) Inclusief de beheersverrichtingen van de Schatkist : 26 428 miljoen.
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III. Situation des opérations de recettes
du 1er janvier au 31 janvier 1999
(sur base de caisse)

III. Toestand van de ontvangstverrichtingen
van 1 januari tot 31 januari 1999
(op kasbasis)

Recettes
—

Ontvangsten

Evaluations
—

Ramingen

A. Voies et Moyens A. Rijksmiddelen

Recettes fiscales courantes Lopende fiscale ontvangsten
Contributions directes Directe belastingen
Taxe de circulation 1 245 42 800 Verkeersbelasting
Taxe de mise en circulation 536 8 150 Belasting op de inverkeerstelling
Eurovignette 726 3 700 Eurovignet
Taxe assimilée au droit d’accise 463 8 300 Met accijnsrecht gelijkgest. belasting
Précompte mobilier 8 466 105 600 Roerende voorheffing
Versements anticipés 5 811 367 900 Voorafbetalingen
Impôt des non-résidents (par rôle) 35 3 600 Belasting niet-verblijfhouders (kohier)
Impôt des sociétés (par rôle) − 8 381 5 050 Vennootschapsbelasting (kohier)
Impôt des personnes physiques (par rôle) − 946 − 31 570 Personenbelasting (kohier)
Précompte professionnel 43 758 492 867 Bedrijfsvoorheffing
Produits divers 33 950 Diverse opbrengsten

Total 51 746 1 007 347 Totaal

Douanes et Accises Douane en Accijnzen
Droits d’accise 19 124 217 160 Accijnzen
Taxe de patente 17 290 Vergunningsrecht
Produits divers 37 250 Diverse ontvangsten

Total 19 178 217 700 Totaal

T.V.A., Enregistrement et Domaines BTW, Registratie en Domeinen
T.V.A. et droits de timbre − 1 732 162 314 BTW en zegelrechten
Droits d’enregistrement 3 886 48 374 Registratierechten
Droits de greffe 138 1 590 Griffierechten
Droits d’hypothèque 139 1 859 Hypotheekrechten
Amendes en matière d’impôts 264 2 857 Boeten inzake belastingen
Taxes sur les centres de coordination 0 920 Taks op de coördinatiecentra
Taxes sur les ASBL 2 1 582 Taks op de VZW’s
Organismes de placement collectif 0 2 850 Collectieve beleggingsinstellingen
Amendes de condamnations 473 6 630 Boeten van veroordelingen
Amendes de condamnations (Fonds) 15 225 Boeten van veroordelingen (Fonds)
Droits et amendes en mat. d’assistance 1 13 Rechten en boeten inzake bijstand

Total 3 186 229 214 Totaal

Total des recettes fiscales courantes 74 110 1 454 261 Totaal lopende fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales courantes 15 048 100 681 Lopende niet-fiscale ontvangsten

Total des recettes courantes 89 158 1 554 942 Totaal van de lopende ontvangsten

Recettes fiscales en capital 0 0 Fiscale kapitaalontvangsten

Recettes non fiscales en capital 269 14 932 Niet-fiscale kapitaalontvangsten

Total des recettes en capital 269 14 932 Totaal van de kapitaalontvangsten

Total Voies et Moyens 89 427 1 569 874 Totaal Rijksmiddelen

Recettes — Ontvangsten

B. Droits cédés à l’Union Européenne B. Aan de Europese Unie afgestane rechten

Droits d’entrée 3 264 Invoerrechten
T.V.A. 3 163 BTW

Total 6 427 Totaal
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C. Affectation à la sécurité sociale C. Toewijzing aan de sociale zekerheid

66.37 T.V.A. 18 317 66.37 BTW

66.38 CSSS : partie FEF 445 66.38 BBSZ : deel FFE

Total affectation sécurité sociale 18 762 Totaal bijdrage sociale zekerheid

D. Affectation au Secrétariat Permanent de Recrute-
ment

D. Toewijzing aan het Vast Wervingssecretariaat

66.40 Droits d’inscription 66.40 Inschrijvingsrechten

E. Financement Régions et Communautés E. Financiering Gewesten en Gemeenschappen

Comm. fl.
—

Vl. Gem.

Rég.
wall.
—

Waals.
Gew.

Comm. fr.
—

Fr. Gem.

Rég.
brux.
—

Br. Gew.

Comm.
germ.
—

Duitse
Gem.

Total
—

Totaal

Impôts régionaux Gewestbelastingen

Taxe ouverture débits de boissons 41 15 − 3 − 59 Openingstaks slijterijen

Taxe jeux automatiques 981 230 − 127 − 1 338 Belasting automatische ontspanningstoestellen

Taxe jeux et paris 46 53 − 23 − 122 Belasting spelen en weddenschappen

Précompte immobilier 142 54 − 26 − 222 Onroerende voorheffing

Droits d’enregistrement 1 050 395 − 291 − 1 736 Registratierechten

Droits de succession 1 811 874 − 403 − 3 088 Successierechten

Total 4 071 1 621 0 873 0 6 565 Totaal

Moyens attribués Toegewezen middelen

Impôts personnes physiques (Rég.) 18 814 10 810 − 2 971 − 32 595 Personenbelasting (Gewest)

Impôts personnes physiques (Comm.) 8 777 − 4 856 − − 13 633 Personenbelasting (Gemeenschap)

T.V.A. (Comm.) 17 394 − 12 831 − − 30 225 BTW (Gemeenschap)

Total 44 985 10 810 17 687 2 971 0 76 453 Totaal

Total régions et communautés 49 056 12 431 17 687 3 844 0 83 018 Totaal gewesten en gemeenschappen

TOTAL RECETTES (A + B + C + D + E) 197 634 TOTAAL ONTVANGSTEN (A + B + C + D + E)

Additionnels et taxes Opcentiemen en taksen

Communes 7 370 Gemeenten

Provinces 1 152 Provincies

Agglomérations 184 Agglomeraties

Total 8 706 Totaal
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MINISTERE DES FINANCES — MINISTERIE VAN FINANCIEN

[C − 99/40602]

Administration de la trésorerie − Administratie van de thesaurie

SITUATION MENSUELLE DU TRESOR − MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND

Situation au 28 février 1999 — Toestand op 28 februari 1999
(en millions) (in miljoenen)

I. Exécution du budget au cours de l’année 1999
(sur base d’ordonnancement)

I. Uitvoering van de begroting tijdens het jaar 1999
(op ordonnanceringsbasis)

Budget 1998
-

Begroting 1998

Budget 1999
-

Begroting 1999

A. RECETTES A. ONTVANGSTEN

Recettes courantes Lopende ontvangsten

Recettes fiscales − 154 456 Fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales 1 352 30 903 Niet-fiscale ontvangsten

Total 1 352 185 359 Totaal

Recettes en capital Kapitaalontvangsten

Recettes fiscales − − Fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales 168 2 146 Niet-fiscale ontvangsten

Total 168 2,146 Totaal

Produits d’emprunts consolidés − 281,704 Opbrengst van geconsolideerde leningen

Total général 1 520 469 209 Algemeen totaal

B. DEPENSES B. UITGAVEN

Départements d’autorité 13 045 65 550 Autoriteitsdepartementen

Cellule sociale 670 107 010 Sociale cel

Cellule économique 2 081 54 193 Economische cel

Financement Union Européenne 41,790 − Financiering Europese Unie

Dette sans amortissement 16 14 766 Schuld zonder aflossing

Dotations − 2 684 Dotaties

Total 57 602 244 203 Totaal

Amortissements de la dette publique − 4 323 Aflossingen van overheidsschuld

Total général 57 602 248 526 Algemeen totaal
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II. Situation du trésor sur base de caisse II. Schatkisttoestand op kasbasis

Février 1999
—

Februari 1999

2 mois 1999
—

2 maand 1999

1. Recettes 97 600 187 027 1. Ontvangsten

2. Dépenses 99 238 276 653 2. Uitgaven

3. Résultat budgétaire (1 − 2) − 1 638 − 89 626 3. Begrotingsresultaat (1 − 2)

4. Autres opérations (*) − 12 409 − 1 310 4. Andere verrichtingen (*)

5. Solde net à financer (3 + 4) − 14 047 − 90 936 5. Netto te financieren saldo (3 + 4)

Passage vers la variation de la dette Overgang naar schuldvariatie

6. Solde net à financer 14 047 90 936 6. Netto te financieren saldo

7. Prorata primes d’émission et d’échange 0 − 712 7. Prorata uitgifte- en omruilingspremies

8. Primes d’émission et d’échange − 12 305 − 16 279 8. Uitgifte- en omruilingspremies

9. Différences de change (− = gain) 7 803 8 502 9. Wisselverschillen (− = winst)

10. Régularisation intérêts 673 1 827 10. Regularisatie intresten

11. Placements 186 202 165 260 11. Beleggingen

12. Reprise dettes 0 0 12. Overneming schuld

13. Opérations avec le F.M.I. 0 0 13. Verrichtingen met het I.M.F.

14. Plus-values sur ventes or BNB 0 0 14. Meerwaarden op verkoop goud NBB

15. Variation nominale de la dette (6 à 14) 196 420 249 534 15. Nominale schuldvariatie (6 tot 14)

16. Amortissement de la dette 7 362 48 644 16. Aflossing schuld

17. Solde brut à financer (6 + 16) 21 409 139 580 17. Bruto te financieren saldo (6 + 16)

(*) Les « autres opérations » comprennent le solde
des fonds de tiers et des opérations de tréso-
rerie et les différences d’émission et
d’amortissement.

(*) De « andere verrichtingen » omvatten het
saldo van de derdengelden en van de
thesaurieverrichtingen en de uitgifte- en
delgingsverschillen

Situation nominale de la dette publique
à fin février 1999

Nominale stand van de schuld
per eind februari 1999

18. Consolidée 8 271 638 18 Geconsolideerde

19. Flottante 1 736 227 (**) 19. Vlottende

20. Total (18 + 19) 10 007 865 20. Totaal (18 + 19)

(**) Y compris les opérations de gestion du Trésor : 212 630 millions. (**) Inclusief de beheersverrichtingen van de Schatkist : 212 630 miljoen.
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III. Situation des opérations de recettes
du 1er janvier au 28 février 1999
(sur base de caisse)

III. Toestand van de ontvangstverrichtingen
van 1 januari tot 28 februari 1999
(op kasbasis)

Recettes
—

Ontvangsten

Evaluations
—

Ramingen

A. Voies et Moyens A. Rijksmiddelen

Recettes fiscales courantes Lopende fiscale ontvangsten
Contributions directes Directe belastingen
Taxe de circulation 4 737 42 800 Verkeersbelasting
Taxe de mise en circulation 1 139 8 150 Belasting op de inverkeerstelling
Eurovignette 1 055 3 700 Eurovignet
Taxe assimilée au droit d’accise 1 072 8 300 Met accijnsrecht gelijkgest. belasting
Précompte mobilier 16 180 105 600 Roerende voorheffing
Versements anticipés 7 111 367 900 Voorafbetalingen
Impôt des non-résidents (par rôle) 575 3 600 Belasting niet-verblijfhouders (kohier)
Impôt des sociétés (par rôle) 3 894 5 050 Vennootschapsbelasting (kohier)
Impôt des personnes physiques (par rôle) − 5 154 − 31 570 Personenbelasting (kohier)
Précompte professionnel 90 616 492 867 Bedrijfsvoorheffing
Produits divers 103 950 Diverse opbrengsten

Total 121 328 1 007 347 Totaal

Douanes et Accises Douane en Accijnzen
Droits d’accise 36 354 217 160 Accijnzen
Taxe de patente 19 290 Vergunningsrecht
Produits divers 64 250 Diverse ontvangsten

Total 36 437 217 700 Totaal

T.V.A., Enregistrement et Domaines BTW, Registratie en Domeinen
T.V.A. et droits de timbre − 12 405 162 314 BTW en zegelrechten
Droits d’enregistrement 7 020 48 374 Registratierechten
Droits de greffe 256 1 590 Griffierechten
Droits d’hypothèque 266 1 859 Hypotheekrechten
Amendes en matière d’impôts 509 2 857 Boeten inzake belastingen
Taxes sur les centres de coordination 8 920 Taks op de coördinatiecentra
Taxes sur les ASBL 24 1 582 Taks op de VZW’s
Organismes de placement collectif 0 2 850 Collectieve beleggingsinstellingen
Amendes de condamnations 976 6 630 Boeten van veroordelingen
Amendes de condamnations (Fonds) 35 225 Boeten van veroordelingen (Fonds)
Droits et amendes en mat. d’assistance 2 13 Rechten en boeten inzake bijstand

Total − 3 309 229 214 Totaal

Total des recettes fiscales courantes 154 456 1 454 261 Totaal lopende fiscale ontvangsten

Recettes non fiscales courantes 30 257 100 681 Lopende niet-fiscale ontvangsten

Total des recettes courantes 184 713 1 554 942 Totaal van de lopende ontvangsten

Recettes fiscales en capital 0 0 Fiscale kapitaalontvangsten

Recettes non fiscales en capital 2 314 14 932 Niet-fiscale kapitaalontvangsten

Total des recettes en capital 2 314 14 932 Totaal van de kapitaalontvangsten

Total Voies et Moyens 187 027 1 569 874 Totaal Rijksmiddelen

Recettes — Ontvangsten

B. Droits cédés à l’Union Européenne B. Aan de Europese Unie afgestane rechten

Droits d’entrée 7 057 Invoerrechten
T.V.A. 6 326 BTW

Total 13 383 Totaal
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C. Affectation à la sécurité sociale C. Toewijzing aan de sociale zekerheid

66.37 T.V.A. 27 719 66.37 BTW

66.38 CSSS : partie FEF 800 66.38 BBSZ : deel FFE

Total affectation sécurité sociale 28 519 Totaal bijdrage sociale zekerheid

D. Affectation au Secrétariat Permanent de Recrute-
ment

D. Toewijzing aan het Vast Wervingssecretariaat

66.40 Droits d’inscription 0 66.40 Inschrijvingsrechten

E. Financement Régions et Communautés E. Financiering Gewesten en Gemeenschappen

Comm. fl.
—

Vl. Gem.

Rég.
wall.
—

Waals.
Gew.

Comm. fr.
—

Fr. Gem.

Rég.
brux.
—

Br. Gew.

Comm.
germ.
—

Duitse
Gem.

Total
—

Totaal

Impôts régionaux Gewestbelastingen

Taxe ouverture débits de boissons 110 47 − 22 − 179 Openingstaks slijterijen

Taxe jeux automatiques 1 268 324 − 206 − 1 798 Belasting automatische ontspanningstoestellen

Taxe jeux et paris 164 137 − 48 − 349 Belasting spelen en weddenschappen

Précompte immobilier 276 103 − 58 − 437 Onroerende voorheffing

Droits d’enregistrement 2 009 762 − 533 − 3 304 Registratierechten

Droits de succession 3 182 1 668 − 881 − 5 731 Successierechten

Total 7 009 3 041 0 1 748 0 11 798 Totaal

Moyens attribués Toegewezen middelen

Impôts personnes physiques (Rég.) 37 627 21 621 − 5 942 − 65 190 Personenbelasting (Gewest)

Impôts personnes physiques (Comm.) 17 554 − 9 712 − − 27 266 Personenbelasting (Gemeenschap)

T.V.A. (Comm.) 34 789 − 25 661 − − 60 450 BTW (Gemeenschap)

Total 89 970 21 621 35 373 5 942 0 152 906 Totaal

Total régions et communautés 96 979 24 662 35 373 7 690 0 164 704 Totaal gewesten en gemeenschappen

TOTAL RECETTES (A + B + C + D + E) 393 633 TOTAAL ONTVANGSTEN (A + B + C + D + E)

Additionnels et taxes Opcentiemen en taksen

Communes 16 836 Gemeenten

Provinces 2 196 Provincies

Agglomérations 466 Agglomeraties

Total 19 498 Totaal
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Administratie van de BTW, registratie en domeinen

Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

[98/53737]

Erfloze nalatenschap van Koeckelbergh, Elisabeth Maria Margaretta

Koeckelbergh, Elisabeth Maria Margaretha, geboren te Duisburg op
3 maart 1908, ongehuwd, dochter van Koeckelbergh, Joannes, en van
Miseur, Maria, beiden overleden, wonende te Tervuren, Zittekestraat 3,
is overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 4 december 1996, zonder
gekende 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 te Leuven, bij
beslissing van 14 september 1998, de bekendmakingen en aanplakkin-
gen voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Hasselt, 10 november 1998.

De gewestelijke directeur der registratie en domeinen,
G. Matthijs.

(53737)

[98/53738]

Erfloze nalatenschap van Bavdaz, Milan

Bavdaz, Milan, ongehuwd, geboren te Levpa op 15 februari 1922,
zoon van Bavdaz, Ivan, en Bavdaz, Karolina (overleden), wonende te
Elsene, Collegestraat 148, is overleden te Sempeter Pri Gorici (Repu-
bliek Slovenië) op 5 juli 1996, zonder gekende erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te
bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel, bij bevelschrift van 7 oktober 1998, de bekendmakingen en
aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Brussel, 6 november 1998.

De directeur a.i.,
P. De Mol.

(53738)

[98/53739]

Erfloze nalatenschap van Massart, Paula Florentine

Massart, Paula Florentine, ongehuwd, geboren te Etterbeek op
22 mei 1925, dochter van Massart, Paul Bernard, en van Peerenboom,
Rosalie (overleden), wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, Androme-
dalaan 12, is overleden te Etterbeek op 8 mei 1997, zonder gekende
erfopvolger na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te
bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel, bij bevelschrift van 17 juni 1998, de bekendmakingen en
aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Brussel, 6 november 1998.

De directeur a.i.,
P. De Mol.

(53739)

Administration de la T.V.A., de l’enregistrement et des domaines

Publications prescrites par l’article 770
du Code civil

[98/53737]

Succession en déshérence de Koeckelbergh, Elisabeth Margaretta

Koeckelbergh, Elisabeth Maria Margaretha, née à Duisburg le
3 mars 1908, célibataire, fille de Koeckelbergh, Joannes, et de Miseur,
Maria, décédés, domiciliée à Tervuren, Zittekestraat 3, est décédée à
Woluwe-Saint-Lambert le 4 décembre 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
à Louvain a, par ordonnance du 14 septembre 1998, prescrit les
publications et affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Hasselt, le 10 novembre 1998.

Le directeur régional de l’enregistrement et des domaines,
G. Matthijs.

(53737)

[98/53738]

Succession en déshérence de Bavdaz, Milan

Bavdaz, Milan, célibataire, né à Levpa le 15 février 1922, fils de
Bavdaz, Ivan, et de Bavdaz, Karolina (Décédés), domicilié à Ixelles, rue
du Collège 148, est décédé à Sempeter Pri Gorici (République de
Slovénie) le 5 juillet 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 Bruxelles a, par ordonnance du 7 octobre 1998, prescrit les
publications et affichages prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 6 novembre 1998.

Le directeur a.i.,
P. De Mol.

(53738)

[98/53739]

Succession en déshérence de Massart, Paula Florentine

Massart, Paula Florentine, célibataire, née à Etterbeek le 22 mai 1925,
fille de Massart, Paul Bernard, et de Peerenboom, Rosalie (décédés),
domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Andromède 12, est décé-
dée à Etterbeek le 8 mai 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
de Bruxelles a, par ordonnance du 17 juin 1998, prescrit les publications
et affichages prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 6 novembre 1998.

Le directeur a.i.,
P. De Mol.

(53739)
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[98/53740]

Erfloze nalatenschap van Panczer, Mélinda Léa

Mevr. Panczer, Mélinda Léa, in leven gescheiden van Almäsy de
Zsadäng et Törökszentmiklös, Miklos, geboren te Budapest (Hongarije)
op 21 oktober 1923, dochter van Panczer, Farkas, en Pilczer, Erzsébet
(beiden overleden), wonende te Elsene, Washingtonstraat 88, is overle-
den te Elsene op 21 december 1996, zonder gekende erfopvolgers na te
laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te
bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel, bij bevelschrift van 25 maart 1998, de bekendmakingen en
aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Brussel, 6 november 1998.

De directeur a.i.,
P. De Mol.

(53740)

[98/53741]

Erfloze nalatenschap van De Jaegher, Emiel Donatus

De Jaegher, Emiel Donatus, weduwnaar van Linda Maria Merlini,
geboren te Borsbeke op 9 april 1927, zoon van Dejaegher, Richard, en
van Marie Mathildis De Poorter (beiden overleden), wonende te
Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 169, is overleden te
Watermaal-Bosvoorde op 13 februari 1994, zonder gekende erfopvolger
na te laten.
Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de

BTW, registratie en domeinen, om namens de Staat, de inbezitstelling te
bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg
van Brussel, bij bevelschrift van 4 juni 1996, de bekendmakingen en
aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk
Wetboek bevolen.
Brussel, 6 november 1998.

De directeur a.i.,
P. De Mol.

(53741)

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[C − 99/35455]

30 MAART 1999. — Wijziging van de overeenkomst van 15 september 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap
en de vzw Davidsfonds omtrent het project « Vlaamse traditionele muziek »

De overeenkomst die op 15 september 1998 gesloten werd tussen het Davidsfonds en de Vlaamse Gemeenschap
omtrent de financiële samenwerking voor de uitgave van de CD-reeks en het geschenkboek « Vlaamse traditionele
muziek » werd op 30 maart 1999 in die zin aangepast,ingevolge bemerkingen van de controleur van de vastleggingen,
dat geen voorschot uitbetaald wordt en dat een borgtochtclausule aan de overeenkomst wordt toegevoegd.

[98/53740]

Succession en déshérence de Panczer, Mélinda Léa

Mme Panczeer, Mélinda Léa, divorcée de Almäsy de Zsadäng et
Törökszentmiklös, Miklos, née à Budapest (Hongrie) le 21 octobre 1923,
fille de Panczer, Farkas, et de Pilczer, Erzsébet (conjoints décédés),
domiciliée à Ixelles, rue Washington 88, est décédée à Ixelles le
21 décembre 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 Bruxelles a, par ordonnance du 25 mars 1998, prescrit les publica-
tions et affichages prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 6 novembre 1998.
Le directeur a.i.,

P. De Mol.
(53740)

[98/53741]

Succession en déshérence de De Jaegher, Emiel Donatus

De Jaegher, Emiel Donatus, veuf de Linda Maria Merlini, né à
Borsbeke le 9 avril 1927, fils de Dejaegher, Richard, et de Marie
Mathildis De Poorter (conjoints décédés), domicilié à Watermael-
Boitsfort, chaussée de La Hulpe 169, est décédé à Watermael-Boitsfort le
13 février 1994, 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 Bruxelles a, par ordonnance du 4 juin 1996, prescrit les publications
et affichages prévues par l’article 770 du Code civil.

Bruxelles, le 6 novembre 1998.
Le directeur a.i.,

P. De Mol.
(53741)
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DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
[99/41502]

SCHATZAMT

Monatliche Kassenlage

Kassenlage am 28. Februar 1999

1. Ausführung vorheriger Haushalte im Laufe des Jahres 1999
Einnahmen : auf Basis der Verrechnungen
Ausgaben : auf Basis der ausgeführten Zahlungsanweisungen

(in Mio Franken)

Monat
Februar 1999 Gesamt

Allgemeine Einnahmen 0,0 0,0

Ertrag der konsolidierten Anleihen (länger als 1 Jahr) 0,0 0,0

Allgemeiner Gesamtbetrag der Einnahmen 0,0 0,0

Allgemeine Ausgaben 0,0 0,3

Tilgung der Gemeinschaftsschuld 0,0 0,0

Allgemeiner Gesamtbetrag der Ausgaben 0,0 0,3

2. Ausführung des Haushalts 1999 im Laufe des Jahres 1999
Einnahmen : auf Basis der Verrechnungen
Ausgaben : auf Basis der ausgeführten Zahlungsanweisungen

(in Mio Franken)

Monat
Februar 1999 Gesamt

Allgemeine Einnahmen 298,7 611,4

Ertrag der konsolidierten Anleihen (länger als 1 Jahr) 0,0 200,0

Allgemeiner Gesamtbetrag der Einnahmen 298,7 811,4

Allgemeine Ausgaben (inkl. Aufrundungen) 298,4 734,6

Tilgung der Gemeinschaftsschuld 0,0 0,0

Allgemeiner Gesamtbetrag der Ausgaben 298,4 734,6
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3. Kassenlage (in Mio Franken)

Monat
Februar 1999 Gesamt

1. Haushaltseinnahmen 298,7 611,4
Haushaltsjahr 1999 298,7 611,4

2. Haushaltsausgaben 298,4 734,9
1.1. Zahlungsanweis. Vorjahre 0,0 0,3
1.2. Zahlungsanweisungen 1999 298,4 734,6

3. Saldo der Haushaltsverrichtungen (= 1 − 2) 0,3 − 123,5

4. Schwankung der Transit- und Vorschußkonten − 52,5 26,7
5. Schwankung der Schatzamtartikel − 34,0 − 65,0

6. Saldo der Kassenverrichtungen (= 4 + 5) − 86,5 − 38,3

7. Netto zu finanzierender Saldo (= 3 + 6) − 86,2 − 161,8
8. Tilgung der Schuld durch zentrales Schatzamt 0,0 0,0

9. Brutto zu finanzierender Saldo (= 7 + 8) − 86,2 − 161,8

10. Nominalschwankung der Schuld mit Auswirkung auf
das zentrale Schatzamt

0,0 200,0

11. Übertragung des Kassenbestandes des vorangegangenen
Monats

168,5

12. Kassenstand zentrales Schatzamt am 1. Januar 1999 44,1
13. Kassenstand zentrales Schatzamt am 28.02.1999

(= 9 + 10 + 11 + 12)
82,3 82,3

14. Kassenstand C-Fonds vor Tilgung Schuld 120,4 135,4

15. Tilgung der Schuld durch Amortisierungsfonds 16,3 31,3
16. Kassenstand C-Fonds nach Tilgung Schuld am 28.02.1999 104,1 104,1
17. Gesamtkassenstand am 28.02.1999 (= 13 + 16) 186,4 186,4

4. Nominalbetrag der Schuld Ende Februar 1999 (in Mio Franken)

Betrag am
31.01.1999

Schwankung
Februar

Betrag am
28.02.1999

1. Konsolidierte Schuld 1 251,5 − 16,3 1 235,2
2. Schwebende Schuld (höchstens 1 Jahr)

2.1. Kredit < = 1 Jahr
2.2. laufende Debetrechnung

3. Gesamtbetrag 1 251,5 − 16,3 1 235,2

5. Aufgliederung der Allgemeinen Einnahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft (in Mio Franken)

Monat
Februar 1999 Gesamt

1. Haushaltseinnahmen 298,7 611,4
1.1. Dotation 294,9 589,8
1.2. Übertragung des Nationalstaates 0,0 0,0
1.3. Übertragung aus der Wallonischen Region 0,2 13,6
1.4. Übertragung seitens der EU 0,4 0,4
1.5. Übertragung aus dem Ausland 1,1 1,1
1.6. Steuermittel (Radio- und Fernsehgebühren) 1,3 3,2
1.7. Sonstiges 0,8 3,3
1.8. Anleihen 0,0 200,0

Total 298,7 811,4
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PUBLICATIONS LEGALES WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
ET AVIS DIVERS EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Fonds belgo-congolais d’Amortissement et de Gestion
Institution autonome de droit public international

Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer
Autonome internationale publiekrechtelijke instelling

— —

(Moniteur belge du 27 mai 1965)
(Moniteur congolais du 5 octobre 1965, 1re partie)

(Belgisch Staatsblad van 27 mei 1965)
(Moniteur congolais van 5 oktober 1965, eerste deel)

— —

Montant à amortir Af te lossen bedrag

Emprunt 3,5 % 1965-2005 Lening 3,5 % 1965-2005

(Convention du 6 février 1965,
Moniteur belge du 27 mai 1965)

(Overeenkomst van 6 februari 1965,
Belgisch Staatsblad van 27 mei 1965)

(Loi du 5 janvier 1977, Moniteur belge du 22 février 1977) (Wet van 5 januari 1977, Belgisch Staatsblad van 22 februari 1997)

Le montant nominal minimum à amortir de l’emprunt du Fonds a
été fixé pour l’exercice 1er juillet 1999 -30 juin 2000, à 193 millions de
francs belges.

Het minimum nominaal af te lossen bedrag van de Lening van het
Fonds werd voor het boekjaar 1 juli 1999 -30 juni 2000 vastgesteld op
193 miljoen Belgische frank.

L’administrateur-directeur général, (signé) Philippe Reul. De beheerder-directeur-generaal, (get.) Philippe Reul. (15313)

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

Vacance

L’Université libre de Bruxelles annonce la vacance, à la Faculté des
sciences sociales, politiques et économiques, à partir du 1er octo-
bre 1999, pour le cours :

GEST109 - Séminaire de stratégie (Exercices 5 × 30 h) (partim
Exercices 30 h)

(3e année du grade d’ingénieur de gestion).

Poste au cadre : 98-A-CC0-113 (D) (0.10 ETP).

Un modèle de curriculum vitae peut être obtenu en s’adressant
au secrétariat de la Faculté (tél. : 650 48 53 ou 650 39 16; E-mail :
mjgueli@admin.ulb.ac.be), ou au secrétariat de l’Université
(tél. : 650 25 32; E-mail : nlefevre@admin.ulb.ac.be).

Le candidature et le curriculum vitae doivent être adressés en trois
exemplaires :

un exemplaire à M. le recteur de l’Université, avenue F.D. Roose-
velt 50, 1050 Bruxelles;
deux exemplaires à M. le doyen de la Faculté des sciences sociales,

politiques et économiques, C.P. 135, avenue F.D. Roosevelt 50,
1050 Bruxelles,
avant le 31 mai 1999. (19405)

Faculté de droit

Mme Andrée Puttemans, licenciée en droit de l’Université libre de
Bruxelles, défendra publiquement le mardi 18 mai 1999, à 18 heures, au
local H 1308, avenue Paul Héger 2, à 1050 Bruxelles, une thèse de
doctorat intitulée : « La protection des droits intellectuels par l’action
en concurrence déloyale ». (19406)

Faculté de médecine

Epreuve publique pour l’obtention du titre académique
de docteur en sciences biomédicales

Mme Monica Carol I Torrades, licenciée en pharmacie de l’Université
de Barcelone, défendra publiquement le vendredi 28 mai 1999, à
17 heures, à l’auditoire Claude, local F2.204, route de Lennik 808,

1070 Bruxelles, une thèse de doctorat intitulée : « Role of T lymphocytes
cytokines in the intestinal mucosa integrity and desequilibrium in an
inflammatory process (coeliac disease) and in an infectious proces (HIV
infection) », et une thèse annexe. (19407)

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Faculteit voor psychologie en opvoedkunde

De openbare verdediging tot het bekomen van de graad van doctor
in de pedagogische wetenschappen van de heer Johan Van Braak,
houder van een diploma van licentiaat in de opvoedkundige weten-
schappen, richting pedagogiek, zal plaatshebben op woensdag
2 juni 1999, om 18 uur, in lokaal 3B 213, gebouw B, 3e verdieping,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel.
De heer J. Van Braak zal een oorspronkelijk proefschrift indienen en

verdedigen, getiteld : « Onderwijs en telematica : een onderzoek naar
de houding van leraren uit het secundair onderwijs », en een bijge-
voegde stelling. (19408)

Gemeente Middelkerke

Bijzonder plan van aanleg
Bericht van openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Middelkerke brengt, overeenkomstig de bepalingen van art. 19 van het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op
22 oktober 1996, ter kennis van de bevolking dat een openbaar
onderzoek geopend wordt betreffende het bijzonder plan van aanleg
nr. 20 « Leffinge Centrum-Oost », voorlopig aangenomen door de
gemeenteraad in zitting van 4 mei 1999.

Het plan omvattende de bestaande toestand, het bestemmingsplan
met de stedenbouwkundige voorschriften en het onteigeningsplan met
bijhorende onteigeningstabel, ligt ter inzage van het publiek in het
gemeentehuis van Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke,
dit vanaf 7 juni 1999 tot en met 6 juli 1999, tijdens de openingsuren.

De bezwaren en opmerkingen waartoe dit plan aanleiding kan geven
dienen schriftelijk medegedeeld aan het college van burgemeester en
schepenen, Spermaliestraat 1, te 8430 Middelkerke, ten laatste op 6 juli,
om 12 uur.

Middelkerke, 18 mei 1999. (15310)
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Annonces − Aankondigingen

SOCIETES − VENNOOTSCHAPPEN

Immo Lanthier, société anonyme,
boulevard Albert-Elisabeth 23, 7000 Mons

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Mons, n° 415

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination statu-
taire. 6. Divers. Se conformer aux statuts. (14877)

Onyx, société anonyme,
rue des Grands Carmes 32-27, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 419734 — T.V.A. 419.447.301

Avis aux actionnaires

Contre remise du coupon n° 1 attaché aux 250 actions ordinaires sans
désignation de valeur nominale, il sera procédé à une répartition aux
actionnaires à concurrence de BEF 101 420 (cent un mille quatre cents
vingt francs) par action. Contre remise du coupon n° 2 attaché aux
183 actions privilégiées de type B sans désignation de valeur nominale,
il sera procédé à une répartition aux actionnaires à concurrence de
BEF 123 743 (cent vingt-trois mille sept cent quarante trois francs) par
action. Le paiement s’effectuera exclusivement aux guichets de la Bank
Corluy, Belgiëlei 153, à 2018 Antwerpen, à partir du 18 juin 1999.

(Get.) A. Gosselin, le liquidateur. (14878)

Immobilière de Waterloo, société anonyme,
boulevard de Waterloo 61, 1000 Bruxelels

R.C. Bruxelles 551036 — NN 444.991.557

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 16 heures, à Ixelles, rue
Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de 500 000 francs belges soit S 12 394,68 par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, pour le porter de F 2 000 000
belges soit S 49 578,70 à 2 500 000 francs belges soit S 61 973,38, sans
création de nouvelles actions.

2° Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

b) modification de l’article 5 des statuts.

2. Adaptation aux résolutions prises.

3. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.

(14879) Le conseil d’administration.

La Brouette, société anonyme,
à 1000 Bruxelles, Grand-Place 2-3

NN 447.615.705

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à l’assemblée générale des action-
naires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 17 heures, à Ixelles, rue Améri-
caine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de BEF 1 240 000 soit S 30 738,80, entièrement libéré en espèces,
pour le porter de BEF 1 260 000 soit S 31 234,58 à BEF 2 500 000 soit
S 61 973,38, par la création et l’émission contre espèces de mille deux
cent quarante (1 240) actions sans désignation de valeur nominale, du
même type et qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions
existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

2° Décision à prendre en ce qui concerne le droit de souscription
préférentielle prévu par la loi.

Souscription et libération des actions nouvelles.

Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.

b) Modification de l’article 5 des statuts.

c) Création de l’article 5bis.

2. Adaptation aux résolutions prises.

3. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.
(14880) Le conseil d’administration.

La Chaloupe d’Or, société anonyme,
à 1000 Bruxelles, Grand-Place 24-25

R.C. Bruxelles 320626 — T.V.A. 402.848.423

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 15 h 30 m, à Ixelles, rue
Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de BEF 1 250 000 soit S 30 986,69 par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, pour le porter de BEF 1 250 000
soit S 30 986,69 à BEF 2 500 000 soit S 61 973,38, sans création de
nouvelles actions.

2° Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

b) Modification de l’article 5 des statuts.

c) Création de l’article 5bis.

2. Adaptation aux résolutions prises.

3. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.
(14881) Le conseil d’administration.

Le Nemrod, société anonyme,
à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 61

T.V.A. 426.596.991

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 14 heures, à Ixelles, rue
Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

18645MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



2. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de BEF 1 250 000 soit S 30 986,69 par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, pour le porter de BEF 1 250 000
soit S 30 986,69 à BEF 2 500 000 soit S 61 973,38, sans création de
nouvelles actions.

2° Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

b) Modification de l’article 5 des statuts.

c) Création de l’article 5bis.

3. Suppression de l’article 6 des statuts.

4. Adaptation aux résolutions prises.

5. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.
(14882) Le conseil d’administration.

Mayrig, société anonyme,
à 1000 Bruxelles, Grand-Place 24-25

T.V.A. 430.819.560

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 14 h 30 m, à Ixelles, rue
Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de BEF 1 240 000 soit S 30 738,80 par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, pour le porter de BEF 1 260 000
soit S 31 234,58 à BEF 2 500 000 soit S 61 973,38 sans création de
nouvelles actions.

2° Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

b) Modification de l’article 5 des statuts.

c) Création de l’article 5bis.

2. Adaptation aux résolutions prises.

3. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.
(14883) Le conseil d’administration.

« Real Estate Louise II », société anonyme,
à 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 61

NN 445.000.861

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 15 heures, à Ixelles, rue
Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de BEF 1 100 000 soit S 27 268,29 par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, pour le porter de BEF 1 400 000
soit S 34 705,09 à BEF 2 500 000 soit S 61 973,38, sans création de
nouvelles actions.

2° Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

b) Modification de l’article 5 des statuts.

c) Création de l’article 5bis.

2. Adaptation aux résolutions prises.

3. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.
(14884) Le conseil d’administration.

T.M.C., société anonyme,
boulevard de Waterloo 61, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 496860 — T.V.A. 431.908.930

Convocation

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 3 juin 1999, à 16 h 30 m, à Ixelles, rue
Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation de capital : a) 1° Augmentation de capital à concur-
rence de BEF 1 250 000 soit S 30 986,69 par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, pour le porter de BEF 1 250 000
soit S 30 986,69 à BEF 2 500 000 soit S 61 973,38, sans création de
nouvelles actions.

2° Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

b) Modification de l’article 6 des statuts.

c) Création de l’article 6bis.

2. Adaptation aux résolutions prises.

3. Coordination des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de se
conformer aux dispositions statutaires.
(14885) Le conseil d’administration.

Valmont-Blanpain, société anonyme,
Galerie Porte de Namur 23, bte 7, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 540564 — T.V.A. 442.069.085

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 15 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14886)

André Vernier et fils, société anonyme,
(Successeurs des Etablissements Moulin et Vernier)

Siège social : rue du Limbourg 27, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 39085 — T.V.A. 401.251.584

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le
4 juin 1999, à 11 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport
de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire-
réviseur. 2. Approbation du bilan et des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs et au commissaire-réviseur. 5. Divers. Pour assister à
l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se conformer à
l’article 21 des statuts; à savoir que les titres au porteur seront déposés
au siège de la société au moins cinq jours avant l’assemblée générale.
(14887) Le conseil d’administration.

« European Buildings Investments », société anonyme,
avenue des Alouettes 27, 1780 Wemmel

R.C. Bruxelles 374877

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 3 juin 1999, à 10 heures,
au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (14888)

18646 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Marc-Gérard, société anonyme,
rue d’Othée 105, 4430 Ans

R.C. Liège 73679 — T.V.A. 403.965.507

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 4 juin 1999, à 17 heures
au siège social. — 1. Rapport de gestion. 2. Rapport du commissaire-
réviseur. 3. Approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 1998. 4. Affectation des résultats. 5. Décharge aux admi-
nistrateurs et au commissaire-réviseur. 6. Nominations statutaires.
7. Divers. (14889)

Dyna, société anonyme,
Château de et à Neufcour 36, 4610 Beyne-Heusay

R.C. Liège 149788 — T.V.A. 426.700.822

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 10 heures.

Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (14890)

De Mann, société anonyme,
rue Bara 135, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 381347 — T.V.A. 413.678.274

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège social, le 4 juin 1999, à 16 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Lecture du rapport de gestion.
2. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.
3. Approbation des comptes annuels. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. Se conformer aux statuts.

(14891) Le conseil d’administration.

HP Consult International, société anonyme,
avenue du Sergent Cotton 11, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 12826 — T.V.A. 454.985.131

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation de
comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. 5. Divers. (14892)

Entreprises O. Malice, société anonyme,
chaussée de Tournai 4, 7900 Leuze-enHainaut

R.C. Tournai 1989 — T.V.A. 406.442.569

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’adminisrtation. 2. Lecture du bilan et du
compte de résultats. 3. Approbation des documents précités.
4. Décharge de sa gestion au conseil d’administration. 5. Affectation du
résultat net. 6. Nominations statutaires. 7. Divers. Pour assister à
l’assemblée, dépôt des titres cinq jours francs avant la réunion. (14893)

Nationale 4 Pièces, société anonyme,
route de Bastogne 480, 6700 Arlon

R.C. Arlon 19661 — T.V.A. 434.575.638

Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le vendredi 4 juin 1999, à 11 heures, au siège social de la
société.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration sur les activités de l’exercice.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.

3. Décharge à donner aux administrateurs.

4. Affectation du résultat. (14894)

Reagent, société anonyme,
Schwarzenbach 312B, 4760 Büllingen

R.C. Eupen 63113 — T.V.A. 455.539.219

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation du bilan et du compte de résultats.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14895)

Château d’Hassonville, société anonyme,
route d’Hassonville 105, à 6900 Marche-en-Famenne

R.C. Marche-en-Famenne 19102 — T.V.A. 428.725.053

Assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 19 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et du compte de résultats. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (14896)

Emphi, société anonyme,
Château de et à Neufcour, 4610 Beyne-Heusay

R.C. Liège 149789 — T.V.A. 426.700.921

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (14897)

Carrelages Sanitaires Boigelot, société anonyme,
rue des Fondeurs 1, 5060 Tamines

R.C. Namur 64576 — T.V.A. 447.125.161

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège d’exploitation,
avenue du Marquis, 6220 Fleurus, le 4 juin 1999, à 17 heures. — Ordre
du jour : 1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire-
réviseur. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et
commissaire-réviseur. 5. Nomination du commissaire-reviseur.
6. Divers. (14898)
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Immo Sud, société anonyme,
avenue Van Volxem 395, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 610844 — NN 459.402.391

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 4 juin 1999, à 17 heures,
au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’adminsitration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nominations, démissions d’administrateurs.
6. Divers. (14899)

Areno, société anonyme,
chaussée Romaine 172, 4300 Waremme

R.C. Liège 193738 — T.V.A. 457.358.166

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration et rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats
sociaux. 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-
reviseur. 5. Divers. (14900)

Immo Berry, société anonyme,
rue des Haies 9, 6280 Loverval

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Démissions, nominations statutaires. 6. Application de
l’article 103 et 104 des L.C.S.C. 7. Divers. (14901)

« S.A. Volt-Air », société anonyme,
rue du Néblon 20, 4180 Hamoir

R.C. Huy 42082 — T.V.A. 454.338.102

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 19 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt
des titres au siège social. (14902)

Veronal, société anonyme,
rue des Moulins 57, 1390 Grez-Doiceau

R.C. Nivelles 70963

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 15 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers. (14903)

Tissage Alfred Flamme, société anonyme,
rue Roger Salengro 35, 7700 Mouscron

T.V.A. 401.238.619

Assemblée ordinaire le 4 juin 1999, à 14 heures, au siège social, rue
Roger Salengro 35. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs.
2. Approbation des comptes sociaux. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers. (14904)

« Trans Königs », société anonyme,
Krinkelt 159A, 4761 Büllingen

R.C. Eupen 57765 — T.V.A. 432.128.862

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation du bilan et du compte de résultats.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14905)

S.A. Tarmacs et Agrégats, en abrégé : « Satea »

Siège social : Nouvelle Avenue, 7134 Ressaix

R.C. Charleroi 130863 — T.V.A. 420.541.124

L’assemblée générale ordinaire se réunira le vendredi 4 juin 1999, à
10 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Communication du rapport de gestion et du rapport du
commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers.
Pour assister à l’assemblée générale, les actionnaires sont priés de se

conformer à l’article 35 des statuts. (14906)

Steveco, société anonyme,
boulevard de la Sauvenière 133, 4000 Liège

R.C. Liège 187100 — T.V.A. 428.196.305

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale du
4 juin 1999, à 19 heures, au siège social.

Ordre du jour : 1. Examen des comptes annuels. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Décharge à donner aux administrateurs. 4. Even-
tuellement démission, décharge, nomination et rémunération d’admi-
nistrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(14907) Le conseil d’administration.

Sintom, société anonyme,
rue Commandant Naessens 32, 4340 Awans

T.V.A. 463.054.838

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire-
reviseur.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
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4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-reviseur.
5. Nomination d’administrateur.
6. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant la réunion. (14908)

Société anonyme Roldek,
rue de Maastricht 84, 4607 Berneau

R.C. Liège 170852

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (14909)

Riva & Mariani de Belgique, société anonyme,
rue de Bouvy 7, 7100 La Louvière

R.C. Mons 136600 — T.V.A. 460.072.681

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 15 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (14910)

Quartier latin, société anonyme,
rue des Brasseurs 2, 6900 Marche-enFamenne

R.C. Marche-en-Famenne 17178 — T.V.A. 447.703.993

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres
au siège social, cinq jours francs avant la réunion. (14911)

Plan Service, société anonyme,
boulevard Paul Janson 72-74, 6000 Charleroi

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Charleroi, n° 87

T.V.A. 425.295.213

La seconde assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures. — Ordre du jour : Approbation du bilan et
compte de résultats au 31 décembre 1998. Approbation du rapport du
conseil d’administration et du rapport de gestion. Décharge à
l’administrateur-délégué. Décharge aux administrateurs. Affectation du
résultat. Divers. (14912)

Poissonnerie Spronck, société anonyme,
Les Trixhes 10, 4890 Thimister-Clermont

R.C. Verviers 53366 — T.V.A. 426.264.520

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Lecture du rapport de gestion.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.

3. Approbation de l’affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs pour leur gestion en 1998.

5. Nominations statutaires.

6. Divers. (14913)

Ateliers Roger Poncin et Cie, société anonyme,
Grand-Rue 76, 4560 Ocquier

R.C. Huy 28163 — T.V.A. 415.657.965

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 4 juin 1999, à 14 heures,
au siège social avec l’ordre du jour suivant :

1. Approbation des comptes annuels et des comptes de résultats au
31 décembre 1998. 2. Rapport du conseil d’administration et du révi-
seur. 3. Décharge de gestion aux administrateurs et au réviseur.
4. Affectation des résultats. 5. Divers. (14914)

Power Installation, société anonyme,
rue de Laeken 183, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 622258 — T.V.A. 462.401.968

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers. (14915)

Piermat, société anonyme,
rue Paul Janson 56, 6040 Jumet

R.C. Charleroi 181303 — NN 452.291.895

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14916)

Panda Oil Company - Posimmo, société anonyme,
boulevard de Waterloo 53, bte 8, à 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 375225 — T.V.A. 412.907.620

Assemblée génrale ordinaire au siège social, le 4 juin 1999, à
18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.

Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant l’assem-
blée. (14917)

18649MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Noir-O-Therm, société anonyme,
rue de Sélys 7, 4000 Liège

R.C. Liège 157427 — T.V.A. 430.072.660

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge de la gestion d’administration.
5. Réélection d’administrateurs. 6. Divers. Dépôt des titres au siège
social. (14918)

Nordinvest, société anonyme,
rue Terre-Neuve 31, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 542062 — NN 442.555.075

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 4 juin 1999, à
14 h 30 m, au siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 1998. 2. Affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs. 4. Démissions et nomina-
tions. 5. Divers. (14919)

OGI, société anonyme,
chaussée de Charleroi 27A, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 553972 — T.V.A. 444.843.483

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels et du résultat clôturé au

31 décembre 1998.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Affectation du résultat de l’exercice. (14920)

Motiv, société anonyme,
rue Léon Frédéric 32, 1030 Bruxelles

T.V.A. 435.493.871

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination, démission d’adminis-
trateurs. 6. Divers. (14921)

Pharmacie Mullie-Van Daele, société anonyme,
chaussée de Mons 5, 7070 Le Rœulx

R.C. Mons 124727 — T.V.A. 445.548.714

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 15 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant la réunion. (14922)

Meubles Mativa, société anonyme,
avenue du Bosquet 31, 4500 Ben-Ahin

R.C. Huy 21419

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures.

Ordre du jour :

Rapport de gestion du conseil d’administration.

Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.

Décharge aux administrateurs.

Divers. (14923)

Mininvest, société anonyme,
avenue Baden Powell 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 4 juin 1999, à 17 heures
au siège social de la société.

Ordre du jour :

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998;

2. Affectation des résultats;

3. Décharge à donner aux administrateurs;

4. Divers. (14924)

Megefi, société anonyme,
rue de la Kan 2, 4880 Aubel

R.C. Verviers 62036 − T.V.A. 441.483.523

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 18 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration; 2. Approbation
des comptes annuels; 3. Affectation des résultats; 4. Décharge aux
administrateurs; 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres
au siège social, cinq jours francs avant la réunion. (14925)

Management Belgique, société anonyme,
rue du Village 88, 4460 Grâce-Hollogne (Velroux)

R.C. Liège 184398 − T.V.A. 450.752.565

Assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 18 heures au siège
social. Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration;
2. Approbation des comptes annuels; 3. Affectation des résultats;
4. Décharge aux administrateurs; 5. Démissions — nominations statu-
taires; 6. Divers. Dépôt des titres : art. 23 des statuts. (14926)

L.R. & N., société anonyme,
rue Léon Houtart 39, 7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies)

Assemblée générale ordinaire du 4 juin 1999, à 14 heures, au siège
social. Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration;
2. Approbation du bilan et du compte de résultats établis au
31 décembre 1998; 3. Affectation à donner aux résultats sociaux;
4. Décharge de leur gestion à donner aux administrateurs; 5. Nomina-
tions d’administrateurs; 6. Divers.

Dépôt des titres au siège social cinq jours au moins avant l’assem-
blée. (14927)
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Lacronic, société anonyme,
clos des Trois Couleurs 4, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 478906 − T.V.A. 428.515.316

Assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998; 3. Décharge
aux administrateurs; 4. Nominations des administrateurs. (14928)

Kitchy Bell, société anonyme,
rue de Louvranges 4, 1325 Dion-Valmont

R.C. Nivelles 21592 − T.V.A. 416.739.021

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration; 2. Approbation
des comptes annuels; 3. Affectation des résultats; 4. Décharge aux
administrateurs; 5. Divers. (14929)

Kelmis Shopping Center, société anonyme,
place de l’Eglise 34, 4720 La Calamine

R.C. Eupen 46548 − T.V.A. 418.449.684

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 9 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration; 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998; 3. Affectation des résultats; 4. Décharge aux admi-
nistrateurs; 5. Divers. Se conformer aux statuts. (14930)

Guillaume, société anonyme,
rue de Louveigné 11, 4052 Beaufays

R.C. Liège 100675 − T.V.A. 415.604.616

Avis de remboursement

Par décision du conseil d’administration du 20 mai 1999, il a été
procédé au tirage au sort des obligations remboursables, par anticipa-
tion, en application des conditions d’émission.

Les obligations portant les nos 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19 et 20 sont remboursables à l’échéance du 30 juin 1999 aux guichets
du Crédit Général de Banque S.A. (14931)

Jubilé Invest, société anonyme,
rue de la Station 13, 7100 Haine-Saint-Pierre

R.C. Charleroi 171690 − T.V.A. 445.570.686

L’assemblée générale ordinaire se réunira chaussée de Paul
Houtart 88, à 7110 Houdeng-Goegnies, le 4 juin 1999, à 16 h 30 m.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration; 2. Approbation
des comptes annuels; 3. Affectation des résultats; 4. Décharge aux
administrateurs; 5. Divers. Dépôt des actions : se conformer aux
statuts. (14932)

Hodbomontoise, société anonyme,
avenue des Peupliers 4, 4053 Chaudfontaine

Assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 10 heures, au siège
social. Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administra-
tion; 2. Approbation des bilans et comptes de résultat; 3. Affectation
du résultat; 4. Décharge aux administrateurs; 5. Nomination du
conseil d’administration; 6. Divers. (14933)

Hoyas Marcel et fils, société anonyme,
chaussée du Rœulx 1108, 7021 Havré

R.C. Mons 120160 − T.V.A. 439.166.609

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 4 juin 1999, à 14 h 30 m,
au siège social.

Ordre du jour :

Rapport du conseil d’administration.

Approbation des comptes annuels.

Affectation des résultats.

Décharge aux administrateurs.

Divers. (14934)

A L’Huitrière, société anonyme,
rue de Pervyse 23, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 319893 − T.V.A. 402.782.897

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 4 juin 1999, à 18 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.

3. Affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs et rémunérations.

5. Divers. (14935)

« Ibelmo S.A. », société anonyme,
chemin de la Warte 6, 7181 Feluy

R.C. Charleroi 162401 − T.V.A. 424.685.301

Assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 15 heures, au siège de
la société. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Se conformer aux statuts. (14936)

Immosoirheid, société anonyme,
avenue de la Géronstère 86, 4900 Spa

R.C. Verviers 59242

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes
annuels. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Confirmation d’administrateur. Dépôt des titres au siège de la société
pour le 28 mai 1999. (14937)
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Imro, naamloze vennootschap,
Vaartblekerstraat 13, 8400 Oostende

H.R. Oostende 46965 − BTW 442.883.984

Algemene vergadering in de zetel van de vennootschap, op vrijdag
4 juni 1999, om 16 uur. — Agenda : jaarverslag. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. Statutaire kwijting.
Diverse. Zich schikken naar de statutaire bepalingen. (14938)

General Technology « Genetec », société anonyme,
chaussée de Marche 933, 5100 Wierde

R.C. Namur 54293 − T.V.A. 428.884.510

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination
d’un réviseur d’entreprise. 6. Divers. (14939)

Genorm, société anonyme,
Industriepark Schoppen 53, 4770 Amel

R.C. Eupen 50445 − T.V.A. 422.786.079

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (14940)

Gestart, société anonyme,
rue de Tilff 410, 4031 Angleur

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Liège, n° 111

NN 427.630.240

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 4 juin 1999, à 18 heures, au siège social de la
société, avec pour ordre du jour : approbation des comptes annuels,
arrêtés au 31 décembre 1998 et affectation du résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. Pour assister à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de se conformer aux statuts. (14941)

Financoo, société anonyme,
avenue de la Géronstère 86, 4900 Spa

R.C. Verviers 59665 − T.V.A. 435.494.069

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 19 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes
annuels. 2. Affectation des résultats. Décharge aux administrateurs.
4. Confirmation administrateur. Dépôt des titres au siège de la société
pour le 23 mai 1999. (14942)

Frastele immobilière, société anonyme,
Vallon d’Ohain 5, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 574484

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.

5. Renouvellement des mandats d’administrateurs.
6. Approbation des rémunérations d’administrateurs.
7. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, trois jours

francs avant la réunion. (14943)

Esser Janssen, société civile
ayant emprunté la forme d’une société anonyme

rue de la Gare 36, 4608 Dalhem-Warsage

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Liège, n° 767

NN 451.443.641

R.C. Liège 000767 − T.V.A. 451.443.641

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 4 juin 1999, à
17 heures au siège social.

Ordre du jour :

1. Présentation du rapport de gestion du conseil d’administration de
1998.
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au

31 décembre 1998.
3. Approbation de l’affectation du résultat de l’exercice social 1998.
4. Décharge de leur gestion aux administrateurs.
5. Divers.
Les titres au porteur doivent être déposés au siège social au moins

cinq jours francs avant la date de l’assemblée, pour que leur titulaire
puisse assister à l’assemblée. (14944)

Euro Deco, société anonyme,
chaussée d’Estaimpuis 201, 7712 Herseaux

R.C. Tournai 72997 − T.V.A. 444.759.648

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (14945)

Durjau Exploitation, société anonyme,
rue de la Vallée 53, 5190 Ham-sur-Sambre

R.C. Namur 68579 − T.V.A. 453.672.958

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 16 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14946)

Durjau Immobilier, société anonyme,
rue Abbesse 15, 1457 Walhain (Nil-Saint-Vincent)

R.C. Nivelles 77594 − T.V.A. 453.697.407

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
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2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14947)

« S.A. Ecodec », société anonyme,
rue de Maestricht 84, à 4607 Dalhem-Berneau

R.C. Liège 160119 − T.V.A. 431.700.577

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels, arrêtés au 31 décembre 1998. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (14948)

Ecolac, société anonyme,
Messitert 1, 4880 Aubel

R.C. Verviers 55741 − T.V.A. 428.848.678

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (14949)

Dépôt dentaire Humblet, société anonyme,
rue du Parc 25, 4020 Liège

R.C. Liège 69552 − T.V.A. 404.257.792

Assemblée générale ordinaire du 4 juin 1999, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport de gestion. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 1998. Affectation du résultat. Décharges
légales. Nomination. Dépôt des titres : cinq jours francs avant l’assem-
blée, au siège social. (14950)

Delberghe Electro, société anonyme,
rue des Cheminots 17, 7712 Mouscron (Herseaux)

R.C. Tournai 72127 − T.V.A. 442.607.535

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (14951)

Anciens Etablissements Henri Debliquit, société anonyme,
route de Charleroi 159, 7134 Epinois

R.C. Charleroi 158454 − T.V.A. 434.579.893

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 12 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant la réunion. (14952)

La Chevrottine, société anonyme,
avenue du Centenaire 61, 1400 Nivelles

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Nivelles, n° 499

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Approbation du rapport du conseil d’administration. 2. Décharge
aux administrateurs. 3. Approbation des comptes annuels.
4. Divers. (14953)

Chocolate Invest, société anonyme,
boulevard de la Woluwe 60, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 560860 − T.V.A. 447.727.254

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Ratification des décisions des conseils d’administra-
tion des 25 novembre 1998 et 14 janvier 1999. 6. Nomination d’un
administrateur. Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège
social, cinq jours avant la réunion. (14954)

City Compact Car, société anonyme,
boulevard Poincaré 2, 4020 Liège

R.C. Liège 19927 − T.V.A. 460.992.597

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14955)

Cabay Transport, société anonyme,
chaussée Paul Houtart 88, 7110 Houdeng-Goegnies

R.C. Mons 120992 − T.V.A. 440.445.029

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 16 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Dépôt des actions : se conformer aux
statuts. (14956)

Cadral, société anonyme,
rue de la Maloux 4, 1420 Braine-l’Alleud

R.C. Charleroi 179963 − T.V.A. 444.822.796

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (14957)
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Benelux Recycling, société anonyme,
boulevard Industriel 72, bte 25, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 77047 − T.V.A. 451.630.911

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 h 30 m.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers.

Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours
francs avant la réunion. (14958)

Babemo, société anonyme,
rue de la Bougie 23, à 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 559648

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 4 juin 1999, à 16 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs.
2. Approbation des comptes. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Affec-
tation du résultat. 5. Nominations statutaires. (14959)

Apex, société anonyme,
rue Locquenghien 41, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 315259

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 4 juin 1999, à 10 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administra-
tion. 2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 1998.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Nominations statutaires. Se
conformer à l’article 24 des statuts. (14960)

Les Alcions Consulting, société anonyme,
bois d’Ansy 271, 4880 Aubel

R.C. Verviers 65848 − T.V.A. 450.946.070

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Ratification de la convocation tardive. 2. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Démissions et nominations d’administra-
teurs. (14961)

Action Orgaburo, société anonyme,
rue Charles Parenté 6, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 450707 − T.V.A. 424.102.311

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 14 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Examen et approbation des comptes
annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux adminis-
trateurs. 5. Plan de restructuration. 6. Perspectives d’avenir de la
société. 7. Divers. Pour être admis à l’assemblée générale, les action-
naires sont priés de déposer au siège social, leurs titres au porteur, cinq
jours francs au moins avant la date fixée pour l’assemblée. (14962)

« Abrida », société anonyme,
vallon d’Ohain 5, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 574483

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
4 juin 1999, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Renouvellement des mandats d’administrateurs.
6. Approbation des rémunérations d’administrateurs.
7. Divers.

Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, trois jours
francs avant la réunion. (14963)

A.B.C.Dés, société anonyme,
rue Abbé Victor de Sloover 19, 1090 Jette

R.C. Bruxelles 609597 − T.V.A. 459.663.697

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 4 juin 1999, à 14 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administra-
tion. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (14964)

Pacarbel, société anonyme,
avenue Ernst 4, 4800 Petit-Rechain

R.C. Verviers 8289 − T.V.A. 402.294.533

L’assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 9 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration et rapport du commissaire-réviseur. 2. Lecture des comptes
annuels au 31 décembre 1998. 3. Approbation des documents précités.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire-réviseur. 5. Affectation
du résultat. 6. Nominations statutaires. 7. Divers. (14965)

Star Informatic, société anonyme,
avenue du Pré Ailly 24, 4031 Angleur

R.C. Liège 143956 − T.V.A. 423.865.353

L’assemblée générale ordinaire le 4 juin 1999, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapports du conseil d’administration et du
commissaire. 2. Discussion et approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs et au commissaire. 5. Nominations statutaires. 6. Nomination
d’un nouveau commissaire. 7. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (14966)

Roussel, naamloze vennootschap,
Tervurenlaan 252-254, 1150 Brussel

H.R. Brussel 3515 — NN 400.914.658

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen
op de algemene vergadering van 3 juni 1999, welke zal worden
gehouden om 15 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
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2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekeningen, afgesloten op
31 december 1998.
3. Bestemming te geven aan het resultaat.
4. Ontlasting van de bestuurders.
5. Diversen. (14967)

Torsmes, naamloze vennootschap,
Klapdorp 29-31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 289179 − BTW 446.932.943

De aandeelhouders worden bij deze uitgenodigd tot de jaarvergade-
ring op 3 juni 1999, te 15 uur, op de zetel. — Dagorde : Verslag van de
raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening op
31 december 1998. Kwijting. Vaststelling van de vergoeding van de
bestuurders. Ontslag en benoeming bestuurders. Verscheidene.

Neerlegging van de aandelen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering
op de zetel. (14968)

Meelberghs, naamloze vennootschap,
Zwanenbergstraat 39, 3583 Paal

H.R. Hasselt 70668 − BTW 434.526.841

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 3 juni 1999,
te 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan bestuurders. 5. Varia. (14969)

Care, naamloze vennootschap,
te 8800 Rumbeke, Kaasterstraat 16

H.R. Kortrijk 119804 − BTW 437.593.427

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden te 8800 Rumbeke, Kaasterstraat 16, op vrijdag
4 juni 1999, om 11 uur, met navolgende agenda : 1. Jaarverslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Goedkeuring wedde bestuurders. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Ontslag en benoeming. 7. Diversen. (14970)

Patribom, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Jozef de Bomstraat 58, 2018 Antwerpen-1

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 1083

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 16 uur. — 1. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 1998.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998. 3. Bestemming van het
resultaat 1998. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Herbenoeming bestuur-
ders. 6. Varia. Zich richten naar de statuten. (14971)

« Le Moulin du Halleux », naamloze vennootschap,
Luitenant J. Graffplein 12, 1780 Wemmel

H.R. Brussel 165535 − BTW 434.715.594

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 17 uur.

Dagorde :

1. Verslagen van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van 1989 tot 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Ontslagen en benoemingen bestuurders.

6. Toepassing van artikelen 103/104 van de samengeordende wetten
op de handelsvennootschappen.

7. Allerlei. (14972)

Forfina, naamloze vennootschap,
Houtstraat 50, 9070 Destelbergen

H.R. Gent 120098

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, om 15 uur,
op de zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag
van de commissaris-revisor. 3. Lezing en goedkeuring van de jaar-
rekening per 31 december 1998. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders en de commissaris-revisor. 5. Eventuele benoemingen.
6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (14973)

De Potter, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 12, 3690 Bree

H.R. Tongeren 75318 — BTW 452.062.659

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 10 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia. (14974)

Drukkerij Paesen, naamloze vennootschap,
Industrieweg-Noord 1199, 3660 Opglabbeek

H.R. Tongeren 52001 — BTW 420.440.560

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 17 u. 30 m. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Ontslagen &
benoemingen. 6. Bezoldigingen. 7. Varia. (14975)

L.V.D. Invest, naamloze vennootschap,
Hondschotestraat 112, 8560 Gullegem

H.R. Kortrijk 120296 — BTW 439.312.604

Jaarvergadering in zetel van de vennootschap op 4 juni 1999, om
11 uur. — Agenda : Jaarverslag en verslag van de commissaris-revisor.
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. Aanwending resul-
taat. Statutaire kwijting. Benoeming bestuurder. Diverse. Zich schikken
naar de statutaire bepalingen. (14976)

Fimko, naamloze vennootschap,
Driesstraat 134, 1861 Meise (Wolvertem)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 11 uur. — Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur en
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring der jaarrekening per
31 december 1998. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Benoemingen. (14977)

18655MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Inter Company Computer, Engineering, Design Services,
in het kort : ″Concept Design″, naamloze vennootschap,

Baliestraat 3, 8510 Kortrijk (Marke)

H.R. Kortrijk 104783 — BTW 425.288.085

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 4 juni 1999, om
16 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag en verslag commissaris-revisor.
2. Goedkeuring der jaarrekening op 31 december 1998, 3. Aanwending
van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor.
5. Varia.
Neerlegging aandelen, certificaten en volmachten Baliestraat 3,

8510 Marke, vijf vrije dagen vóór de vergadering. (14978)

International Laboratory-Medical-School-Factory Furniture & Equip-
ment Manufacturing Company, in het kort : ″Labonorm″ naamloze
vennootschap, Baliestraat 3, 8510 Kortrijk-Marke

H.R. Kortrijk 104784 — BTW 425.288.481

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 4 juni 1999, te
15 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag en verslag commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1998. 3. Aanwen-
ding van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders en commissaris-
revisor. 5. Herkiezing commissaris-revisor. 6. Allerlei.
Neerlegging aandelen en volmachten vijf vrije dagen vóór datum

jaarvergadering te Marke, Baliestraat, 3. (14979)

Lima Natuurvoedingsbedrijf, naamloze vennootschap,
Industrielaan 11A, 9900 Maldegem

H.R. Gent 84158 — BTW 400.157.266

De statutaire algemene vergadering zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel, op vrijdag 4 juni 1999, om 10 uur. — Dagorde :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 1998.
2. Controleverslag van de commissaire-revisor. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 1998. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor. 6. Herbenoe-
ming van de commissaris-revisor. 7. Diverse. (14980)

Patnodel, naamloze vennootschap,
De Bruwaan 2, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 27685 — BTW 424.343.425

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 16 uur,
op de zetel, met als dagorde :

1. Vaststelling van aanwezigheid en geldigheid van de vergadering.

2. Verslag van de bestuurders over de activiteiten.

3. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.

4. Aanwending van het resultaat.

5. Ontlasting van bestuurders.

6. Allerlei.
Zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (14981)

Electro Pajottenland, naamloze vennootschap,
Dorp 28, 1750 Lennik

H.R. Brussel 550805 — BTW 445.256.724

De aandeelhouders van de vennootschap worden verzocht aanwezig
te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden op
4 juni 1999, om 16 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap.

Dagorde :

1. Lezing en analyse van het rapport van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming resultaat.

3. Bezoldiging mandatarissen.

4. Kwijting mandatarissen.

5. Diversen. (14982)

Medical Sport Training Center, naamloze vennootschap,
Leopold I-straat 311, 1090 Brussel (Jette)

H.R. Brussel 447761 — BTW 423.644.035

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 14 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. Zich gedragen conform de statu-
ten. (14983)

Vedeco, naamloze vennootschap,
Jozef Depauwstraat 37, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

H.R. Brussel 616980 — BTW 459.130.197

De aandeelhouders van de vennootschap worden verzocht aanwezig
te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering die zal plaatsvinden op
4 juni 1999, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap.

De dagorde zal er uitzien als volgt :

1. Lezing en analyse van het rapport van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming resultaat. 3. Bezol-
diging mandatarissen. 4. Kwijting mandatarissen. 5. Diversen. (14984)

Blondeel-Vanzieleghem CVA,
Groene Rei 4, 8000 Brugge

H.R. Brugge 85038

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999, te 15 uur, op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (14985)

Immo-De Klinkaert, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 56, 2840 Rumst (Terhagen)

H.R. Antwerpen 299933 — BTW 451.102.359

Jaarvergadering der aandeelhouders op de zetel van de vennoot-
schap op 4 juni 1999, te 15 uur. — Agenda : Jaarverslag van de raad
van bestuur en verslag van de commissaris-revisor. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 1998. Kwijting. Rondvraag. Om te
mogen deelnemen aan deze vergadering moeten de aandeelhouders
zich schikken naar de statuten. (14986)

Alba, naamloze vennootschap,
Frankrijklei 44, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 294889 — BTW 449.078.722

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999, te 15 uur, op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998, 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de
statuten. (14987)
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De Gucht Robert, naamloze vennootschap,
Veerstraat 93, 9290 Berlare

H.R. Dendermonde 45654 — BTW 442.782.036

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, te
19 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Varia. (14988)

Hirge C.V.A., naamloze vennootschap,
de Merodelei 4/2, 2600 Berchem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 326437

Jaarvergadering der aandeelhouders op de zetel van de vennoot-
schap op 4 juni 1999, te 17 uur. —Agenda : Verslag van de zaakvoerder.
Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998. Bestemming
van het resultaat. Kwijting. Rondvraag. Om te mogen deelnemen aan
deze vergadering moeten de aandeelhouders zich schikken naar de
statuten. (14989)

N.V. Walinca, naamloze vennootschap,
Royerslaan 150, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 28920

De jaarvergadering zal plaats hebben op 4 juni 1999, om 14 uur, op
de zetel. — Dagorde : Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. Ontlasting aan de
bestuurders. Varia.
(14990) De voorzitter van de raad van bestuur : Walter Cnudde.

White Beach, naamloze vennootschap,
Schaapbruggestraat 46, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 109754 — BTW 428.168.589

Jaarvergadering op 4 juni 1999, te 10 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending resultaat. 4. Ontlasting bestuurders. 5. (Her)benoeming
bestuurders. 6. Varia. (14991)

De Witte Ganz, naamloze vennootschap,
Transistorstraat 1B, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 86569 — BTW 452.136.695

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
om 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Varia. (14992)

Woodstock, naamloze vennootschap,
Hasseltseweg 7, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 90704 — BTW 455.872.878

Jaarvergadering van 4 juni 1999, om 20 uur, op de zetel. — Agenda :
Goedkeuring jaarrekening. Resultaatbestemming. Kwijting aan
bestuurder. Rondvraag. (14993)

Xam, naamloze vennootschap,
Slipstraat 12, 3930 Hamont-Achel

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 19 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering. (14994)

Vleeshouwers, naamloze vennootschap,
Paulsenstraat 14, 3950 Bocholt

H.R. Tongeren 77299 — BTW 454.138.162

Jaarvergadering op 4 juni 1999, om 14 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 2. Bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Bekrachtiging benoeming
bestuurder. 5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (14995)

Drukkerij Van Gorp, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 29, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 70871 — BTW 449.046.652

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Varia. Neerlegging van de aandelen vijf volle dagen
vóór de algemene vergadering. (14996)

Vanimo, naamloze vennootschap,
Miksebaan 236, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 277926

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 14 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Bijzonder verslag artikel 103/104 Ven. Wet.
4 Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan bestuurders. (14997)

Vantage, naamloze vennootschap,
Kambosweg 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

H.R. Brussel 582083

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4 Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (14998)

Veehandel Decuypere, naamloze vennootschap,
Doorniksesteenweg 199, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 112109 — BTW 430.492.235

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.
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Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van het
resultaat 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. De aandeelhou-
ders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (14999)

Vekan, naamloze vennootschap,
Lettenburgstraat 4, 8490 Jabbeke

H.R. Brugge 85772 — BTW 459.879.275

Jaarvergadering op de zetel, op 4 juni 1999, te 20 uur. — Dagorde :
1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1998. 4. Toewijzing resultaat. 5. Kwijting.
6. Ontslagen en benoemingen. 7. Varia. Zich schikken naar de statu-
ten. (15000)

Teximmo, naamloze vennootschap,
Nationalestraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 252399

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (15001)

Theuwis, naamloze vennootschap,
Nieuwstadpoort 5-7, 3960 Bree

H.R. Tongeren 59526 — BTW 427.865.020

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Varia. Zich richten naar de
statuten. (15002)

Thomas Meubelen, naamloze vennootschap,
Hasseltseweg 7, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 90705 — BTW 455.872.779

Jaarvergadering van 4 juni 1999, om 19 uur, op de zetel. — Agenda :
Goedkeuring van de jaarrekening. Resultaatbestemming. Kwijting aan
bestuurder. Rondvraag. (15003)

C & F Swaelens, naamloze vennootschap,
Rollebaan 37, 1640 Sint-Genesius-Rode

H.R. Brussel 559634 — BTW 447.396.068

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 19 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Varia. (15004)

Drukkerij Sleurs, naamloze vennootschap,
Astridlaan 215, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 76558 — BTW 441.188.761

Jaarvergadering op 4 juni 1999, om 15 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 2. Bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (15005)

Snookerpalace, naamloze vennootschap,
Jan Longinstraat 81, 1731 Zellik

H.R. Brussel 595234 — BTW 429.837.286

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 10 uur. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 1998. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan
bestuurders. 4. Ontslag en benoemingen. 5. Diversen. (15006)

Sport City, naamloze vennootschap,
Veldenbergstraat 69, 2330 Merkplas

H.R. Turnhout 66311 — BTW 442.572.693

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 14 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. (15007)

Schelde-Havenbedrijf, naamloze vennootschap,
Laarsebaan 270, 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 310582 — BTW 455.413.713

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 20 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening. 2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Varia. (15008)

Schema, naamloze vennootschap,
Paulsenstraat 14, 3950 Bocholt

H.R. Tongeren 78529 — BTW 431.440.360

Jaarvergadering op 4 juni 1999, om 15 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (15009)

Rocablease, naamloze vennootschap,
Italielei 215, bus 6, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 280370 — BTW 449.295.585

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, om 20 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting en benoeming van de bestuurders. 5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (15010)
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Recycling Cosmetics, naamloze vennootschap,
Electriciteitsstraat 33/002, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 65434 — BTW 435.705.588

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15011)

R.A. Consultancy, naamloze vennootschap,
Vlieghavenlaan 72, 3140 Keerbergen

H.R. Leuven 80819 — BTW 445.787.452

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (15012)

In De Oude Pruim, naamloze vennootschap,
steenweg op Ukkel 87, 1650 Beersel

H.R. Brussel 519744 — BTW 434.660.364

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15013)

Immo Put, naamloze vennootschap,
Hasseltweg 30, 3600 Genk

H.R. Tongeren 38553

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 18 uur. — Dagorde : Verslag van bestuurders. Goedkeuring van de
jaarrekening. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan bestuurders.
Varia. (15014)

Italia Catering, naamloze vennootschap,
Gentsestraat 79, 9300 Aalst

H.R. Aalst 60572 — BTW 446.584.238

Jaarvergadering van 4 juni 1999, om 20 uur, op de zetel. — Agenda :
Goedkeuring jaarrekening. Resultaatbestemming. Kwijting aan
bestuurders. Benoemingen. Rondvraag. (15015)

Papengoed, naamloze vennootschap,
Industriepark-Noord 16, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 41182

Jaarvergadering op de zetel, op 4 juni 1999, te 14 uur. — Dagorde :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998. 2. Kwijting
aan bestuurders. 3. Varia. (15016)

Zakenkantoor Onsia, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 173, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 59387 — BTW 426.797.921

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 11 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia. (15017)

Panda Industries, naamloze vennootschap,
Industriepark-Noord 16, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 49424 — BTW 443.557.244

Jaarvergadering op de zetel, op 4 juni 1999, te 17 uur. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 30 december 1998. 2. Kwijting aan
bestuurders. 3. Varia. (15018)

R V D V Invest, naamloze vennootschap,
Elektriciteitstraat 33/002, 2800 Mechelen

BTW 451.015.059

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (15019)

New All Construction Equipment, naamloze vennootschap,
Hoogveld 19, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 583537 — BTW 453.254.769

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (15020)

Miss & Mister, naamloze vennootschap,
Nationalestraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 192853 — BTW 412.869.612

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15021)

Mitra, Aktiengesellschaft,
Rodter Strasse 126, Industriezone II, 4780 Sankt Vith

H.R. Eupen 25424 — MwSt 405.844.931

Die Ordentliche Generalversammlung findet am Freitag den
4 juni 1999, um 20 Uhr, an Gesellschaflssitz statt.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates über das Geschäfts-
jahr 1998.
2. Vorlage und Genehmigung des Abschlusses des Geschäftsjahres

per 31 Dezember 1998.
3. Entscheidung über die Verwendung der Ergebnisses des

Geschäftsjahres 1998.
4. Entlastung der Verwalter.
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5. Verschiedenes.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, möchten

die Aktionäre sich an die den Gesellschaftsstatuten vorgesehenen
Richtlinien halten. (15022)

Men’s Fashion, naamloze vennootschap,
Nationalestraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 202590 — BTW 415.475.447

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15023)

Metalor, naamloze vennootschap,
Ingelmunstersteenweg 23, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 110291 — BTW 428.830.466

Jaarvergadering op de zetel, op 4 juni 1999, te 14 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Bezoldigingen. 6. Herbenoeming bestuurders. 7. Varia.
Zich richten naar de statuten. (15024)

Meat Management Service, naamloze vennootschap,
Populierendreef 2A, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 75713

De vennoten worden hierbij uitgenodigd tot deelname aan de
gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op de zetel
van de vennootschap, te 2800 Mechelen, Populierendreef 2A, op
4 juni 1999, te 20 uur, met het oog op de behandeling van volgende
agenda :

1. Voorstelling van de jaarrekening.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting van verantwoordelijkheid voor de bestuurders.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Rondvraag.
De vennoten worden verzocht zich te voegen naar de statutaire

bepalingen, inzake deelname aan de jaarvergadering.
(15025) De raad van bestuur.

LB-Invest, naamloze vennootschap,
Industrielaan 14-16, 9800 Deinze

H.R. Gent 69976 — BTW 405.596.689

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, op
4 juni 1999, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten aan de statuten. (15026)

Ledeka, naamloze vennootschap,
Sint-Truidensesteenweg 222, 3350 Linter (Orsmaal)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
de bestuurders. 5. Varia. (15027)

Etablissement Lode Laurent, naamloze vennootschap,
Komiteitstraat 29-33, te 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 188332

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, op 4 juni 1999, te
10 uur.

Dagorde :

Verslag bestuurders. Goedkeuring balans en resultatenrekeningen.
Ontlasting bestuurders. Allerlei.

Zich gedragen naar artikel 18 der statuten. (15028)

K.A. & P. Holding, naamloze vennootschap,
Jagersdreef 16, 9100 Sint-Niklaas

Jaarvergadering van 4 juni 1999, op de zetel, te 16 uur. — Agenda :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de voorgelegde
jaarrekening per 31 december 1998. Resultaatbestemming. Kwijting aan
bestuurders. Statutaire benoemingen. (15029)

Jozef Defoor, naamloze vennootschap,
Scheldestraat 49, 8553 Otegem

H.R. Kortrijk 105557 — BTW 425.690.141

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan bestuurders. 5. Varia. (15030)

Handelsonderneming Wim Janssen, naamloze vennootschap,
Heikant 11, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 78856 — BTW 444.501.312

Jaarvergadering op 4 juni 1999, om 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (15031)

Janssen Algemene Ondernemingen, naamloze vennootschap,
Veldstraat 7, 3950 Bocholt

H.R. Tongeren 70586 — BTW 445.762.807

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 17 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia. (15032)

Interieurinrichting V.B. Vandenberk, naamloze vennootschap,
Industriezone 2/107, Lodewijk de Raetlaan 40, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 83574 — BTW 450.065.449

Jaarvergadering op 4 juni 1999, om 20 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 2. Bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Herbenoemen bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (15033)
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Naamloze Vennootschap Hes Electronics,
Vliegwezenlaan 10, 1731 Zellik

H.R. Brussel 463647

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 14 uur,
op de zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. (15034)

Hitra, Aktiengesellschaft,
Rodter Strasse 126, Industriezone II, 4780 Sankt Vith

H.R. Eupen 55596 — MwSt 428.784.639

Die Ordentliche Generalversammlung findet am Freitag den
4. Juni 1999, um 18 Uhr, an Gesellschaftssitz statt.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates über das Geschäfts-
jahr 1998.
2. Vorlage und Genehmigung des Abschlusses des Geschäftsjahres

per 31 Dezember 1998.
3. Entscheidung über die Verwendung der Ergebnisses des

Geschäftsjahres 1998.
4. Entlastung der Verwalter.
5. Verschiedenes.
Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können, möchten

die Aktionäre sich an die den Gesellschaftsstatuten vorgesehenen
Richtlinien halten. (15035)

Goudimmo, naamloze vennootschap,
Mandestraat 4, 8956 Kemmel

H.R. Ieper 31582

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
29 mei 1999, te 14 uur. — Dagorde : 1. Behandeling artikel 60
vennootschapswet. 2. Verslag van de bestuurders, 3. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 1998. 4 Aanwending van het resultaat.
5. Decharge aan de bestuurders. 6. Benoeming gedelegeerd bestuurder.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar
artikel 22 der statuten. (15036)

Betonfabriek Goudezeune naamloze vennootschap,
Poperingestraat 2, te 8956 Kemmel

H.R. Ieper 31583 — BTW 433.903.665

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
29 mei 1999, te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders en
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 1998. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Decharge aan
de bestuurders en commissaris-revisor. 5. Benoeming gedel. bestuurder.
6. Varia. Zich schikken naar artikel 22 der statuten. (15037)

Bouwwerken Goudezeune naamloze vennootschap,
Poperingestraat 2, te 8956 Kemmel

H.R. Ieper 27330 — BTW 418.688.721

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, Poperinge-
straat 2, te Heuvelland-Kemmel, op 29 mei 1999, om 9 uur. —
Dagorde : 1. Verslag van bestuurders en commissaris-revisor. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Aanwending van
het resultaat. 4. Décharge aan bestuurders en commissaris-revisor.
5. Varia. De aandeelhouders worden uitgenodigd hun aandelen neer te
leggen op de zetel, minstens vijf dagen vóór de datum van de
vergadering. (15038)

Haldex, naamloze vennootschap,
Maalbeekweg 49, 1930 Zaventem

H.R. Brussel 623192 — BTW 463.012.573

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 1 juni 1999,
te 11 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders en van de commissaris-revisor.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering.
(Dit bericht had moeten verschijnen op 22 mei 1999.) (15039)

Bouw- en Exploitatiemaatschappij P. Heeren,
naamloze vennootschap,

Professor Devochtstraat 50, bus 3, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 54996 — BTW 427.557.291

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 20 u. 30 m. — 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. (15040)

Frigo Lommel Beheer, naamloze vennootschap,
Maatheide 64, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 95599

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
om 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Varia. (15041)

Garage Lieven De Keulenaer, naamloze vennootschap,
Vesten 90, 9120 Beveren

H.R. Sint-Niklaas 41982 — BTW 426.617.975

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 17 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurder.
5. Statutaire benoemingen. (15042)

Geens, naamloze vennootschap,
Putsesteenweg 319, 2820 Bonheiden

H.R. Mechelen 5784 — BTW 400.841.909

De vennoten worden hierbij uitgenodigd tot deelname aan de
gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op de zetel
van de vennootschap te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 319, op vrijdag
4 juni 1999, om 14 uur, met het oog op de behandeling van de volgende
agenda :

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur.

2. Voorstelling en goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting van verantwoordelijkheid voor de bestuurders.
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4. Bestemming resultaat.

5. Benoeming van bestuurders.

6. Rondvraag.

De vennoten worden verzocht zich te voegen naar de statutaire
bepalingen. (15043)

Frigo Lommel, naamloze vennootschap,
Maatheide 64, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 95600 — BTW 460.957.064

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
om 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Varia. (15044)

Société Financière, naamloze vennootschap,
Hazelarenstraat 15, bus 22, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 305384 — BTW 438.584.510

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 17 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. (15045)

Filteint, naamloze vennootschap,
Landbouwersstraat 82b, te 9100 Sint-Niklaas

Gewone vergadering, op de sociale zetel, 4 juni 1999, te 15 uur.

Dagorde :

1. Verslag van bestuurders en commissaris-revisor.

2. Goedkeuring der jaarrekening 1998.

3. Ontlasting aan bestuurders en commissaris-revisor.

4. Rondvraag.

Neerlegging der titels op de socialen zetel (artikel 26 der statu-
ten). (15046)

Elektro Jos Baeten, naamloze vennootschap,
Halvenweg 55, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 80103 — BTW 445.943.543

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de
statuten. (15047)

Erlima, naamloze vennootschap,
Bergerven 39, 3680 Maaseik

H.R. Tongeren 73500

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel, op 4 juni 1999, om 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad
van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Diversen. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken volgens de statu-
ten. (15048)

Esser Boley,
Bürgerliche Gesellschaft in der Form einer anonymen Gesellschaft

Schnellenwind 20, 4731 Raeren-Eynatten

H.R. Eupen 159 — NN 451.434.139

Die Ordentliche Generalversammlung findet am Freitag den
4 juni 1999, um 14 Uhr, am Gesellschaftssitz statt.

Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates über das Geschäfts-
jahr 1998.
2. Vorlage und Genehmigung des Ahschlusses des Geschäftsjahres

per 31 Dezember 1998.
3. Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses des

Geschäftsjahres 1998.
4. Entlastung der Verwalter.
5. Verschiedenes.
Die Inhaberaktien müssen am Gesellschaftssitz mindestens fünf freie

Tage vor dem Datum der Generalversammlung hinterlegt werden,
damit ihr Eigentümer an der Versammlung teilnehmen kann. (15049)

Edima, naamloze vennootschap,
Nationalestraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 83943 — BTW 400.857.745

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15050)

Dilu, naamloze vennootschap,
Huidevettersstraat 39, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 290373 — BTW 447.037.861

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15051)

Dienstencentrum van Welden, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 63, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 28206

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 18 u. 30 m.

Dagorde :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Varia. (15052)

Immo André Devos, commanditaire vennootschap op aandelen,
Braamheuvelstraat 41, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 131599 — BTW 451.499.960

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 4 juni 1999, te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de
zaakvoerder. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan zaakvoeder.
5. Varia. Zich richten naar de statuten. (15053)
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Delmulle Interieur, naamloze vennootschap,
Industriepark De Bruwaan 2, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 27686 — BTW 424.344.316

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, om 10 uur,
op de zetel met als dagorde : 1. Vaststelling van de aanwezigheid en
geldigheid van de vergadering. 2. Verslag van bestuurders. 3. Goed-
keuring jaarrekeningen. 4. Aanwending van het resultaat. 5. Ontlasting
aan bestuurders. 6. Allerlei. Zich schikken naar de bepalingen van de
statuten. (15054)

Decolvenaere, naamloze vennootschap,
Singel 140, 9000 Gent

H.R. Gent 84391 — BTW 400.079.171

De aandeelhouders worden door de raad van bestuur verzocht de
jaarvergadering van 4 juni 1999 te willen bijwonen, gehouden op de
maatschappelijke zetel, om 15 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag door de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris-revisor.

3. Goedkeuring van de jaarrekening en van de voorgestelde resultaat-
aanwending per 31 december 1998.

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor hun mandaat.

5. Ontlasting aan de commissaris-revisor voor zijn ambt.

Om tot de vergadering te worden toegelaten worden de aandeelhou-
ders verzocht zich te schikken naar artikel 18 der statuten, en hun
aandelen waarvoor zij aan de debatten willen deelnemen ten minste
veertien dagen op voorhand ten maatschappelijke zetel te willen
deponeren tegen ontvangstbewijs. (15055)

Cottage, naamloze vennootschap,
Dascottelei 76, 2100 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 605 — BTW 441.121.455

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 16 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Varia.

De heren aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statu-
ten. (15056)

Les Cravattes De Jean Vicomte, naamloze vennootschap,
Nationalestraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 20946 — BTW 417.277.667

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15057)

Cuypers Vleeswaren, naamloze vennootschap,
Oude Lummenseweg 13, 3580 Beringen

H.R. Hasselt 91541 — BTW 457.090.625

Jaarvergadering van 4 juni 1999, om 20 uur. — Agenda : Toepassing
artikel 60 vennootschappenwet. Verslag van de raad van bestuur.
Goedkeuring van de voorgelegde jaarrekening. Resultaatbestemming.
Kwijting aan de bestuurders. Rondvraag. (15058)

Etn. H. De Bauw Ets, naamloze vennootschap,
Industriepark-Noord 16, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 49425 — BTW 443.557.145

Jaarvergadering op de zetel, op 4 juni 1999, te 10 uur. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 30 december 1998. 2. Kwijting aan
bestuurders. 3. Varia. (15059)

Cleaning Herentals, naamloze vennootschap,
Hemeldink 5 Laagland, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 50721 — BTW 424.142.990

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (15060)

Immo Claes, naamloze vennootschap,
Argentiniëlaan 49, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 294029

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (15061)

Castelvi, naamloze vennootschap,
Boniverlei 21, 2650 Edegem

H.R. Antwerpen 244951

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Kwijting aan de bestuur-
ders. 4. Varia. Neerlegging der titels ten zetel ten laatste vijf dagen vóór
de vergadering. (15062)

Bosexploitatie d’Herde, naamloze vennootschap,
steenweg op Pepingen 132, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

H.R. Brussel 414246 — BTW 418.370.502

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, 4 juni 1999, te
16 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1998. 2. Goedkeuring
der jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Varia. (15063)
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N.V. Berca-Lux, naamloze vennootschap,
Ninovestraat 72, 9600 Ronse

H.R. 22965 — BTW 415.287.781

De jaarvergadering zal plaatshebben op 4 juni 1999, om 10 uur, op de
zetel. — Dagorde : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 1998. Ontlasting bestuurders. Varia.
(15064) De voorzitter van de raad van bestuur : Walter Cnudde.

B & D Construct, naamloze vennootschap,
Beringenbaan 104, 3290 Schaffen

H.R. Leuven 89734 — BTW 453.853.694

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (15065)

A.V.M. Consult, naamloze vennootschap,
Nieuwlandlaan 11, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 88754 — BTW 453.015.041

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 20 uur.

Dagorde :

1. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 81 december 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei.
Zich richten naar de statuten. (15066)

Assuleen, naamloze vennootschap,
Zeger van Heulestraat 43, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 112025

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Melding toepassing van artikel 60 Venn. Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 1998. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan
bestuurders. 6. Varia. Zich richten naar de statuten. (15067)

Asseurop, naamloze vennootschap,
Korte Lozannastraat 8, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 183797 — BTW 407.053.273

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op
4 juni 1999, om 17 uur, op de zetel.

Agenda :

Rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door
artikel 60 Venn.W.
Jaarverslag van de raad van bestuur.
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
Bezoldigingen bestuurders.
Resultaatsbestemming.
Kwijting aan bestuurders.
De aandeelhouders moeten zich houden aan de statuten. (15068)

Arva Electro, naamloze vennootschap,
Diestersteenweg 109, 3583 Paal (Beringen)

H.R. Hasselt 71455 — BTW 435.477.540

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
om 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Varia. (15069)

Antwerp Cosmetics Distribution Company, naamloze vennootschap,
Sint-Bernardsesteenweg 337, 2660 Hoboken

H.R. Antwerpen 257231 — BTW 431.218.151

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15070)

Animmo, naamloze vennootschap,
Kouterplein 2, 2880 Bornem (Mariekerke)

H.R. Mechelen 59079 — BTW 426.998.750

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (15071)

Anca, naamloze vennootschap,
Nationalestraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 191867 — BTW 412.602.564

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 u. 30 m., op de maatschap-
pelijke zetel. —Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15072)

Anbico, naamloze vennootschap,
Frans Van Dijckstraat 25, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 216827 — BTW 419.269.434

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
de bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich naar
de statuten te schikken. (15073)

An-Immo, naamloze vennootschap,
P. Richard van de Wouwerstraat 82, 3271 Scherpenheuvel (Zichem)

H.R. Leuven 82526

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 4 juni 1999,
te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan
de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Varia. (15074)
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American Lifestyle, naamloze vennootschap,
Vlassenhout 3, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 47659 — BTW 448.303.712

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15075)

Alle Bouw Machines, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 11, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 522616 — BTW 432.375.025

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999, te 17 uur, op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 januari 1999. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Benoeming bestuurder. 6. Diversen. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de statuten. (15076)

Aanhangwagens A.V., naamloze vennootschap,
Aarschotsesteenweg 355, 3111 Rotselaar

H.R. Leuven 76249 — BTW 439.417.621

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op
4 juni 1999, te 20 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Lezing jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. (15077)

Alfima Service, naamloze vennootschap,
Lieven de Winnestraat 65, 9000 Gent

H.R. Gent 139552

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999, om
20 u. 30 m., te 9810 Nazareth, Nieuwstraat 7. — Dagorde : 1. Jaarver-
slag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuur-
ders. 4. Varia. Zich schikken naar artikel 25 der statuten. (15078)

Dima, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 44, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 55143 — BTW 422.057.391

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999, te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Eventueel ontslag en benoeming bestuurder(s).
6. Verplaatsing van maatschappelijke zetel. 7. Varia. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (15079)

Kia-Ora, naamloze vennootschap,
Wolvendreef 28, te 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 117480 — NN 436.213.255

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 4 juni 1999, om
11 uur. — Dagorde : 1. Lezing van de jaarrekening op 31 decem-
ber 1998 - verslag. 2. Goedkeuring van deze jaarrekening. 3. Aanwen-
ding van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Allerlei. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar artikel 29 van
de statuten en moeten hun aandelen minstens vijf volle dagen vóór de
vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap. (15080)

Dumotte, naamloze vennootschap,
Conduitsteeg 1A, te 9000 Gent

H.R. Gent 166090

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel, op maandag
7 juni 1999, om 20 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Diversen en rondvraag. 6. Ontslag en benoeming. 7. Bespreking al
dan niet verder zetten activiteit van de vennootschap, gezien de
geleden verliezen het kapitaal aantasten (artikel 103 & 104 van de
SWHV). De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(15081) De raad van bestuur.

Zwarte Sluys, naamloze vennootschap,
Conduitsteeg 1A, te 9000 Gent

H.R. Gent 166363

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel, op maandag
7 juni 1999, om 14 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 1998.
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.
(15082) De raad van bestuur.

Gleon, naamloze vennootschap,
Conduitsteeg 1A, te 9000 Gent

H.R. Gent 162972

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel, op maandag
7 juni 1999, om 20 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 1998.
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.
(15083) De raad van bestuur.

Seven Rocks Belgium, naamloze vennootschap,
te 9000 Gent, Conduitsteeg 1A

H.R. Gent 173056

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke gehouden zal worden op de maatschappelijke zetel op maandag
7 juni 1999, om 10 uur, agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
per 31 december 1998. 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 statu-
ten. (15084)
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Sigma Invest, naamloze vennootschap,
Conduitsteeg 1A, te 9000 Gent

H.R. Gent 163362

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op maandag
7 juni 1999, om 20 uur, agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Diversen en rondvraag. 6. Ontslag en benoeming.
7. Bespreking al dan niet verderzetten activiteit van de vennootschap,
gezien de geleden verliezen het kapitaal aantasten (art. 103 en 104 van
de S.W.H.V.). De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de statuten.

(15085) De raad van bestuur.

Immo Wijgaerts, naamloze vennootschap,
Lindestraat 11, 3570 Alken

H.R. Tongeren 70881 − BTW 446.367.274

Algemene vergadering van 4 juni 1999, om 20 uur.

Dagorde

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Ontlasting bestuurders.

5. Varia. (15086)

Grisimmo, naamloze vennootschap,
Leopoldplein 33, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 53893 — NN 419.413.548

Algemene vergadering van 4 juni 1999, om 20 uur.

Dagorde

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Ontlasting bestuurders.

5. Varia. (15087)

N.V. Wirt, naamloze vennootschap,
Capucienessenstraat 30, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 66086 − BTW 429.142.153

Algemene vergadering van 4 juni 1999, om 19 uur.

Dagorde

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Ontlasting bestuurders.

5. Varia. (15088)

Vedesca, naamloze vennootschap,
Kartuizerstraat 5, 1000 Brussel

H.R. Brussel 501733 − BTW 433.290.189

Jaarvergadering op 4 juni 1999, om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (15089)

Royer, naamloze vennootschap,
Stationstraat 309-312, 1700 Dilbeek

H.R. Brussel 522009 − BTW 438.014.188

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijke vergadering
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te
1700 Dilbeek, Stationstraat 309, op vrijdag 4 juni 1999, om 20 u.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1998.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van de winst.

4. Decharge aan de bestuurders.

5. Vooruitzichten en budget 1999.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten. (15090)

Immo Roan, naamloze vennootschap,
Stationstraat 309-312, 1700 Dilbeek

H.R. Brussel 522008

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijke vergadering
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te
1700 Dilbeek, Stationstraat 309, op vrijdag 4 juni 1999, om 19 u.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1998.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van de winst.

4. Decharge aan de bestuurders.

5. Vooruitzichten en budget 1999.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten. (15091)

Gembel Manufacturing, naamloze vennootschap,
Vestingstraat 74, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 236186 − BTW 424.222.570

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de alge-
mene vergadering van maandag 7 juni 1999, om 15 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Dagorde :

Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor met
betrekking tot de jaarvergadering per 31 december 1998.

Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

Bestemming van het resultaat.

Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders.

Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

Aandelen neer te leggen vijf dagen vóór de vergadering op de maat-
schappelijke zetel, Vestingstraat 74, 2018 Antwerpen. (15092)
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Symphony Jewels, naamloze vennootschap,
Vestingstraat 74, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 323787 − BTW 461.027.043

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de alge-
mene vergadering van maandag 7 juni 1999, om 15 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Dagorde :

Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor met
betrekking tot de jaarvergadering per 31 december 1998.
Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
Bestemming van het resultaat.
Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
Aandelen neer te leggen vijf dagen vóór de vergadering op de maat-

schappelijke zetel, Vestingstraat 74, 2018 Antwerpen. (15093)

Symphony Gems, naamloze vennootschap,
Vestingstraat 74, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 323788 − BTW 461.027.142

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de alge-
mene vergadering van maandag 7 juni 1999, om 15 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Dagorde :

Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor met
betrekking tot de jaarvergadering per 31 december 1998.
Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
Bestemming van het resultaat.
Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
Aandelen neer te leggen vijf dagen vóór de vergadering op de maat-

schappelijke zetel, Vestingstraat 74, 2018 Antwerpen. (15094)

Malmar, naamloze vennootschap,
Eddastraat 41, 9042 Gent

H.R. Gent 157893 − BTW 440.443.148

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999, om
16 uur, op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :
1. Verslag inzake de toepassing van art. 60 Venn. Wet.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en van de commissaris-

revisor.
3. Voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten per

31 december 1998.
4. Toewijzing van het resultaat.
5. Decharge aan de raad van bestuur.
6. Diverse.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (15095)

Malmar Invest, naamloze vennootschap,
Eddastraat 41, 9042 Gent

H.R. Gent 157894

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999, om
15 uur, op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag inzake de toepassing van artikel 60 van de
vennootschappenwet.

2. Jaarverslag van de raad van bestuur.

3. Voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten per
31 december 1998.

4. Toewijzing van het resultaat.

5. Decharge aan de raad van bestuur.

6. Diverse.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (15096)

Immogids, naamloze vennootschap,
Verbancklaan 7, 9051 Sint-Denijs-Westrem

BTW 432.642.071

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op vrijdag 4 juni 1999, om 18 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Ontslag bestuurder.

Om aan de vergadering deel te nemen, worden de aandeelhouders
verzocht zich naar de onderrichtingen van de statuten te schik-
ken. (15097)

Groep Olbrechts, naamloze vennootschap,
Jamarlaan 15, 1060 Brussel

H.R. Brussel 562526 − BTW 448.315.687

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal plaats-
vinden op vrijdag 4 juni 1999, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel
te 1060 Brussel, Jamarlaan 15. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 1998.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders voor
het boekjaar 1998. 5. Vergoeding aan bestuurders. 6. Allerlei. Om deze
vergadering bij te wonen worden de aandeelhouders verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (15098)

Wemar Cars Immo-Industrie, naamloze vennootschap,
Klein Kolmenstraat 5, 3570 Alken

H.R. Tongeren 52592 − BTW 421.077.592

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 4 juni 1999,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting bestuurders.
5. Varia.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (15099)

Giorgio, naamloze vennootschap,
Pannensman 23a, 3530 Helchteren

H.R. Hasselt 77664 − BTW 442.880.917

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 4 juni 1999,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting bestuurders.
5. Varia.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (15100)
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Maral, naamloze vennootschap,
P.P. Rubensdreef 6, te 3920 Lommel

H.R. Hasselt 81821 − BTW 448.274.612

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 7 juni 1999,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting bestuurders.
5. Varia.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (15101)

N.V. Bowling Mol, naamloze vennootschap,
Graaf de Broquevillestraat 27A, 2400 Mol

H.R. Turnhout 54803 − BTW 427.799.197

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap Bowling Mol
worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering en de
buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden te Mol,
Hofstraat 26, op 5 juni 1999, om 11 uur, om te beraadslagen over de
volgende agendapunten :

Agenda :

1° lezing van het verslag van de raad van bestuur inzake wijziging
van het maatschappelijk doel;
2° lezing van de staat van aktief en passief van minder dan drie

maanden oud;
3° wijziging van het maatschappelijk doel om het uit te breiden met

het volgende :

« aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
voedingswaren, al dan niet toebereid, en alle goederen die aan de
horecasector verwant zijn;
de uitbating van restaurants, spijshuizen en drankgelegenheden in

de meest uitgebreide zin, het geven van zowel koude als warme
gerechten;
het inrichten en uitbaten van elke vorm van horecabedrijven;
het aannemen van feesten en recepties in eigen zowel als in vreemde

lokaties, met inbegrip van alle soorten van traiteurdiensten, zelfs moest
dit enkel verhuringen van materialen of personeel zijn. »
4° aanpassing van de tekst van artikel 3 van de statuten;
5° coördinatie van de statuten;
6° goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998;
7° bestemming van het resultaat;
8° decharge aan de bestuurders voor het verlopen boekjaar;
9° ontslag en benoeming van bestuurders.

Om toegelaten te worden tot de vergaering dienen de aandeelhou-
ders zich te schikken naar artikel 18 van de statuten. (15102)

Georges Geenens, naamloze vennootschap,
Wijnendael 89, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 42611 − BTW 460.377.737

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999, om 10 uur, in de zetel
van de vennootschap.

Agenda :

1. Jaarverslag over het boekjaar 1998.

2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Allerlei.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(15103) De raad van bestuur.

Mac 2, naamloze vennootschap,
Hommelvennestraat 2, 3500 Hasselt

BTW 435.218.313

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999, te 16 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

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. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (15104)

« La Mutata, N.V. », naamloze vennootschap,
Hommelvennestraat 2, 3500 Hasselt

BTW 460.153.449

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999, te 17 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (15105)

Retail Estates, naamloze vennootschap,
BEVAK naar Belgisch recht,
Bospleinlaan 5, 1000 Brussel

H.R. Brussel 550780 − BTW 434.797.847

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de
gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de administra-
tieve zetel van de vennootschap te 1740 Ternat, Industrielaan 23, op
vrijdag 4 juni 1999, om 15 uur, met de volgende agenda :
1° kennisgeving van het verslag van de raad van bestuur over het

boekjaar 1 april 1998 - 31 maart 1999;
2° kennisgeving van het verslag van de commissaris-revisor;
3° goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 1999;
Voorstel tot beslissing : de vergadering keurt de rekeningen van het

per 31 maart 1999 afgesloten boekjaar goed;
4° toewijzing van de resultaten :
Voorstel tot beslissing : de vergadering aanvaardt het voorstel van de

raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het
per 31 maart 1999 afgesloten boekjaar, zijnde :
1. uitkering van een brutodividend van 2 305 375 euro, zijnde een

brutodividend van 1,96 euro per aandeel;
2. overdracht van het saldo van de winst naar het volgend boekjaar;
5° kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun

mandaat gedurende het afgelopen boekjaar dat afgesloten is op
31 maart 1999.
Voorstel tot beslissing : de vergadering verleent kwijting aan de

bestuurders;
6° voorstel tot goedkeuring van de definitieve benoeming door

coöptatie van de KBC-Bank, vertegenwoordigd door de heer
Daniel Couvreur, als bestuurder, in opvolging van de Cera Investment
Bank ten gevolge van diens vereffening.
Voorstel tot beslissing : de vergadering keurt de benoeming goed

voor een periode welke afloopt bij de algemene vergadering van 2004.
Het mandaat is onbezoldigd;
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7° kwijting aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Voorstel tot beslissing : de vergadering verleent kwijting aan de

commissaris-revisor;
8° vaststelling van de vergoeding voor de commissaris-revisor.
Voorstel tot beslissing : de vergadering beslist om de vergoeding voor

de commissaris-revisor vast te stellen op 640 000 BEF (exclusief BTW);
9° allerlei, mededelingen.
De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene

vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden
verwacht zich te schikken naar de bepalingen van artikelen 22 en 23
van de statuten inzake de neerlegging van aandelen en inzake verte-
genwoordiging.
De aandeelhouders worden erop gewezen dat, om te worden toege-

laten tot de vergadering, zij ten laatste op dinsdag 27 mei 1999 hun
aandelen moeten deponeren aan de loketten van de KBC-Bank of de
BBL, en dat om zich te laten vertegenwoordigen door een lasthebber
de schriftelijke volmacht moet worden opgesteld conform het formulier
van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld en
waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de
vennootschap of daar op eenvoudig verzoek kan verkregen worden.

(15106) De raad van bestuur.

Ferme d’Arthima, société anonyme,
rue Louis Maréchal 31a, 4300 Waremme

R.C. Liège 174105 − T.V.A. 441.728.991

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le vendredi
4 juin 1999, à 15 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers.

Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours
francs avant la réunion. (15107)

Société herstalienne pour la Finance, l’Industrie et le Commerce,
en abrégé : « Her-Fic », société anonyme,

boulevard Emile de Laveleye 191, 4020 Liège

R.C. Liège 1184 − T.V.A. 404.394.780

Le conseil d’administration, conformément aux statuts, a l’honneur
de convoquer les actionnaires de HER-FIC à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires de la société du jeudi 3 juin 1999, à
15 heures, au siège social, boulevard Emile de Laveleye 191, à
4020 Liège, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice
social clôturé au 31 décembre 1998.

2. Rapport de contrôle du commissaire-réviseur sur l’exercice social
clôturé au 31 décembre 1998.

3. Examen des comptes annuels de l’exercice social 1998 et proposi-
tion d’approbation de ceux-ci, établis en going concern.

4. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l’exécu-
tion de leur mandat au cours de l’exercice social clôturé au
31 décembre 1998.

5. Proposition de donner décharge au commissaire-réviseur pour
l’exécution de son mandat au cours de l’exercice social clôturé au
31 décembre 1998.

6. Proposition de renouvellement du mandat des administra-
teurs (MM. Diehl, Ancion et Rippinger) pour un terme prenant fin à
l’issue de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.

7. Propositions :

— de charger le conseil ainsi renouvelé de convoquer, pour tenue
dans la première quinzaine du mois de juillet 1999, une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires afin de décider, en référence à
l’article 103 al. 3 L.C.S.C., et sur rapport spécial du conseil, de la
continuation définitive d’activité, ou de la dissolution et mise en
liquidation de la société;

— de décider, jusqu’à cette assemblée, et en référence à l’article 103
al. 3 L.C.S.C., la continuation d’activité de la société, ce sous le régime
du moratoire tel que défini par l’assemblée générale des actionnaires
du 3 juin 1993.

Pour pouvoir être admis à cette assemblée, les actionnaires sont priés
de se conformer aux prescriptions des articles 37 et 38 actuels des
statuts.

Les dépôts de titres peuvent se faire jusqu’au lundi 31 mai compris
aux guichets des sièges et agences des établissements ci-après :

— Générale de Banque;

— Banque Bruxelles Lambert.

(15108) Le conseil d’administration.

Société mutuelle des Administrations publiques,
caisse commune des pensions

Siège social : rue des Croisiers 24, 4000 Liège

Assemblée générale ordinaire le lundi 28 juin 1999, à 11 heures,
« Media Center », Troonstraat 66, à 8400 Ostende.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice 1998.

2. Approbation du compte de résultats et du bilan, arrêtés au
31 décembre 1998.

3. Affectation de l’excédent de recettes. Ristournes de cotisations.

4. Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat.

5. Décharge à donner au collège des commissaires-réviseurs pour
leur mission.

6. Désignations statutaires.

(15109) Le conseil d’administration.

Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen,
gemeenschappelijke pensioenkas

Hoofdzetel : rue des Croisiers 24, 4000 Luik

Gewone algemene vergadering van maandag 28 juni 1999, om
11 uur, Media Center, Troonstraat 66, te 8400 Oostende.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 1998.

2. Goedkeuring van de resultatenrekening en van de balans, afge-
sloten op 31 december 1998.

3. Bestemming van het overschot van ontvangstoverschotten.
Bijdrageteruggaven.

4. Decharge aan de bestuurders voor hun mandaat.

5. Decharge aan het college van commissarissen-revisoren voor hun
opdracht.

6. Statutaire benoemingen.

(15109) De raad van bestuur.
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Pardis, société anonyme,
6000 Charleroi, boulevard Tirou 17

R.C. Charleroi 167187 — T.V.A. 437.084.077

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le vendredi 4 juin 1999, à 14 heures, en
l’étude du notaire Jean-Luc Ledoux, à Tamines, rue du Cadastre 45.

Ordre du jour :

1. Rapport spécial du conseil d’administration sur le projet de fusion
par absorption de la société anonyme FLOTIM par la société anonyme
PARDIS, en vertu des articles 174/24 et 174/25 des lois coordonnées
sur les sociétés commerciales.
2. Approbation du projet de fusion par absorption de la société

anonyme FLOTIM.
3. Modification des articles suivants des statuts :
Article cinq : où la première phrase est supprimée et remplacée par

le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de septante-trois millions de

francs belges ou un million huit cent et neuf mille six cent vingt-deux
euros septante-trois cents, représenté par sept cent trente actions, sans
désignation de valeur nominale. »
Le surplus de l’article cinq demeure inchangé.
Article sept : où les mots « en date du quatorze décembre mil neuf

cent nonante-trois » sont supprimés et remplacés par les mots « en date
du quatre juin mil neuf cent nonante-neuf. »
Le surplus de l’article sept demeure inchangé.
Article trois : où l’on ajoutera avant le dernier paragraphe le texte

suivant :
« La société pourra effectuer toutes les opérations se rapportant

directement ou indirectement à l’importation, l’exportation, l’achat en
gros et la revente en gros et en détail des marchandises pouvant faire
l’objet de vente dans un magasin de petite ou de grande surface ainsi
que toutes formes d’assistance ou de conseil dans les domaines
mentionnés.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes les opéra-

tions commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation et ce tant en Belgique qu’à
l’étranger et ce tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en
participation avec des tiers. »
4. Autorisation au conseil d’administration de la société absorbante

d’annuler les titres de la société absorbée.
5. Pouvoirs.
MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours

avant l’assemblée, au siège social.
(15110) Le conseil d’administration.

Comptoir chimique et industriel verviétois, société anonyme,
chaussée d’Alsemberg 1012A, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 541233 — T.V.A. BE 402.266.522

MM. les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le 4 juin 1999, à 10 heures, au siège social.

Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Examen
et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des
actions conformément aux statuts. (15111)

Immoperla, naamloze vennootschap,
Staakskenstraat 10-12, 9000 Gent

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op vrijdag
4 juni 1999, om 17 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarreke-
ning afgesloten op 31 december 1998. 3. Toewijzing van het resultaat.
4. Decharge aan de raad van bestuur. 5. Ontslag en benoeming
bestuurder. 6. Diverse. (15112)

Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de
arbeiders der ondernemingen voor Binnenscheepvaart, Arenberg-
straat 24, 2000 Antwerpen-1

De leden worden uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene vergadering
welke zal gehouden worden op woensdag 16 juni 1999, te 11 u. 45 m.,
in de vergaderzaal van het C.M.W., Arenbergstraat 24, te
2000 Antwerpen.

Agenda :

Sectie « Maatschappelijke Zekerheid »
1. Activiteitsverslag over het dienstjaar 1998.
2. Onderzoek van de financiële toestand en verslag van de commis-

sarissen.
3. Goedkeuring van de balans en de bijhorende rekeningen over het

dienstjaar 1998.
4. Décharge te geven aan beheerders en commissarissen.
5. Goedkeuring van het ontwerp van administratieve begroting voor

het dienstjaar 1999.
6. Gebeurlijke mededelingen. Allerlei. (15113)

Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en
faveur des travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie,
Arenbergstraat 24, 2000 Antwerpen-1

Les membres sont priés d’assister à l’assemblée générale annuelle,
qui aura lieu le mercredi 16 juin 1999, à 11 h 45 m, à la salle de réunion
de C.M.W., Arenbergstraat 24, 2000 Antwerpen.

Ordre du jour

Section « Service de la Sécurité sociale »
1. Rapport sur les activités de l’exercice 1998.
2. Examen de la situation financière et rapport des commissaires.
3. Approbation du bilan et des comptes y afférents sur l’exer-

cice 1998.
4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
5. Approbation du projet de budget administratif pour l’exer-

cice 1999.
6. Communications éventuelles. Divers. (15113)

Société coopérative à responsabilité limitée « Patria » de Crédit à
l’Outillage des Artisans et Petits Industriels, rue Belliard 23,
1040 Bruxelles

Les coopérateurs sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le jeudi 10 juin 1999, à 11 heures, rue Belliard 21, à
1040 Bruxelles.

Ordre du jour :

Rapport du conseil d’administration et du commissaire-réviseur.
Approbation du bilan et compte de résultats.
Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
Divers. (15114)

Transports & Manutentions J. Scolas, société anonyme,
rue Pont à la Marche 17, 7181 Familleureux (Seneffe)

R.C. Charleroi 29592

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le vendredi 4 juin 1999, à 18 heures, au siège
social de la société à Familleureux, rue Pont à la Marche 17.
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Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 1999.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs en fonction pendant l’exercice 1999.
5. Nominations statutaires.
Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés de

déposer leurs titres au siège social au moins cinq jours francs avant
l’assemblée. (15115)

Fidimo, société anonyme,
rue Jacques Manne 37, 1070 Anderlecht

R.C. Bruxelles 498774

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le lundi 7 juin 1999, à 14 heures, rue Jacques
Manne 37, à 1070 Anderlecht.

Ordre du jour :

Approbation du bilan et des comptes de résultats.
Décharge à donner aux administrateurs.
Divers.
Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se

conformer à l’article 25 des statuts. (15116)

Assucar, société anonyme,

Siège social : rue de l’Industrie 1, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 155916

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le mardi 8 juin 1999, à 14 heures, au siège social de
Charleroi, rue de l’Industrie 1, pour statuer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur les opérations

de l’exercice 1998.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.
3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé.
5. Application des règles comptables de continuité.
6. Démission d’un d’administrateur délégué.
7. Renouvellement des mandats d’administrateur. (15117)

Meulimmo, naamloze vennootschap,
Huidevetterstraat 38/40, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 281780

Uitbetaling dividenden

Uittreksel uit het proces-verbaal
der algemene vergadering van 27 april 1999

Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van
27 april 1999 wordt een nettodividend van 1 800 BF per aandeel
betaalbaar gesteld vanaf 1 juni 1999, aan de winketten van de Lloyds
Bank, Frankrijklei 38, 2000 Antwerpen, en dit tegen afgifte van koepon
nr. 7. (15311)

Impalu, naamloze vennootschap,
Seraphin de Grootestraat 109, 2100 Antwerpen

Uitbetaling dividend

De raad van bestuur heeft beslist het dividend over het boek-
jaar 1997-1998 betaalbaar te stellen vanaf 1 juni 1999.

Het dividend bedraagt 480 frank netto per aandeel en is betaalbaar
bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid N.V., en
haar agentschappen, tegen afgifte van coupon nr. 5. (15312)

Associated Communication Industries, en abrégé : « A.C.I »,
société anonyme,

avenue des Archères 17A, à 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 444703 − T.V.A. 423.125.777

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 12 juin 1999, à 11 heures, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. (15315)

Société de Gestion industrielle, en abrégé : « S.G.I. »,
société anonyme,

rue de l’Industrie 1, 7320 Bernissart

R.C. Tournai 56784 − T.V.A. 420.881.515

Assemblée générale ordinaire le 12 juin 1999, à 9 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Décharge au commissaire-réviseur. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (15316)

Promalu, naamloze vennootschap,
Capouilletstraat 19, 1060 Brussel

H.R. Brussel 397288 − BTW 416.220.862

De gewone algemene vergadering wordt samengeroepen op
2 juni 1999, om 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van 1998. 3. Allerlei. (15317)

Laboratoires belges Pharmacobel, société anonyme,
avenue de Scheut 46, à 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 148065 − T.V.A. 401.995.813

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire fixée au vendredi 11 juin 1999, à 11 heures, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 1998. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Nominations statutaires
éventuelles. 6. Divers. MM. les actionnaires qui désirent assister à
l’assemblée générale sont priés de se conformer aux statuts. (15318)

Ravago-Plastics, naamloze vennootschap,
Moerenstraat 89, 2370 Arendonk

H.R. Turnhout 59974 − BTW 434.200.209

Gewone algemene vergadering op 11 juni 1999, te 14 uur, Poeder-
straat 53, 2370 Arendonk. — Dagorde : 1. Jaarverslag raad van bestuur
en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 6. Varia. Voor deelname zich schikken naar artikelen 25 en 26 der
statuten. Depot van aandelen in de Kredietbank, Parklaan 124, Turn-
hout. (15319)
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Behoplastics, naamloze vennootschap,
Poederstraat 49, 2370 Arendonk

H.R. Turnhout 42645 − BTW 417.055.954

Gewone algemene vergadering op 11 juni 1999, te 10 uur, Poeder-
straat 53, 2370 Arendonk. — Dagorde : 1. Jaarverslag raad van bestuur
en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Varia. Voor deelname zich
schikken naar artikel 16 der statuten. Depot van de aandelen in de
Kredietbank, Parklaan 124, Turnhout. (15320)

Ravago Finance, naamloze vennootschap,
Moerenstraat 89, 2370 Arendonk

H.R. Turnhout 59976 − BTW 434.199.912

Gewone algemene vergadering op 11 juni 1999, te 17 u. 30 m., Poeder-
straat 53, 2370 Arendonk. — Dagorde : 1. Jaarverslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Varia. Voor deelname zich schikken naar artikelen 25
en 26 der statuten. Depot van aandelen in de Kredietbank, Park-
laan 124, Turnhout. (15321)

Alutrade, société anonyme,
chaussée de Warneton 377, 7784 Comines-Warneton

R.C. Tournai 56917 − T.V.A. 421.039.980

Les associés sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le 11 juin 1999, à 17 heures, au siège social de la société. — Ordre
du jour : 1. Mention en application de l’article 60 des L.C.S.C.
2. Rapport du conseil d’administration. 3. Lecture des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 1998. 4. Approbation des comptes annuels et
de l’affectation du résultat. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Nomi-
nation statutaires. 7. Divers. (15322)

Frey & Bastian, société anonyme,
rue du Grand Hospice 34A, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 92754 − T.V.A. 400.561.104

L’assemblée générale ordinaire du 11 juin 1999, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels arrêtés au 31 janvier 1999. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. Pour assister à l’assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de se conformer aux statuts. (15323)

Locimo, société anonyme,
à Ottignies-Louvain-la-neuve

R.C. Nivelles 49853

Assemblée générale ordinaire le 11 juin 1999, à 17 heures, au siège
social, rue Léon Dekaise 22. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels et du compte de résultats.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Affectation des résultats. 5. Divers.
Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se
conformer aux statuts. (15324)

N.V. Tramedico, naamloze vennootschap,
Europark-Oost 34, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 34584

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 11 juni 1999, te 15 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van

bestuur en verslag van de commissaris-revisor over de jaarreke-
ning 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998. 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-
revisor. 4. Statutaire herbenoemingen. 5. Wijziging vertegenwoordiging
van de commissaris-revisor. 6. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (15325)

Garage Louis N.V., naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 381-383, 1030 Brussel

H.R. Brussel 348649 − BTW 412.945.133

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 11 juni 1999, om
19 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van
de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 5. Diversen. (15326)

Foncadis, société anonyme,
avenue Emile Daroy 58, bte 6, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 575660 − T.V.A. 450.235.990

Assemblée générale ordinaire le 11 juin 1999, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration,
rapport du commissaire. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Décharge à donner aux administrateurs et
commissaire pour les opérations de l’exercice. 5. Divers. (15327)

Logis & Properties Cie, en abrégé : « L.C.P. », société anonyme,
avenue du Forum 9, bte 75, 1020 Bruxelles

R.C. Bruxelles 533884 — NN 440.903.107

Assemblée générale ordinaire le 11 juin 1999, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. 5. Divers. (15328)

Pomofi, société anonyme,
rue Jules Besme 50, à 1081 Bruxelles

R.C. Bruxelles 575661 − T.V.A. 450.234.012

Assemblée générale ordinaire le 11 juin 1999, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration,
rapport du commissaire. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1998. 3. Décharge à donner aux administrateurs et
commissaire pour les opérations de l’exercice. 4. Divers. (15329)

K.E.M., burgerlijke vennootschap
in de vorm van een naamloze vennootschap,

Temsesteenweg 13, 1861 Meise
Handelsregister van de burgerlijke vennootschappen,

Brussel nr. 2539

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 11 juni 1999, om
16 uur, op de sociale zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 5. Benoeming van bestuurders. 6. Diver-
sen. (15330)
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Medit, société anonyme,
allée des Croisades 13, 6280 Gerpinnes

R.C. Charleroi 187628 — NN 447.936.694

Assemblée générale ordinaire le vendredi 11 juin 1999, à 20 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Constitution du bureau. 2. Discus-
sion et adoption des comptes annuels. 3. Décharge à donner aux
administrateurs. 4. Réélection des administrateurs. 5. Divers. Le dépôt
des titres au porteur doit être effectué conformément à l’article 26 des
statuts. (15331)

« S.A. Le Campagnard N.V. », société anonyme,
rue du Commerce 17, parc industriel, 1400 Nivelles

R.C. Nivelles 38875 − T.V.A. 416.162.464

Assemblée générale ordinaire le 11 juin 1999, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et rapport de contrôle.
2. Examens et approbation des comptes annuels, arrêtés au
31 décembre 1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux
administrateurs et au commissaire-réviseur. Pour assister à l’assemblée,
se conformer aux statuts. (15332)

Maxigroupe, société civile sous forme anonyme,
Courte rue du Béguinage 3, à 1300 Wavre

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Nivelles n° 439

L’assemblée générale ordinaire du 14 mai 1999, n’ayant pas atteint le
quorum requis, une seconde assemblée générale se tiendra le
11 juin 1999, à 18 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport
de l’assemblée générale. 2. Rapport du conseil d’administration.
3. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 1998.
4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux administrateurs.
6. Divers. (15333)

Polytechnics Peeters, naamloze vennootschap,
Geraardbergsestraat 54, 1703 Schepdaal

H.R. Brussel 554528 − BTW 446.550.089

Algemene vergadering op 12 juni 1999, om 15 uur, op de sociale zetel.
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken
naar de statuten. (15334)

De Moor Achiel, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 41, 9340 Lede

H.R. Aalst 59895 − BTW 434.903.260

Gewone algemene vergadering op 12 juni 1999, om 11 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van
de jaar- en resultatenrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders. (15335)

I. Building, naamloze vennootschap,
Huybrechtstraat 19, bus 1, 1090 Brussel

H.R. Brussel 361092 − BTW 407.048.622

Algemene vergadering op 12 juni 1999, om 15 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de overgebrachte datum.
2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring balans en jaar-
rekening 1998. 4. Ontlasting van de raad van bestuur. 5. Diversen. Zich
schikken naar de statuten. (15336)

Immoluk, naamloze vennootschap,
Brusselstraat 247, 1702 Dilbeek

H.R. Brussel 384523 − BTW 413.982.340

Gewone algemene vergadering op 12 juni 1999, om 15 uur. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening 1998. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de
raad van bestuur. (15337)

S.A. Nouveaux Etablissements San-E-Mat, société anonyme,
chaussée de Wavre 40, 5030 Gembloux

R.C. Namur 54278 − T.V.A. 428.849.173

Assemblée générale ordinaire le 12 juin 1999, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Examen et approba-
tion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15338)

Mico-Consult, naamloze vennootschap,
Zonnestraat 8, 9000 Gent

H.R. Gent 182380 − BTW 442.893.387

Algemene vergadering op 12 juni 1999, om 10 uur, op de sociale zetel.
— Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening. 3. Ontlasting aan de bestuurders. Om toegelaten te
worden op de algemene vergadering, zich schikken naar artikel 23 van
de statuten. (15339)

« Group Sart de Bernier S.A. », société anonyme,
rue de la Station 60, 7321 Blaton

R.C. Tournai 62055

Assemblée générale ordinaire le 12 juin 1999, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15340)

’t Leerske, naamloze vennootschap,

Koning Albertstraat 64, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 84627 — NN 450.234.408

De jaarvergadering zal gehouden worden op 07/06/99 om 20 uur. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Décharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Herbenoeming bestuur-
ders. 6. Rondvraag. (45671)

A.R.C.E.P., société anonyme,

boulevard L. Schmidt 85, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 389778 — T.V.A. 415.052.112

Assemblée générale ordinaire le 08/06/99 à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts. (45672)
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AA Lauwers, naamloze vennootschap,
Klossestraat 1, 9810 De Pinte

H.R. Gent 170671 — BTW 435.358.764

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
07/06/99 om 15.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/1998. 2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 3. Benoeming
bestuurders. 4. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (45673)

Actua, naamloze vennootschap,
Atealaan 17, 2200 Herentals

H.R. Antwerpen 282879 — BTW 443.899.912

Jaarvergadering op 07/06/99 om 18u, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (45674)

Aftia, société anonyme,
chemin de l’Aftia 4, 1325 Bonlez

R.C. Nivelles 72959 — T.V.A. 449.017.750

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 03/06/99 à 15.30 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nomination d’administrateurs. Se conformer aux
statuts. (45675)

Albro, naamloze vennootschap,
steenweg op Gent 443, 1080 Brussel

H.R. Brussel 530034

Jaarvergadering op 04/06/99 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45676)

Alcovar, naamloze vennootschap,
Legrellelaan 10, 14de verd., 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 311621 — BTW 432.757.976

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 07/06/99 te 17.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Om aan de alge-
mene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de
statuten. (45677)

Algemene Glaswerken Masson, naamloze vennootschap,
Onteigeningsstraat 18, 9060 Zelzate

H.R. Gent 105827 — BTW 401.032.048

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 07/06/99 om 15.00 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de balans en resultatenrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Benoeming extern accountant. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. Neerlegging der
aandelen ten minste vijf dagen voor de vergadering, ten maatschappe-
lijke zetel. (45678)

All-Bati, naamloze vennootschap,
Jagersweg 5, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 84193

Jaarvergadering op 08/06/99 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. (45679)

Anilyn, commanditaire vennootschap op aandelen,
Camelialaan 4, 2970 ’s Gravenwezel

H.R. Antwerpen 331693 — BTW 429.168.778

De jaarvergadering zal gehouden worden op 04/06/99 om 11.00 u.,
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting aan de zaakvoerders. 5. Allerlei.
Zich richten naar de bepalingen van de statuten. (45680)

Anjac, société anonyme,
route d’Eghezée 44, 5060 Auvelais

R.C. Namur 62983 — T.V.A. 443.564.172

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 05/06/99 à 19 h. au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des Comptes
Annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (45681)

Artiliege, société anonyme,
rue Grétry 217, 4020 Liège

R.C. Liège 138073 — T.V.A. 421.452.825

Assemblée générale ordinaire en date du 07/06/99 à 14 h 30 m. —
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affecation du résultat. 4. Approbation des
rémunérations et prélèvements des administrateurs. 5. Décharges aux
administrateurs. 6. Nominations-Démissions. (45682)

Arttic International, société anonyme,
drève du Mérehault 12, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 88674 — T.V.A. 431.863.103

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 04/06/99 à 11 heures à
Auderghem, av de Beaulieu 25A, 1e étage, dans les locaux de ARTICC
in Brussels. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels arrêtés au 31/12/1998. 3. Décharge aux adminis-
trateurs. Dépôt des titres au siège social. (45683)

Aster, naamloze vennootschap,
Stoopstraat 2, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 315104 — BTW 451.733.156

Jaarvergadering op 07/06/99 om 20 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (45684)
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Astrid, naamloze vennootschap,
Ieperstraat 426, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 118125 — BTW 437.248.680

Jaarvergadering op 07/06/99 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45685)

Autos Diffusion, société anonyme,
chaussée de Bruxelles 175, 6020 Dampremy

R.C. Charleroi 145250

Assemblée générale ordinaire, au siège social, le 08/06/99 à 11 h. —
Ordre du jour : 1. Rapports du conseil d’administration et du commis-
saire réviseur. 2. Approbation comptes annuels de l’exercice 1998.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs et
commissaire-réviseur. 5. Nomination statutaire. 6. Divers. Pour y
assister, se conformer à l’article 31 des statuts. (45686)

B.C., naamloze vennootschap,
Ronsebaan 11, 9690 Kluisbergen

H.R. Oudenaarde 39773 — BTW 453.800.147

Daar een buitengewone algemene vergadering niet in aantal was,
worden de aandeelhouders uitgenodigd tot een tweede buitengewone
algemene vergadering van 07/06/99 om 08u15 te kantoor van notaris
FRANK GHYS - Berchemstraat 47 - 9690 Kluisbergen. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.
2. Kapitaalverhoging met 41.625.000 B.F. om het te brengen van
7.750.000B.F. naar 49.375.000B.F., door inbreng in natura van diverse
onroerende goederen met creatie van nieuwe aandelen. 3. Onderschrij-
ving van de kapitaalverhoging en inbreng. 4. Vaststelling dat de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is. 5. Wijziging van de statuten om ze
aan te passen aan de genomen besluiten. 6. Toevoeging van een artikel
5/bis inzake de historiek van het kapitaal. 7. Coördinatie van de
statuten. (45687)

Balenghien Tricotage, société anonyme,
rue des Flamands 14, 7620 Brunehaut (Hollain)

R.C. Tournai 67721 — T.V.A. 434.635.719

Assemblée générale ordinaire le 06/06/99 à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31/12/1998 et de l’affectation du bénéficiaire. 2. Décharge aux admi-
nistrateurs. Se conformer aux statuts. (45688)

Bare Holding, naamloze vennootschap,
Hoogdorp 2, 3570 Alken

H.R. Tongeren 74351

Jaarvergadering op 04/06/99 om 19.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. 6. Ontslag en benoeming bestuurders. Zich richten naar
de statuten. (45689)

Bemito, naamloze vennootschap,
Industriezone 48, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 38964

Jaarvergadering op 04/06/99 om 16.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45690)

Blatec, naamloze vennootschap,
Paul Parmentierlaan 166, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 69609 — BTW 437.669.542

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 02/06/99 om
14 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (45691)

Block Dias, naamloze vennootschap,
Heiveldstraat 195, 9040 Gent

H.R. Gent 123438 — BTW 418.266.374

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 07/06/99 om 10.00 uur ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake toepassing
Art. 60 Venn. Wet. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur. 3 Voorlezing
en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 4. Toewijzing van
het resultaat. 5. Decharge aan de raad van bestuur. 6. Diverse. (45692)

Blue Developpement Property, société anonyme,
avenue des Nerviens 67, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 559942 — T.V.A. 447.828.016

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 07/06/99 à 18 heures au
siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Démissions et
nominations d’administrateurs. 6. Divers. (45693)

BMM, naamloze vennootschap,
Kleine Hemmenweg 51b, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 86417 — BTW 449.342.701

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering, welke zal gehouden worden op de zetel van de vennoot-
schap, op maandag 07/06/99 om 16 uur. — Agenda : 1. Verslag van de
vereffenaar. 2. Voorlegging van de jaarrekening per 31/12/1998.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Benoemingen. 5. Varia. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (45694)

Bouwbedrijf Hoedemakers, naamloze vennootschap,
Genkersteenweg 243, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 34048 — BTW 401.307.608

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 07/06/99 om
17.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor en beslissing over hun vergoe-
dingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. (45695)

Bouwbedrijf Peymen, naamloze vennootschap,
Vlasrootweg 33, 3990 Peer

H.R. Hasselt 85539 — BTW 433.640.379

De algemene vergadering zal gehouden worden op vrijdag 04/06/99
te 19 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Verlenen van decharge aan de bestuurders. 5. Diversen. (45696)
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Broux, naamloze vennootschap,
Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 50219 — BTW 447.054.588

De jaarvergadering zal gehouden worden op 07/06/99 om 20 u.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat 4. Décharge
te verlenen aan de bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders.
6. Rondvraag. (45697)

Buro, naamloze vennootschap,
President Kennedypark 4, 8500 Kortrijk

BTW 420.495.295

Jaarvergadering op 07/06/99 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1998. 2. Kwijting bestuurders. 3. Bezoldigingen. Zich richten
naar de statuten. (45698)

Business Information & Communication,
en abrégé : « B.I.C. », société anonyme,
avenue Molière 64 , 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 520375 — T.V.A. 421.188.549

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 08/06/99 à 14 heures au
siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Démissions et
nominations d’administrateurs. 6. Divers. (45699)

Chamco, société anonyme,
rue de Tirlemont 63, 4287 Lincent

R.C. Hasselt 26213 — T.V.A. 408.125.124

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le 03/06/99,
à 14 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Se conformer aux statuts. (45700)

Circle, naamloze vennootschap,
Nieuwelaan 29, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 298159 — BTW 447.836.231

Jaarvergadering op 02/06/99 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. (45701)

Combes Trading, naamloze vennootschap,
Rodestraat 1, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 115404 — BTW 434.184.965

Algemene vergadering in zetel van de vennootschap op maandag
07/06/99 om 14 uur. — Agenda : Jaarverslag; Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/1998; Statutaire kwijting; Diverse.
Zich schikken naar de statutaire bepalingen. (45702)

Constructie Spiessens, naamloze vennootschap,
Tenhovestraat 6A, 8700 Tielt

H.R. Brugge 46873 — BTW 413.640.464

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de venootschap op 05/06/99 om
10.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaar-
rekening per 31/12/1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Benoe-
mingen. 4. Bezoldigingen.
(45703) De raad van bestuur.

Copabat, Aktien Gesellschaft,
Simarstrasse 36, 4700 Eupen

H.R. Eupen 58721

Die Aktionnäre werden eingeladen, an der ordentlichen Generalvers-
ammlung, die am Sitz der Gesellschaft, am Samstag, dem 5. Juni 1999,
um 11 Uhr stattfindet, teilzunehmen. Tagesordnung der ordentlichen
Generalversammlung. 1. Bericht des Verwaltungsrates. 2. Vorlage der
Bilanz nebst Ergebnisrechnung zum 31/12/1998. 3. Resultatsver-
teilung; 4. Entlastung des Verwaltungsrates. 5. Diverses. (45704)

Cornelissens, naamloze vennootschap,
De Schans 1, 2140 Borgerhout (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 261184 — BTW 431.495.491

Jaarvergadering op 07/06/99 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/03/1999. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge verlenen aan de
raad van bestuur. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (45705)

Claerhout PV, coöperatieve vennootschap met aandelen,
Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent

H.R. Gent 160890 — BTW 443.478.159

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
05/06/99 om 10 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45706)

D.C. Grondwerken, naamloze vennootschap,
Ronsestraat 51, 9660 Brakel

H.R. Oudenaarde 29903 — BTW 426.982.716

De jaarvergadering zal gehouden worden ten zetel, op 07/06/99, te
15u. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring der jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlas-
ting aan bestuurders. 5. Varia. (45707)

N.V. De Troyer & Co, naamloze vennootschap,
Henry Dunantlaan 15, bus 1, 1140 Brussel

H.R. Brussel 560399 — BTW 447.828.214

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 07/06/99 om 18.00 uur, ten maat-
schappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring bezoldiging bestuurders. 3. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 30/12/1998. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting verlenen aan de bestuurders. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (45708)
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De Zigeuner, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 18, 3590 Diepenbeek

H.R. Hasselt 25292 — BTW 420.994.153

De jaarvergadering zal gehouden worden op 07/06/99, om
20 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Décharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. (45709)

Deco, naamloze vennootschap,
Vossendaal 3, 2440 Geel

H.R. Turnhout 79774 — BTW 458.163.563

Jaarvergadering op vrijdag 04/06/99 te 11.00 uur op de zetel van de
vennootschap. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Aanwending van het
resultaat. 4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Benoeming en ontslag
van de bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (45710)

Dimensys, naamloze vennootschap,
Rooigemlaan 304, 9000 Gent

H.R. Gent 160423 — BTW 442.605.852

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 07/06/99 te 11 uur op de zetel van de
vennootschap. —Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (45711)

Discar, société anonyme

Assemblée ordinaire du 07/06/99, à 10 h, au siège social, boulevard
Frankignoul 8, à 4020 Liège. 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Lecture et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/1998.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers
éventuels. Pour assister à la dite assemblée, prière de se conformer aux
statuts sociaux. (45712)

Doko, naamloze vennootschap,
Zevengatenlaan 17, 1652 Alsemberg

H.R. Brussel 527567 — BTW 439.065.748

Jaarvergadering op 04/06/99 om 10.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van de winst 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. (45713)

E en B Beheersmaatschappij, naamloze vennootschap,
Oude Beurs 21, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 317899 — BTW 458.546.813

De algemene vergadering zal gehouden worden op 07/06/99 om
18.00 uur en dit op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Jaarver-
slag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming van bestuurders. 6. Allerlei. Om aan de
algemene vergadering te kunnen deelnemen dient u zich te houden aan
de statuten. (45714)

Elco, naamloze vennootschap,
Jan Van Rijswijcklaan 296, 2020 Antwerpen-2

H.R. Antwerpen 252018 — BTW 429.236.381

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 07/06/99 te 10 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslagen raad van bestuur en commissaris.
2.Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaten.
4. Kwijting bestuurders en commissaris. 5. Benoemingen en ontslagen.
6. Varia. (45715)

Elen Roger, naamloze vennootschap,
Hortelstraat 37, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 77462 — BTW 441.615.264

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering die zal gehouden worden op 07/06/99, om 19 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (45716)

Elite, naamloze vennootschap,
Priester Daensstraat 8, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 74712 — BTW 439.231.737

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 07/06/99
te 16 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Aanwending resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. (45717)

Euro Auto Duval, société anonyme,
rue de la Ramée 29, 5660 Cul-des-Sarts

R.C. Dinant 43000 — T.V.A. 454.101.540

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 04/06/99 à 17.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (45718)

Euro-Household, naamloze vennootschap,
Sint Jobstraat 60 bus 700, 3550 Heusden-Zolder

BTW 453.048.495

Jaarvergadering op 07/06/99 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Lezing van het jaarverslag. 2. Lezing verslag van de commissaris-
revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998;
4. Resultaatbestemming. 5. Kwijting bestuurders en commissaris-
revisor. 6. Ontslagen en benoemingen. (45719)

European Cornelis Plastics, naamloze vennootschap,
Industrieweg 12, 2850 Boom

H.R. Antwerpen 231423 — BTW 422.960.283

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
04/06/99 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45720)
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Eva, naamloze vennootschap,
Voskenslaan 113, 9000 Gent

H.R. Gent 150498 — BTW 433.947.811

Jaarvergadering op 07/06/99 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Hernieuwing mandaat der bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (45721)

Florimmo, naamloze vennootschap,
Floraliënlaan 363, 2600 Berchem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 177 — NN 437.382.601

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 03/06/99
te 20 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (45722)

For Two Cents, naamloze vennootschap,
Raamstraat 20, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 72112 — BTW 436.155.154

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 08/06/99 om
10.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en goedkeuring bezoldi-
gingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (45723)

Francine 65, naamloze vennootschap,
Wegvoeringsstraat 108, 9340 Wetteren

H.R. Sint-Niklaas 45088

Jaarvergadering op 05/06/99 om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45724)

Francor, société anonyme,
rue de la Halle 8, 4650 Herve

R.C. Verviers 68929 — T.V.A. 460.008.246

L’assemblée générale ordinair se réunira au siège, le 04/06/99 à
18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Affectation des résultats. 5. Divers.
Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant la
réunion. (45725)

Frelim, naamloze vennootschap,
Hortelstraat 37, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 89377 — BTW 455.058.573

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering die zal gehouden worden op 08/06/99, om 15 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (45726)

Galerij Canada, naamloze vennootschap,

Ooststraat 79, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 97611 — NN 416.285.990

Jaarvergadering in zetel van de vennootschap op 07/06/99 om
10 uur. — Agenda : Jaarverslag, Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998; Aanwending resultaat; Statutaire kwijting; Diverse. Zich
schikken naar de statutaire bepalingen. (45727)

Galle Invest, naamloze vennootschap,

Zultseweg 200, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 142523 — BTW 462.173.425

Jaarvergadering op 07/06/99 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45728)

Gebroeders Jacobs, naamloze vennootschap,

Maalaardstraat 11, 9400 Ninove

H.R. Aalst 47622 — BTW 416.524.730

Jaarvergadering op 07/06/99 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45729)

Geens H., naamloze vennootschap,

Riddersstraat 260, 3000 Leuven

H.R. Leuven 53103 — BTW 416.581.445

Jaarvergadering op 04/06/99 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45730)

General Immo Invest, naamloze vennootschap,

Beukenlaan 24, 1640 Sint-Genesius-Rode

H.R. Brussel 2302 — BTW 447.806.141

Jaarvergadering op 08/06/99 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Goedkeuring resultatenverwerking. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Statutaire benoeming. 6. Varia. Zich richten naar de statu-
ten. (45731)

Gevers Antwerpen, naamloze vennootschap,

Frankrijklei 53-55, bus 5, 2000 Antwerpen-1

H.R. Antwerpen 310354

Jaarvergadering op 07/06/99 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Toepassing artikel 60. 2. Verslag van de raad van
bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen. 4. Bestemming van de
resultaten. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Ontslagen en benoe-
mingen. 7. Diversen. Zich richten naar de statuten. (45732)
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Goldshop, naamloze vennootschap,
Prinsessestraat 186, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 96652 — BTW 419.593.888

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
04/06/99 om 14.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31/12/1998. 2. Goedkeuring van
voornoemd stuk. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Goedkeuren standen lopende rekeningen. 6. Rond-
vraag. Zich richten naar de statuten. (45733)

Groupe Gp, société anonyme,
rue de Gosselies 28, 6210 Wayaux

T.V.A. 457.176.836

Messieurs les actionnaires, Conformément aux statuts, nous vous
prions d’assister à l’Assemblée Générale de la société qui se tiendra au
siège social, le mercredi 2 juin 1999, à 19 heures. L’Assemblée aura
comme ordre du jour : 1. Rapport spécial du Conseil d’Administration.
2. Article 103 des LCSC. 3. Approbation des Comptes Annuels de
l’exercice clôturé au 31/12/1998. 4. Affectation du résultat. 5. Décharge
aux administrateurs. 6. Divers. Les propriétaires de titres au porteur
devront déposer ceux-ci au siège social, au moins cinq jours à dater de
la date fixée pour l’assemblée générale. (45734)

Hauben, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 25, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 79586 — BTW 457.238.697

De jaarvergadering zal gehouden worden op 07/06/99 om
20.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Décharge te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (45735)

Heluma Beheer, naamloze vennootschap,
Genkersteenweg 243, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 99338 — BTW 439.854.418

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 07/06/99 om
19.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor en beslissing over hun vergoe-
dingen. 5. Statutaire ontslagen en benoemigen. 6. Rondvraag. (45736)

Himvas, naamloze vennootschap,
Grote Baan 306, 3150 Wespelaar-Haacht

H.R. Leuven 87808 — BTW 432.027.607

De jaarvergadering zal gehouden worden op 07/06/99 om 10 uur. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Décharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. (45737)

Holding Hermans, naamloze vennootschap,
Centrumlaan 46, 3600 Genk

H.R. Tongeren 65432

Jaarvergadering op 08/06/99 om 09.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45738)

Hulsbosch Constructiebedrijf, naamloze vennootschap,

Kuilenstraat 101, 3960 Bree

H.R. Tongeren 65231 — BTW 436.227.311

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 04/06/99 om
19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over de vergoeding.
5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (45739)

Illegems Bouwmaterialen, naamloze vennootschap,

Binnendijkstraat 46, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 78747 — BTW 455.828.932

Jaarvergadering op 05/06/99 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (45740)

Immo Dima, naamloze vennootschap,

1-meilaan 9, 3650 Dilsen-Stokkem

H.R. Tongeren 68980 — BTW 442.703.644

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
07/06/99 om 17.00 uu op de kantoren van Deloitte & Touche Fiduciaire
te 3500 Hasselt, Walenstraat 86. 1. Bespreking en goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Ontslagen
en benoemingen. 4. Bezoldigingen. (45741)

Immo Florida, société anonyme,

avenue Notre-Dame 51, 1140 Bruxelles-14

R.C. Bruxelles 530892 — T.V.A. 439.726.338

les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra, le 07/06/99, à 14 heures au siège social de la société :
Ordre du jour : 1. Rapport annuel du Conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à
l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs actions 5
jours francs avant l’assemblée au siège social.

(45742) Le conseil d’administration.

Immo Gevan, naamloze vennootschap,

Palmstraat 30, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 44308 — BTW 412.138.944

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 07/06/99 om
10.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun
vergoedingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (45743)
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Immobelfer, naamloze vennootschap,
Wautersdreef 48, 9090 Melle

H.R. Gent 162700

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op maandag 07/06/99 te 20.00 uur
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake de toepassing
van art. 60 Venn.Wet. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.
4. Toewijzing van het resultaat. 5. Decharge aan de raad van bestuur.
6. Diverse. (45744)

Immobilière du Moulin de la Ramée,
rue de la Ramée 28, 5660 Cul-des-Sarts

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 04/06/99 à 10.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (45745)

Immobilière Herakles, naamloze vennootschap,
Mechanicalaan 10-12, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 157697 — BTW 404.708.546

Jaarvergadering op 07/06/99 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45746)

Immobiliere Vandendriessche, société anonyme,
avenue Vandendriessche 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

R.C. Bruxelles 493942

Assemblée générale ordinaire le 09/06/99 à 14.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation du report de l’AG ordinaire.
2. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Approbation des comptes annuels et des comptes de résultat au
31/12/1998. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Rapport spécial du
Conseil d’Administration et décision de poursuivre l’activité. 6. Démis-
sion et nomination d’administrateurs. 7. Divers. Pour être admis à l’AG,
tout propriétaire d’action doit effectuer le dépôt de ses actions au
porteur au siège social, cinq jours francs avant la date fixée pour
l’assemblée (art. 29 des statuts.) (45747)

Immove, naamloze vennootschap,
Kieldrechtsebaan 33, 9130 Verrebroek

H.R. Sint-Niklaas 56673

De algemene vergadering heeft plaats op donderdag 03/06/99 om
15.00 uur te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110. — Dagorde : 1. Goed-
keuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat.
2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Ontslagen en benoemingen.
4. Diversen. Om de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders
zich te schikken naar de statuten. (45748)

Import-Cambier-Export, naamloze vennootschap,
Industriezone 14, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 11202 — BTW 400.199.036

Jaarvergadering op 05/06/99 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Ontlasting bestuurders en commissaris.
4. Varia. De voorzitter van de raad van bestuur : René Cambier. (45749)

Inbumo, naamloze vennootschap,

Kukkelbosstraat 76, 3590 Diepenbeek

H.R. Hasselt 97345 — BTW 448.783.762

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
07/06/99 om 16.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en beslissing over hun vergoedingen. 5. Ontslagen en
benoemingen. 6. Diversen. (45750)

Ingenieursburo Voor Broodveredeling, naamloze vennootschap,

Boskant 12, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Kortrijk 27515 — BTW 424.021.444

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
05/06/99 om 09.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten 31/12/1998. 2. Goed-
keuring en bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuur-
ders. 4. Benoemingen. 5. Diversen. Zich schikken naar de statu-
ten. (45751)

Isolation Nouvelle, société anonyme,

rue du Travail 9, 4460 Parc Industriel de Grâce-Hollogne

R.C. Liège 127971 — T.V.A. 417.288.357

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra au siège social de la société, rue du Travail, 9, Parc
Industriel à 4460 Grâce-Hollogne, le 04/06/99, à 16 heures pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du Jour : 1. Rapport de
gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 31/12/1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. Pour assister à
l’assemblée, il y lieu de se conformer à l’article 30 des statuts.

(45752) Le conseil d’administration.

Jacem, société anonyme,

rue de Tirlemont 53, 4287 Lincent

R.C. Hasselt 33838 — T.V.A. 427.882.737

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 03/06/99
à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Se conformer aux statuts. (45753)

Jibepo, naamloze vennootschap,

H. Serruyslaan 64/4, 8400 Oostende

H.R. Oostende 47828

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
vrijdag 04/06/99 om 14 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Aanwending van het resultaat; 4. Kwijting van bestuurders;
5. Art. 60. 6. Varia. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de
statuten. (45754)
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Jimar, société anonyme,
avenue de l’Aulne 50, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 448272 — T.V.A. 423.298.102

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale du
05/06/99 à 15 h au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation du bilan et du compte perte et profits
au 31/12/1998. 3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Divers. (45755)

Kebro, naamloze vennootschap,
Neerhovenstraat 41, 3670 Meeuwen-Gruitrode

H.R. Tongeren 66082 — BTW 437.383.292

Jaarvergadering op 04/06/99 om 18.00 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Artikel 60. 2. Lezing van het jaarverslag raad van
bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 6. Ontslag en benoeming bestuurders. (45756)

Kedima, naamloze vennootschap,
Terlindenhofstraat 123, 2170 Antwerpen

H.R. Antwerpen 233677 — BTW 423.603.849

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 07/06/99 te
18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting van
bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (45757)

Kempische Grondstoffen Maatschappij, naamloze vennootschap,
weg naar As 25, 3680 Opoeteren

BTW 440.717.223

De aandeelhouders worden verzocht de Algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op dinsdag 07/06/99. De dagorde zal
de volgende zijn : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Ontlasting van hun beheer aan de leden van de
raad van bestuur. 4. Bestemming van hun resultaat. 5. Allerlei. (45758)

Landuyt, naamloze vennootschap,
Lindemolen 3, 8690 Alveringem

H.R. Veurne 32462 — BTW 440.973.480

Jaarvergadering op 04/06/99 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/1998.

2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Allerlei.
(45759) De raad van bestuur.

Lauwers, naamloze vennootschap,
Kaai 28, 2850 Boom

H.R. Antwerpen 228517 — BTW 422.237.139

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 05/06/99 om 17 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van
bestuur; controleverslag van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring
der voorgelegde jaarrekening per 31/12/1998. 3. Resultaatbestemming.
4. Emolumenten bestuurders. 5. Kwijting aan de bestuurders en de
commissaris-revisor. 6. Ontslag en benoeming. 7. Varia. Gelieve zich te
schikken naar de statuten. (45760)

Les Exploitations Crosly, société anonyme,
boulevard Louis Schmidt 85, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 202337 — T.V.A. 402.213.171

Assemblée générale ordinaire le 08/06/99 à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts. (45761)

Leto Invest, naamloze vennootschap,
Lijsterbessenlaan 29, 1900 Overijse

H.R. Brussel 516616 — BTW 424.958.087

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
07/06/99 om 20.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. Zich schikken naar
de statuten. (45762)

Lintimo, naamloze vennootschap,
Berchemboslaan 7, 2600 Antwerpen

H.R. Antwerpen 201060 — BTW 414.793.576

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot de jaarverga-
dering op de maatschappelijke zetel op 07/06/99 om 15 uur. —
Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 29/12/1998 met bestem-
ming van het resultaat. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Benoemingen en
ontslagen. 4. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering zich
schikken naar de statuten. (45763)

Litri, naamloze vennootschap,
Wapenplein 13, 8400 Oostende

H.R. Oostende 42782 — BTW 431.631.786

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
05/06/99 om 11u00 ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (45764)

Localiège, société anonyme,
boulevard Piercot 17, 4000 Liège-1

R.C. Liège 143501 — T.V.A. 423.589.496

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le lundi 07/06/99 à
15 heures à 4000 Liège, boulevard Piercot 17. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation du bilan et du
compte de résultats. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (45765)

M-hold, coöperatieve vennootschap op aandelen,
de Villermontstraat 6, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 311721 — BTW 450.343.185

Jaarvergadering op 04/06/99 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag zaakvoerder. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich
richten naar de statuten. (45766)
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M.D.-Beton, société anonyme,
rue du Plavitout 172B, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 67592

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
05/06/99, à 9 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Nomination d’un nouveau admi-
nistrateur. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée dépôt des titres au siège
social, cinq jours francs avant la réunion. (45767)

Makelaarskantoor Van Kerckhoven, naamloze vennootschap,
Florialiënlaan 363, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 26958 — NN 437263627

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 03/06/99
te 10 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (45768)

Mathieu Kerkhofs Wegenbouw, naamloze vennootschap,
Ophovenstraat 140, 3670 Meeuwen-Gruitrode

H.R. Tongeren 68680 — BTW 441.026.831

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 07/06/99 om
15 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun vergoeding.
5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (45769)

Mec Europe, naamloze vennootschap,
Kaleweg 24-26, 9030 Mariakerke (Gent)

H.R. Gent 167070 — BTW 448.627.572

Jaarvergadering op 08/06/99 om u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45770)

Miniox, société anonyme,
Chée de Waterloo 645, 1050 Bruxelles-5

R.C. Bruxelles 350646

Assemblée générale ordinaire le 07/06/99 à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration.
. Approbation comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (45771)

Modalpa, société anonyme,
rue T. Roosevelt 37, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 541109 — T.V.A. 441.483.919

Assemblée générale ordinaire le 04/06/99 à 20.30 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 30/12/1998. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. 6. Démission-Nomination
Administrateur. (45772)

Mode-Diffusie, naamloze vennootschap,

Vanderstichelenstraat 11, 8400 Oostende

H.R. Oostende 51410 — BTW 413.980.558

De buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op
08/06/1999 om 10 uur ter studie van notaris Jean-Louis Sabbe Koning
Albert I laan 47, te Blankenberge. — Dagorde : a) Lezing en onderzoek
van volgende documenten, waarvan de aandeelhouders kosteloos een
exemplaar hebben bekomen : - fusievoorstel, opgesteld op negen-
tien maart negentienhonderd negenennegentig. - schriftelijk en
omstandig verslag opgemaakt door de raad van bestuur, overeenkom-
stig artikel 174/3 eerste paragraaf van degecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen, opgesteld op veertien april negentienhon-
derd negenennegentig. - schriftelijk en omstandig verslag opgemaakt
door de heer Werner Devisch, extern IDAC-accountant, overeenkom-
stig artikel 174/3 tweede paragraaf van de gecoördineerde wetten op
de handelsvennootschappen, opgesteld op vijftien april negentienhon-
derd negenennegentig. b) Beslissing tot ontbinding zonder vereffening,
in het kader van de fusie van de vennootschap en overreenkomstig het
fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap W.
Constructions, opslorpende vennootschap, met maatschappelijke zetel
te 8380 Brugge, Zeedijk 37, van het gehele vermogen, zowel de rechten
als de verplichtingen, van de naamloze vennootschap Mode Diffusie,
opgeslorpte vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oostende,
Vanderstichelenstraat 11. c) Toekenning van machten aan de raad van
bestuur van de opslorpende vennootschap, voor de uitvoering van de
besluiten over de voorgaande punten. d) Toekenning van machten met
het oog op de schrapping van de inschrijving bij het handelsregis-
ter. (45773)

Montage Vermeesen, naamloze vennootschap,

Diesterstraat 31, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 66962 — BTW 430.011.490

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 04/06/99 om
15.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor en beslissing over hun vergoe-
dingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (45774)

Mousset, société anonyme,

rue de Tirlemont 53, 4287 Lincent

R.C. Huy 27870

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le 03/06/99
à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Se conformer aux statuts. (45775)

Myldes, naamloze vennootschap,

Doornikserijksweg 95, 8510 Bellegem

H.R. Kortrijk 86248 — BTW 412.558.420

De Heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen op 05/06/99 om 10 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Rondvraag. Neerlegging van de aandelen : vijf dagen voor de
vergadering ten maatschappelijke zetel. (45776)
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Non Nobis, naamloze vennootschap,

Lange Brilstraat 9/5, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 296275 — BTW 435.432.109

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 07/06/99 om 10.00 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Eventuele benoemingen van bestuurders. 6. Allerlei. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (45777)

Numaco, naamloze vennootschap,

Koning Albertstraat 40, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 80654 — BTW 447.054.390

De jaarvergadering zal gehouden worden op 07/06/99 om
21.30 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Décharge te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. (45778)

Odin, naamloze vennootschap,

G. Legrellelaan 10, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 304985 — BTW 453.297.628

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 07/06/99 te 18.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
bestuurers. 5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Om aan de algemene
vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de
statuten. (45779)

Ontwerpburo Pieter Ingelaere, naamloze vennootschap,

Legeweg 372, 8200 Brugge

H.R. Brugge 73924 — BTW 444.569.509

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 07/06/99 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1998.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (45780)

Oxygène, société anonyme,

rue du coteau 28, 4950 Waimes

R.C. Verviers 55315 — T.V.A. 444.431.234

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 07/06/99 à 20.00 H., au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. Se conformer
aux statuts. (45781)

Paco, naamloze vennootschap,
Stationsplein 5, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oudenaarde 32847 — BTW 421.609.609

Jaarvergadering op 07/06/99 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. Zich richten naar de statu-
ten. (45782)

Pardaen en Cie, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 117-119, 1800 Vilvoorde

H.R. Brussel 270816 — BTW 400.695.221

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 05/06/99 om 15 uur.
Agenda :1. Verslagen raad van bestuur en commissaris. 2. Jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders en
commissaris. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken
naar de statuten.
(45783) De raad van bestuur.

Parifin, naamloze vennootschap,
Bosweg 3, 8400 Oostende

H.R. Oostende 46143 — BTW 440.162.640

Jaarvergadering op 04/06/99, om 14 uur, Bosweg 3, 8400 Oost-
ende. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en Commissaris-Revisor.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-
revisor. (45784)

Patricama, naamloze vennootschap,
Roze 192, 9900 Eeklo

H.R. Gent 156625 — NN 439.460.280

Jaarvergadering op 05/06/99 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening 31/12/1998. 3. Toekenning netto-intresten.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Varia. Zich richten naar de statuten. (45785)

Pentamar, naamloze vennootschap,
Oostmalesteenweg 134, 2310 Rijkevorsel

H.R. Turnhout 81441 — BTW 459.792.074

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 10 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de balans en resultatenrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Benoeming extern accountant. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. Neerlegging der
aandelen te minste vijf dagen voor de vergadering, ten maatschappe-
lijke zetel. (45786)

Philips Cars, naamloze vennootschap,
Klei 192, 1745 Opwijk

H.R. Brussel 610280 — BTW 456.817.639

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaats hebben ten maatschappelijke zetel op
07/06/99 om 20 uur. — Dagorde : Verslagen van Bestuurders. Goed-
keuring balans en verlies- en winstrekening. Bestemming van het
resultaat. Ontlasting van de bestuurders. Diversen. (45787)
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Plasschaert, naamloze vennootschap,
Grote Markt 52, 9060 Zelzate

H.R. Gent 114375 — BTW 413.835.355

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 07/06/99 om 10 uur ten maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders. 5. Benoeming extern accountant. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. Neerlegging van de aandelen ten minste vijf dagen
voor de vergadering op de maatschappelijke zetel. (45788)

Playtime, naamloze vennootschap,
Europarklaan 65, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 64522 — BTW 428.100.095

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 10/06/99 om
18 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Diversen. (45789)

Pool Cover, société anonyme,
rue de la Station 41, 6440 Froidchapelle

R.C. Charleroi 167297 — T.V.A. 441.314.861

Assemblée générale ordinaire le 05/06/99 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (45790)

Procomin, société anonyme,
rue au Bois 14, bte 3, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 632208 — T.V.A. 407.158.389

L’assemblée générale annuelle se réunira le 07/06/99 à 16 h. au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion 2. Approbation des
comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation à donner aux résultats
sociaux. 4. Décharge aux administrateurs. (45791)

Profurn, naamloze vennootschap,
Rijksweg 129C, 9870 Zulte (Machelen)

H.R. Gent 124526 — BTW 418.899.349

Jaarvergadering op 05/06/99 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Lezing jaarrekening per 31/12/1998; 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Goedkeu-
ring toewijzing resultaat. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Allerlei. De
raad van bestuur. (45792)

Protectim, société anonyme,
rue Grande 68, 7330 Saint-Ghislain

R.C. Mons 124648 — T.V.A. 445.269.491

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale extraor-
dinaire qui se tiendra le 05/06/99 à 16.00 H., au siège social. — Ordre
du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Réduction du taux d’intérêts de l’emprunt
obligatoire. 6 Divers. Se conformer aux statuts. (45793)

Publiganda, naamloze vennootschap,
Rooigemlaan 324, 9000 Gent

H.R. Gent 99913 — BTW 400.101.937

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 07/06/99 te 10 uur op de zetel van de
vennootschap. —Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5. Statutaire
benoemingen. 6. Herbenoeming commissaris-revisor. 7. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (45794)

Raedschelders Autocentrum Borgloon, naamloze vennootschap,
Tongersesteenweg 221A, 3840 Borgloon

H.R. Tongeren 54542 — BTW 422.801.521

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaats hebben ten maatschappelijke zetel op
07/06/99, om 10 uur. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar
de statuten. — Dagorde : Verslagen van Bestuurders; Goedkeuring
balans en verlies- en winstrekening; Bestemming van het resultaat;
Ontlasting van bestuurders; Diversen. (45795)

Residence, naamloze vennootschap,
Hof Ter Lokerenstraat 74, 9320 Erembodegem

H.R. Aalst 67898

Jaarvergadering op 07/06/99 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Eventuele kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45796)

Romajo, naamloze vennootschap,
Hortelstraat 37, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 77463 — BTW 441.614.967

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering die zal gehouden worden op 07/06/99, om 18 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (45797)

Rover Group Belux, naamloze vennootschap,
Lozenberg 11, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

H.R. Brussel 534706

De jaarvergadering zal plaatsvinden, conform art. 73 en 79
Vennootschapswet, op de maatschappelijke zetel, Lozenberg 11 te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, H.R. Brussel. 534706 op 07/06/99 om
14.30 uur met volgende dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Verslag van de
Commissaris-Revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31/12/1998. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan
bestuurders en aan de commissaris. 6. Statutaire verkiezingen.
7. Vrijstelling van consolidatie voor de jaarrekening. 8. Allerlei. De
aandeelhouders worden gevraagd het eigendomsbewijs van hun
aandelen neer te leggen ten laatste op vrijdag 4 juni 1999 en dit op de
maatschappelijke zete, bij het directie-secretariaat tijdens de kantoor-
uren.

(45798) De raad van bestuur.
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Savanti, naamloze vennootschap,
Lambrechtshoekenlaan 329, 2170 Antwerpen (Merksem)

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 27
BTW 404.732.401

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
07/06/99 om 15.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998. 2. Voorlezing
verslag raad van bestuur. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Kwijting boekhoudkantoor. (45799)

Saveco Manutention Service (SMS), société anonyme,
Chemin Malplaquet 3, 7822 Ghislenghien

R.C. Tournai 52946 — T.V.A. 417.065.752

Assemblée générale ordinaire le 01/06/99 à 14 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (45800)

Schilfineer Wijns, naamloze vennootschap,
Oude Mechelsebaan 150, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 47306 — BTW 407.936.765

De vennoten worden in kennis gesteld dat de gewone algemene
vergadering plaats heeft ten maatschappelijke zetel op 4 juni 1999, om
10 uur. —Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Ontslag en/of
benoemingen. 6. Rondvraag. De aanwezigen dienen hun aandelen te
deponeren ten maatschappelijke zetel. (45801)

Serdicom, société anonyme,
boulevard Tirou 17, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 174631

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se réunira le 07/06/99 à 14.00 H. au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (45802)

Service Company, naamloze vennootschap,
De Smet de Naeyerlaan 578, 1020 Brussel

H.R. Brussel 451832 — BTW 424.284.136

Jaarvergadering op 07/06/99 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45803)

Sfuntameli, société anonyme,
avenue Charles Woeste 57, 1090 Bruxelles

R.C. Bruxelles 523435 — T.V.A. 438.312.811

Assemblée générale ordinaire le 04/06/99 à 14 H. — Ordre du jour :
1. Rapport Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Affectation résultat. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. (45804)

Shrapnell, naamloze vennootschap,
Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oudenaarde 40145 — BTW 454.625.835

Jaarvergadering op 07/06/99 om 19.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (45805)

Simawil, naamloze vennootschap,
Zemstseweg 78, 2811 Hombeek

H.R. Mechelen 61790 — BTW 429.551.929

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 07/06/99 om 20.00 uur, ten maat-
schappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring bezoldiging gedelegeerd bestuurder; 3. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 30/12/1998; 4. Bestemming van het
resultaat; 5. Kwijting verlenen aan de bestuurders. 6. (Her)benoeming
bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. (45806)

Société de Gestion d’Ermeton, société anonyme,
rue du Germenseau 16, 5644 Ermeton-sur-Biert

R.C. Namur 57760 — NN 434.279.193

L’assemblée ordinaire, fixée statutairement au 08/06/99 à 11 heures
au siège social. L’ordre du jour est : 1. Lecture du rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1998. 3. Décharge à
donner aux administrateurs. (45807)

Soper, naamloze vennootschap,
Assesteenweg 117, 1740 Ternat

H.R. Brussel 366518 — BTW 408.394.447

De gewone algemene vergadering zal bijeenkomen in de maatschap-
pelijke zetel op 08/06/99 te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van beheer-
raad. 2. Goedkeuring van jaarverslagen. 3. Bestemming van de resul-
taten. 4. Buitenlandse ontwikkelingen. 5. Ontlasting aan de beheerders.
6. Bezoldiging aan de bestuurders. (45808)

Stern, naamloze vennootschap,
Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster

H.R. Kortrijk 123424 — BTW 442.358.107

Jaarvergadering op 07/06/99 om 16.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45809)

Supertonic Music, naamloze vennootschap,
Jaak Blockxstraat 33, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 229388 — BTW 422.500.920

Jaarvergadering op 03/06/99 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting raad van
bestuur. 5. Benoeming/ontslag bestuurders. Zich richten naar de statu-
ten. (45810)
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Sybefica Invest, naamloze vennootschap,
Jozef Hertogslaan 7, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 239408

Jaarvergadering op 07/06/99 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45811)

Theo Bauwens, naamloze vennootschap,
Heikensstraat 5, 9240 Zele

H.R. Dendermonde 29046 — BTW 404.684.295

Jaarvergadering op 02/06/99 te 16 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslagen van bestuurders en commissaris-
revisor; 2. Goedkeuring jaar-en resultatenrekening per 31/12/1998;
3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Diversen. Zich richten naar de statuten. (45812)

Town & City de la Bourse, société anonyme,
Slegerslaan 85, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 554870 — T.V.A. 412.924.941

Assemblée générale ordinaire le 04/06/99 à H., au siège social. —
Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration. 2. Approbation
comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Renouvellement mandats. 6. Divers. (45813)

Transinvestco, naamloze vennootschap,
Allewijweg 1, te 3770 Riemst

H.R. Tongeren 65179— BTW 436.332.724

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel
op 07/06/99 te 10 uur met als agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Varia. (45814)

Transpo Daniels, naamloze vennootschap,
Oudestraat 59, 3510 Hasselt-Kermt

H.R. Hasselt 70425 — BTW 434.002.051

Jaarvergadering op 05/06/99 om 14.00 uur, ten maatschappelijke
zetel en met volgende agenda : 1. Uitstel algemene vergadering van
15 mei 1999 naar 5 juni 1999. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeu-
ring jaarrekening. 4. Bestemming resultaat. 5. Ontlasting bestuurders.
6. Beraadslaging overeenkomstig artikel 103 van de vennootschappen-
wet. (45815)

Transports Durant & fils, société anonyme,
rue des Ateliers 41, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

R.C. Charleroi 146689 — T.V.A. 427.540.168

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 05/06/99 à 14.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1998. 3. Renouvellement mandat administrateurs.
4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Divers.
Se conformer aux statuts. (45816)

V & O Service & Management, naamloze vennootschap,

Blekkersdijk 7, 9988 Sint-Laureins

H.R. Gent 169384 — BTW 450.195.608

Jaarvergadering op 05/06/99 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Divers. Zich richten naar de statuten. (45817)

V.V.M., naamloze vennootschap,

Grote Steenweg 29-31, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 304143 — BTW 452.691.674

De Gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal
gehouden worden op 07/06/99 te 18.00 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Om aan de alge-
mene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de
statuten. (45818)

Vabico, naamloze vennootschap,

Kuringersteenweg 3343, 3511 Hasselt

H.R. Hasselt 80682 — BTW 446.821.986

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
05/06/99 om 10u30 ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Décharge raad van bestuur. 5. Diversen. Zich richten naar de
statuten. (45819)

Valsa, naamloze vennootschap,

Kortenbosstraat 54, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 77606 — BTW 442.199.343

Algemene vergadering op 04/06/99 om 18 uur. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge van bestuurders.
5. Benoemingen. 6. Diversen. (45820)

Van Raemdonck Interieur, naamloze vennootschap,

Dommelstraat 72, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 49573 — BTW 452.406.416

Jaarvergadering op 04/06/99 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de voorzitter. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Samenstelling resultaat. 4. Verdeling
resultaat. 5. Verklaring controle en wederzijdse ontlasting.
6. Herbenoeming bestuurders. 7. Varia. (45821)

Vandenbemden 2000, société anonyme,

rue Vanderlinden 36, 1030 Bruxelles-3

Assemblée générale ordinaire le 02/06/99 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1998. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (45822)

18686 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Vanhan, naamloze vennootschap,
Heurstraat 38, 3790 Tongeren

H.R. Tongeren 60573 — BTW 429.022.090

Jaarvergadering op 07/06/99 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting en
herbenoeming bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statu-
ten. (45823)

Veldeman Kantoormeubelen
Dr. Willemstraat 19, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 76521 — BTW 440.579.839

Jaarvergadering op 07/06/99 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45824)

Verbatex, naamloze vennootschap,
Mellestraat 196, 8501 Heule

H.R. Kortrijk 141242 — BTW 460.925.885

Jaarvergadering op 05/06/99 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (45825)

W-Constructions, naamloze vennootschap,
Zeedijk 37, 8380 Zeebrugge

H.R. Brugge 73382 — BTW 428.436.924

De buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op
08/06/1999 om 10 uur ter studie van notaris Jean-Louis Sabbe, Koning
Albert I-laan 47 te Blankenberge.

Dagorde :

a) Lezing en onderzoek van het fusievoorstel en van de verslagen
van de raad van bestuur en de extern IDAC-accountant, waarvan de
aandeelhouders kosteloos een exemplaar hebben bekomen.
b) Beslissing tot fusie, overeenkomstig het fusievoorstel, door over-

neming door de naamloze vennootschap W. Constructions, opslor-
pende vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge,
Zeedijk 37, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplich-
tingen, van de naamloze vennootschap Mode Diffusie, opgeslorpte
vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oostende, Vanderstiche-
lenstraat 11.
1) Als vergoeding voor honderd aandelen zullen de aandeelhouders

van de overgenomen vennootschap Mode Diffusie, zesenzestig
aandelen van de overnemende vennootschap W. Constructions
bekomen.
2) De nieuw gecreëerde aandelen van de naamloze vennootschap w.

Constructions zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur van de naamloze vennootschap W. Constructions
verdeeld worden, zoals bepaald in voormeld fusievoorstel.
3) De nieuw gecreëerde aandelen van de naamloze vennootschap W.

Constructions geven een recht op deelname in de winst vanaf
één december negentienhonderd achtennegentig en zullen voor het
overige dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande
aandelen.
4) Vanaf één december negentienhonderd achtennegentig worden

verrichtingen gesteld door Mode Diffusie boekhoudkundig geacht te
zijn gevoerd voor rekening van W. Constructions.
c) Met het oog op de uitvoering van de fusie, verhoging van het

maatschappelijk kapitaal tot beloop van een miljoen tweehonderd-
vijftigduizend frank om het te brengen van één miljoen tweehonderd-
zestigduizend frank op twee miljoen vijfhonderdentienduizend frank.
d) Kwijting aan de bestuurders van de opgeslorpte vennootschap.

e) Wijziging van de artikelen 5, 11 en 12 van de statuten.

f) Toekenning van machten aan de raad van bestuur voor de
uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten en aan de
notaris om een gecoördineerde tekst der statuten op te stellen.

g) Toekenning van machten met het oog op de wijziging van de
inschrijving bij het handelsregister. (45826)

Wanten, naamloze vennootschap,

Pastorijstraat 39, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 60234 — BTW 424.103.004

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 07/06/99 om 20 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijtingverlening bestuur-
ders. 5. Varia. De aandeelhouders dienen zicht te schikken naar de
statuten.

(45827) De raad van bestuur.

West Print, naamloze vennootschap,

Industriezone Schurhovenveld 1038, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 66795 — BTW 429.567.072

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 05/06/99 om
15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Ontslagen en benoemingen.

6. Rondvraag. (45828)

Wibema, naamloze vennootschap,

Kanaalstraat 50, 3945 Ham-Kwaadmechelen

H.R. Hasselt 86228

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 04/06/99 om
17 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag. (45829)

Woningbureau Lieven Thiers, naamloze vennootschap,

St. Maartenskerkstraat 3, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 87174 — BTW 413.072.619

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 04/06/99 om 10 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Melding toepassing van artikel 60
vennootschapswet. 2. Verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1998. 4. Bestemming te geven aan het resultaat volgens voorstel
in de jaarrekening per 31/12/1998. 5. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. Zich schikken naar de
statuten. (45830)
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International 2000, naamloze vennootschap,
Koolmijnlaan 28, 3550 Heusden

H.R. Hasselt 74308 — BTW 438.291.926

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 19 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 Ven. Wet
2. Verslag van de raad van bestuur
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998
4. Bestemming van het resultaat
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders
6. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78516)

Immo EE 59, naamloze vennootschap,
Luitenant Liedelstraat 38, 1070 Anderlecht

H.R. Brussel 577161 — BTW 451.366.437

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 4 juni 1999 om 19 uur.

Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (78517)

A.P.O., naamloze vennootschap,
Groenstraat 3, 3461 Bekkevoort

H.R. Leuven 94611 — BTW 458.193.554

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 5 juni 1999 zal gehouden worden
op de maatschappelijke zetel te 9 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur

2. Jaarrekening 31 december 1998 - Bestemming resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-
stig de statutaire bepalingen. (78518)

A.B.I.P., naamloze vennootschap,
Kazernestraat 3, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 47455 — BTW 408.108.001

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
10 uur.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78519)

A.B.M., naamloze vennootschap,
Leemstraat 75, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

H.R. Mechelen 81885

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78520)

Abts, naamloze vennootschap,
Tiensesteenweg 63, 3360 Korbeek-lo

H.R. Leuven 33740 — BTW 403.553.850

Bijeenroeping van de Statutaire algemene vergadering van aandeel-
houders die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel, om te beslissen over de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

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. (78521)

A.C.S. Belgium, naamloze vennootschap,
Industriepark 32A, 3290 Diest

H.R. Leuven 93727 — BTW 457.485.157

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998 - Bestemming
van het resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statutaire bepalingen. (78522)

A.C.S. Light, naamloze vennootschap,
Industriepark 32A, 3290 Diest

H.R. Leuven 97315 — BTW 454.568.031

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 5 juni 1999 zal gehouden worden
op de maatschappelijke zetel te 19 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur

2. Jaarrekening 31 december 1998. Bestemming resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-
stig de statutaire bepalingen. (78523)
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Act, naamloze vennootschap,
Appeldijkstraat 25, 2880 Weert

H.R. Mechelen 76389 — BTW 453.383.245

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op vrijdag 4 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering, gelieve de statuten

in acht te nemen. (78524)

Actual Invest, naamloze vennootschap,
Madouplaats 6, bus 2, 1210 Brussel-3

H.R. Brussel 531175

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te 14 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Eventuele ontslagnemingen en benoemingen.
6. Diversen. (78525)

Adams, naamloze vennootschap,
Hoekeinde 52, 2330 Merksplas

H.R. Turnhout 76063 — BTW 454.312.663

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
10 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Rondvraag
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78526)

Adit, naamloze vennootschap,
Industriezone Noeveren 106, 2850 Boom

H.R. Antwerpen 269423 — BTW 437.203.051

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel : Industriezone Noeveren 106, 2850 Boom op
4 juni 1999 te 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. (78527)

Sociaal Advies, naamloze vennootschap,
Lindelei 33, 2620 Hemiksem

H.R. Antwerpen 120994 — BTW 424.001.252

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 te
14 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. zich schikken naar de statuten. (78528)

Adviplus, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Vlaamse Kunstlaan 7, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 278109 — BTW 438.123.264

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
algemene vergadering die zal gehouden worden op de maatschappe-
lijke zetel op 4 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Aanvaarding van de jaarrekening en besluit nopens de resultaten.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78529)

Aedificandi, naamloze vennootschap
Sint-Jobsteenweg 64, 2970 ’s-Gravenwezel

H.R. Antwerpen 220051 — BTW 419.899.241

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
7 juni 1999 om 15 uur.

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78530) De raad van bestuur.

Afinco, naamloze vennootschap,
Mandekensstraat 181/0001, 9255 Buggenhout

H.R. Dendermonde 19538 — BTW 405.713.683

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de zetel van de
vennootschap.

Agenda :

1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag - benoemingen.
6. Varia. (78531)

Agetri, naamloze vennootschap,
Meeuwenlei 8, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 309495 — BTW 454.898.227

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring dd. 4 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
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4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Benoemingen.

6. Allerlei. (78532)

Agra, naamloze vennootschap,
Waregemseweg 131, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 31708 — BTW 431.364.146

Jaarvergadering op vrijdag 4 juni 1999 te 10 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar
de bepalingen van de statuten. (78533)

Aimee, naamloze vennootschap,
Europark Oost 1, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 36527 — BTW 418.300.523

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 18 uur op de zetel van de
vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten, wat betreft het tijdig neerleggen van de
aandelen. (78534)

Garage Ten Akker, naamloze vennootschap,
Oudenaardsesteenweg 40, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 92932 — BTW 416.966.475

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 11 uur, op de zetel van de vennoot-
schap.

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (78535)

Alcarmo, naamloze vennootschap,
Maatheide 84, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 83823 — BTW 439.966.066

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 16 uur.

Agenda :

1. Verslag omtrent artikel 60.

2. Lezing jaarverslag raad van bestuur.

3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.

4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

5. Kwijting aan bestuurders.

6. Benoeming en herbenoeming bestuurders.

7. Bespreking overeenkomstig artikel 104.

8. Diversen. (78536)

Alfa Aluminium, naamloze vennootschap,
Zoerselhofdreef 32, 2980 Zoersel

H.R. Antwerpen 291536 — BTW 448.030.825

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
4 juni 1999 te 9 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring der jaarrekeningen per 31 december 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. (Her)benoeming van bestuurders.
5. Ontlasting aan de bestuurders.
6. Varia. (78537)

Almacoat, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 250, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 312876 — BTW 456.179.122

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998
2. Bestemming van het resultaat
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Statutaire benoemingen.
5. Rondvraag.

(78538) De raad van bestuur.

Almaplast, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 250, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 317924 — BTW 458.552.751

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 16 uur,
op de maatschappelijke zetel, Mechelsesteenweg 250, te 2550 Kontich.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en de commissaris-revisor;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van

1 januari 1998 tot en met 31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen;
6. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten.

(78539) De raad van bestuur.

Alpha Immo, naamloze vennootschap,
Desguinlei 38, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 303009

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Eventuele verklaring mbt art. 60 der SWHV.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
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5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78540)

Alu-Plus, naamloze vennootschap,
te 8770 Ingelmunster, Nijverheidsstraat 33

H.R. Kortrijk 82226

De algemene vergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999 te
18 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslagen van de bestuurders.
2. Goedkeuringen der jaarrekening 31 december 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.

(78541) De raad van bestuur.

Avelgemse Transportmaatschappij,
in ’t kort : « A.V.T.M. », naamloze vennootschap,

Kortrijkstraat 31, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 128834 — BTW 449.411.391

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 18 uur met volgende dagorde :

1. Lezing van de jaarrekening op 31 maart 1999.

2. Goedkeuring van deze jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Benoemingen.
6. Verscheidene. (78542)

Andiro, naamloze vennootschap,
Kauwentijnestraat 20, 8810 Lichtervelde

H.R. Brugge 48112

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 om 18.00 uur, met als agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Bezoldigingen. 5. Allerlei.
Zich schikken naar de statuten.

(78543) De raad van bestuur.

Den Anker, naamloze vennootschap,
Dijkstraat 54, 9240 Zele

H.R. Dendermonde 45851 — BTW 442.376.121

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78544)

Anobel, naamloze vennootschap,
Begijnenvest 93, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 290764 — NN 447.566.512

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene statutaire
vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden op zaterdag
5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting verlenen aan bestuurders en afgevaardigde bestuurder.
5. Rondvraag. (78545)

Antares, naamloze vennootschap,
Meensesteenweg 441, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 128302

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78546)

Antiek-Bouw, naamloze vennootschap,
Sint-Krispijnstraat 9, 8900 Ieper

H.R. Ieper 33739 — BTW 445.733.905

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel. De dagorde is als volgt :

1. Voorlezing verslag raad van bestuur;

2. Goedkeuring jaarrekening op 31 december 1998;

3. Kwijting aan de bestuurders;

4. Bestemming van het resultaat;

5. Varia.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78547)

Antimmo, naamloze vennootschap,
Jan Van Rijswijcklaan 153, te 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 253925

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Samenstelling raad van bestuur.
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5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

6. Ontslag en benoeming bestuurders.

7. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78548)

Antrex Shipping, naamloze vennootschap,

Vrijheidsstraat 34, bus 9, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 282678 — BTW 443.786.777

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering der
aandeelhouders bij te wonen, die zal gehouden worden op
5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

3. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78549)

Artimix, naamloze vennootschap,

Oudemanstraat 59, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 606099 — BTW 458.581.356

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen der alge-
mene vergadering welke zal plaatshebben op 4 juni 1999 te 16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.

2. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.1998.

4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders. (78550)

A.S.-Invest, naamloze vennootschap,

Leeuwerikheide 36, 2400 Mol

H.R. Turnhout 64947

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 18 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. art.60 Ven.Wet

2. Verslag van de raad van bestuur

3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998

4. Bestemming van het resultaat

5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

6. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78551)

Active Sales Management, naamloze vennootschap,

Gansterenstraat 9B, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 58989 — BTW 427.306.873

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur in de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Ontslag en benoemingen bestuurders.

5. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar
de statutaire voorschriften. (78552)

Athina Import Export, naamloze vennootschap,

Veemarkt 43, bus 42, 8500 Kortrijk

Uitnodiging tot de gewone algemene vergadering op 5 juni 1999 om
14 uur in de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslagen van
de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting
aan de bestuurders. 4. Bezoldigingen bestuurders. Zich gedragen naar
de statuten. (78553)

Auris International, naamloze vennootschap,

Lange Munteplein 7, bus 2, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 105948 — BTW 425.989.653

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Ontslag en benoeming van bestuurders. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de
statuten. (78554)

Import-Export Auto’s West, naamloze vennootschap,

Grotesteenweg 1C, Geel

H.R. Turnhout 61016 — BTW 435.688.069

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 16 uur op maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998;

3. Bestemming van het resultaat;

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

5. Benoeming van bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78555)
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Avabel International Deinze, naamloze vennootschap,
Kroonwinningstraat 6, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 99756 — BTW 453.579.423

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 18 uur op de maatschapppelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur (incl. art. 60) 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31 december 1998 3. Bestemming resultaat
4. Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders 5. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (78556)

Aveza, naamloze vennootschap,
Vichtsesteenweg 56, 8570 Anzegem

H.R. Kortrijk 66413 — BTW 416.675.871

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening; 2. Aanwending resul-
taat; 3. Kwijting bestuurders; 4. Ontslag en benoeming bestuurders;
5. Rondvraag. Zich gedragen naar de statuten. (78557)

Sofamor Danek, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 17, 2400 Mol

H.R. Turnhout 68662

Gewone algemene vergadering op vrijdag 4 juni 1999 te 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Diversen.

De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor
de vergadering op de maatschappelijke zetel. (78558)

Avus, burgerlijke vennootschap
onder vorm van naamloze vennootschap,
Elizabethlaan 138B, 8300 Knokke-Heist

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brugge, nr. 487

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 10 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda.1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Kwijting bestuurders. 4. Bestem-
ming resultaat. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78559)

Axis, naamloze vennootschap,
Brusselsesteenweg 16A, 3020 Herent

H.R. Leuven 65450 — BTW 427.308.457

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 10 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar
de statutaire bepalingen. (78560)

B-Export, naamloze vennootschap,
Sint-Bavoplein 5, 2530 Boechout

H.R. Antwerpen 264160

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
5 juni 1999 te 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
3. Kwijting van de bestuurders.
4. Rondvraag. (78561)

Badigo, naamloze vennootschap,
Koning Leopold lll-straat 7, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 102207 — BTW 423.254.154

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 17 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78562) De raad van bestuur.

Balbro, naamloze vennootschap,
Heirbaan 55, 8570 Anzegem (Ingooigem)

H.R. Kortrijk 88280 — BTW 413.837.335

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
maandag 7 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998, inclusief de
toewijziging van het resultaat. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Varia.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78563) De raad van bestuur.

Barthels Immo, naamloze vennootschap,
Kuringersteenweg 420-422, 3511 Hasselt (Kuringen)

H.R. Hasselt 81104

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 14 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
2. Bestemming van het resultaat
3. Décharge aan de bestuurders
4. Ontslag en benoeming bestuurders.
5. Varia.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (78564)

Batim, naamloze vennootschap,
Heidedreef 56, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 222721 — BTW 420.672.271

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 te 18 uur.
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Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-

schriften van de statuten. (78565)

Baveco, naamloze vennootschap,
Hoogbavegemstraat 16, 9520 Bavegem

H.R. Dendermonde 28973

Jaarvergadering op vrijdag 4 juni 1999 te 14 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

Verslagen van de raad van bestuur en commissaris-revisor; Goed-
keuring jaarrekening; Kwijting; Benoemingen; Rondvraag. (78566)

Bavo, naamloze vennootschap,
Sint-Pieterzuidstraat 71, 8000 Brugge

H.R. Brugge 57049 — BTW 423.146.464

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 14 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuurders. 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1998. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Benoemingen en ontslagen. 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (78567)

Bebrimmo, naamloze vennootschap,
Van Maerlantstraat 22, 2060 Antwerpen

H.R. Antwerpen 237155 — BTW 424.606.216

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 11 uur.

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78568) De raad van bestuur.

Becoto, naamloze vennootschap,
Steyneveld 2, 3290 Diest (Kagevinne)

H.R. Leuven 91931 — BTW 455.729.655

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 5 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998 - Bestemming
van het resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de

statutaire bepalingen. (78569)

Beeckmans Traiteur, naamloze vennootschap,
Wiegstraat 19, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 31580 — NN 421269515

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 te
15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de zaakvoerders.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de zaakvoerders.
5. Rondvraag.
6. statutaire benoemigen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78570)

Optiek De Beenhouwer, naamloze vennootschap,
Dokter Roosensplein 19, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 212685

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur,
in de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoemingen.
Om toegelaten tot de vergadering, neerlegging der aandelen op de

zetel van de vennootschap, ten minste vijf dagen voor de vergade-
ring. (78571)

Beernaert, naamloze vennootschap,
Casselstraat 216, 8970 Poperinge

H.R. Ieper 21934 — BTW 405.463.463

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998; 2. Verslag raad van bestuur; 3. Bestemming resultaat;
4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslag en benoeming bestuurders;
7. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de jaarvergadering moeten
de aandeelhouders hun deelbewijzen neerleggen op de zetel ten laatste
vijf dagen voor de vergadering.
(78572) De raad van bestuur.

Bel-Air Immobiliën, naamloze vennootschap,
te Antwerpen

H.R. Antwerpen 202389

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal
gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Thaliastraat 61, te
Antwerpen op vrijdag 4 juni 1999 te 19 uur.

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen, dient men zich te
gedragen naar de voorschriften van artikel 14 van de statuten.

Agenda :

Bespreking van jaarverslag van de raad van bestuur.
Bespreking van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.
Goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en

van de bestemming te geven aan het resultaat.
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Benoeming van bestuurders.

Decharge te geven aan de raad van bestuur.

Eventueel allerlei. (78573)

Belco, naamloze vennootschap

Rozendaal 98, 2440 Geel

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag.

2. Lezing van het commissarisverslag.

3. Bespreking van de jaarrekening.

4. Goedkeuring van de jaarrekening.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

6. Bezoldigingen.

7. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78574)

Bema Holdingsmaatschappij, naamloze vennootschap,

Hoevensebaan 187/1, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 288468 — BTW 446.307.094

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op
4 juni 1999 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. (78575)

Den Bempd, naamloze vennootschap,

Goormansdijk 68B, 2480 Dessel

H.R. Turnhout 55521 — BTW 428.605.683

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 om 16 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Benoeming/herbenoeming bestuurders.

6. Allerlei. (78576)

Beninvest, société anonyme,
avenue des Châteaux 86, 7780 Comines

R.C. Tournai 66702 — T.V.A. 432.832.311

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale qui sera
tenue au siège social de la société le 5 juin 1999 à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Emoluments.
5. Divers.
Les actionnaires sont priés de se tenir conformément les

statuts. (78577)

Bernini Ets., naamloze vennootschap,
Lange Van Bloerstraat 86, 2060 Antwerpen

H.R. Antwerpen 198497 — BTW 414.278.090

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders 4 juni 1999 om
19 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders;
4. Diverse;
Voor deelname aan de vergadering dienen de aandeelhouders zich

te schikken naar de voorschriften in de statuten. (78578)

Bert Cars & Trucks, naamloze vennootschap,
Assesteenweg 101-103, 1740 Ternat

H.R. Brussel 518126 — BTW 436.411.215

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 om
11 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Kwijting aan de raad van bestuur. (78579)

Bert Motors, naamloze vennootschap
Assesteenweg 101-103, 1740 Ternat

H.R. Brussel 518127 — BTW 436.411.314

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 te
9 uur. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Kwijting aan de raad van bestuur. (78580)

Parfumerie Berton, naamloze vennootschap,
Ieperstraat 118, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 120631 — BTW 439.883.518

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 1998.
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. (78581)
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Huis Vanbesien, naamloze vennootschap,
Rijselstraat 28, 8820 Torhout

H.R. Oostende 50449 — BTW 450.972.103

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Herbenoe-
ming bestuurders. 6. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (78582)

Better Acces, naamloze vennootschap,
Wijgmaalsesteenweg 138, 3150 Haacht

H.R. Leuven 94236 — BTW 458.075.273

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op maandag
7 juni 1999 om 18 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (78583)

De Beukels, naamloze vennootschap,
Kleine Steenweg 34, 2221 Booischot

H.R. Mechelen 64917

De gewone jaarvergadering zal worden gehouden op maandag
7 juni 1999 te 15 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten om tot

de vergadering toegelaten te worden. (78584)

B.G.S., naamloze vennootschap,
Slachthuisstraat 4, 3300 Tienen

H.R. Leuven 74781 — BTW 437.774.262

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 5 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998 - Bestemming
van het resultaat.

3. Decharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statutaire bepalingen. (78585)

BICC, naamloze vennootschap,
Hertoginstraat 46, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 323630

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene jaarver-
gadering bij te wonen die zal worden gehouden te 2340 Beerse, Lilse-
dijk 50, op 4 juni 1999, om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de Jaarrekening.
3. Kwijting aan de Bestuurders.
4. Varia.
De aandeelhouders gelieven zich te gedragen naar de voorschriften

van de statuten. (78586)

Biche, naamloze vennootschap,
Weg Messelbroek 127, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

H.R. Leuven 49952 — BTW 413.576.128

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 17 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Varia. (78587)

Immo-Bijou, naamloze vennootschap,
Heuvelstraat 9, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 69054 — BTW 435.952.246.

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal plaatshebben op 4 juni 1999 te 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78588)

Biovest, commanditaire vennootschap op aandelen,
Tinnenpotstraat 42, 9000 Gent

H.R. Gent 184430 — NN 458.022.914

Jaarvergadering op de zetel op vrijdag 4 juni 1999 om 17 uur. —
Agenda : 1. Verslag zaakvoerder. 2 Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting zaakvoerder.
5. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten. (78589)

Blekbos, naamloze vennootschap,
Edgar Tinellaan 3, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 287587

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te
11 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78590)
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Blonduyn, naamloze vennootschap,
Kanaalstraat 109, 9940 Evergem

H.R. Gent 155351 — BTW 438.195.619

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 7 juni 1999 te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31.12.1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Bepalingen
art. 60. 6. Benoeming en herbenoeming bestuurders. 7. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (78591)

Blova Invest, naamloze vennootschap,
Dorpsplein 38, 3470 Kortenaken

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Jaarvergadering op
vrijdag 4 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78592)

Bô-Vite, naamloze vennootschap,
Neerbeekstraat 75, 8501 Kortrijk (Bissegem)

H.R. Kortrijk 80684 — BTW 406.075.355

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering op
zaterdag 5 juni 1999 om 10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998, inclusief de
toewijzing van het resultaat; 2. Kwijting aan bestuurders; 3. Benoe-
mingen. 4. Varia.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78593) De raad van bestuur.

Bockaert en Thienpont Botha, naamloze vennootschap,
Brug-Zuid 13, 9880 Aalter

H.R. Gent 69150

Gewone algemene vergadering, zaterdag 5 juni 1999 te 10 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Lezing en stemming over de jaarrekening en resultaatverwerking
per 31 december 1998. 3. Verslag commissaris-revisor. 4. Kwijting
Bestuurders en Commissaris-revisor. 5. Herbenoeming commissaris-
revisor. 6. Rondvraag-diversen. Verzoek artikel 19 der statuten te
eerbiedigen. (78594)

Bodalco, naamloze vennootschap,
Leenhoutstraat 7, 9620 Zottegem

H.R. Oudenaarde 40415 — BTW 455.239.608

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden op 5 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998
2. Kwijting bestuurders
3. Bezoldigingen
4. Rondvraag.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (78595)

Bofrutex, naamloze vennootschap,
Colenstraat 11, 3840 Borgloon

H.R. Tongeren 73172 — BTW 449.522.744

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Beraadslaging art. 103 SWHV.
6. Eventueel ontslag/benoeming bestuurder.
7. Varia.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78596)

Bogafi, naamloze vennootschap,
Sasboslaan 1, 8510 Bellegem

H.R. Kortrijk 111835 — BTW 429.609.634

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998; 2. Kwijting aan de bestuurders; 3. Bezoldigingen.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (78597)

Bonum, naamloze vennootschap,
Vurstjen 4, 9940 Evergem

H.R. Gent 166265 — BTW 447.433.680

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening, afgesloten op

31 december 1998.
3. Winstverdeling.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78598)

Boon-Weets, naamloze vennootschap,
Dutselstraat 76, 3220 Kortrijk-Dutsel

H.R. Leuven 70622 — BTW 432.658.107

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
2. Bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders
4. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (78599)
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Borabo, naamloze vennootschap,
Veeliedenstraat 13, 3221 Nieuwrode

H.R. Leuven 82386 — BTW 446.340.253

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.
Het agenda luidt als volgt :
1. Verslag raad van bestuur.
2. Bestemming van de resultaten.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78600)

Apotheek Bouckenooghe-Cesteleyn, naamloze vennootschap,
Ieperstraat 3, 8980 Zonnebeke

H.R. Ieper 31383 — BTW 432.894.964

De jaarvergadering zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 18 uur
30 op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich houden naar de statutaire beschikkin-
gen. (78601)

Bourgondisch Kruis, naamloze vennootschap,
Darmstraat 22, 8531 Harelbeke (Bavikhove)

H.R. Kortrijk 91736 — BTW 416.194.930

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 14 uur op de zetel van de vennoot-
schap :

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998;
2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (78602)

Bouwinvest, naamloze vennootschap,
Broekstraat 7, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 316332 — BTW 448.138.317

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 15 uur, op de maat-
schappelijke zetel. - Agenda : 1. Verslag van de bestuurders; 2 Goed-
keuring der jaarrekening; 3. Aanwendig van het resultaat; 4. Ontlas-
ting aan de bestuurdes; 5. Varia. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (78603)

Antwerps Bouwkundig Bureel, naamloze vennootschap,
Lindenlei 62, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 171686 — BTW 403.870.980

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 17 uur op de
zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998.
3. Kwijting aan de raad van bestuur.
4. Benoeming bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78604)

Bovarko, naamloze vennootschap,
Reningelststraat 80, 8956 Kemmel

H.R. Ieper 34472 — BTW 437.073.189

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 18 uur op de maatschappelijke zetel, met volgende
agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31 december 1998. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Om toegelaten te
worden tot de jaarvergadering moeten de aandeelhouders hun deel-
bewijzen neerleggen op de zetel ten laatste vijf dagen voor de verga-
dering.

(78605) De raad van bestuur.

Algemene Brandbeveiliging Brabo, naamloze vennootschap,
Toekomstlaan 1A, 2170 Merksem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 135412 — BTW 405.988.748

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op zaterdag 5 juni 1999 om 10 uur, met als agenda :

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Statutaire benoemingen.

Om deel te nemen aan de algemene vergadering, gelieve de statuten
in acht te nemen. (78606)

Drukkerij Van den Brande, naamloze vennootschap,
Pulsebaan 48/1, 2242 Pulderbos (Zandhoven)

H.R. Antwerpen 293903 — BTW 449.028.737

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, op
de maatschappelijke zetel, op zaterdag 5 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Ontslagen en benoemingen.

6. Rondvraag.

(Get.) Brandemaeker, gedelegeerd bestuurder. (78607)]

Brassimmo, commanditaire vennootschap op aandelen,
Emiellei 16, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 309794

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 11.00 uur.

Agenda :

1. Art. 60 Venn. Wet.; 2. Verslag van de zaakvoerder; 3. Goedkeu-
ring jaarrekening; 4. Kwijting zaakvoerder; 5. Bestemming resultaat;
6. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(78608) De raad van bestuur.
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Breeding, naamloze vennootschap,
Bergstraat 2, 3941 Eksel

H.R. Hasselt 82480 — BTW 448.929.559

Algemene vergadering op de maatschappelijke zetel op
4 juni 1999 om 17 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening 3. Bestemming resultaat 4. Kwijting
bestuurders 5. Benoeming bestuurders 6. Diversen. (78609)

Brijs, naamloze vennootschap,
Nieuwe Kouterstraat 20, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 66367 — BTW 437.118.424

Een gewone algemene vergadering wordt gehouden op zaterdag
5 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Herbenoeming bestuurders.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78610)

G. Van Den Broucke, naamloze vennootschap,
Blankenbergsesteenweg 44A, 8377 Zuienkerke

H.R. Brugge 69214 — BTW 436.991.334

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 1998.
Kwijting aan de bestuurders.
Bezoldigingen.
Rondvraag. (78611)

Bruggeman & Desouter, naamloze vennootschap,
Tieltstraat 67-69, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 114578 — BTW 433.157.656

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal worden gehouden op zaterdag 5 juni 1999 om
14 uur, ten zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Goedkeuring
van voornoemde stukken. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. 6. Benoeming bestuurders.
7. Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur. 8. Rond-
vraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

statuten. (78612)

Brutoba Trading, naamloze vennootschap,
D. Tenierslaan 10, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 144213 — BTW 429.132.849

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 11 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting van het resultaat.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78613)

Ertsenmaalderij De Bruyn, naamloze vennootschap,
Zaatstraat 36, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 21670 — BTW 403.711.426

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 4 juni 1999 te 16 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 4. Statutaire benoe-
mingen. 5. Rondvraag. (78614)

Debruyne Weefbenodigdheden, naamloze vennootschap
Nieuwstraat 2, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 15654 — BTW 405.547.694

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78615)

B.T.O. Products Belgium, naamloze vennootschap,
Berlarij 59, 2500 Lier

H.R. Mechelen 62012 — BTW 421.109.860

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 15 uur op de zetel. 1. Jaarverslag
1998 door raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening over
1998. 3. Kwijting aan bestuurders.4. Varia. (78616)

Business Coaching Europe, naamloze vennootschap,
2018 Antwerpen, Antwerp Business Center Meir 44A

H.R. Antwerpen 258747 — BTW 431.870.427

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 14 uur.

Agenda : 1. Art.60 Venn. Wet; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(78617) De raad van bestuur.
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De Caille, naamloze vennootschap,
Hubert Tobbackstraat 29, 1910 Kampenhout (Berg)

H.R. Brugge 596393 — NN 455.001.957

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (78618)

Calim, naamloze vennootschap,
Andries Pevernagestraat 64, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 110444 — NN 427.963.406

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag; 2. Bespreking en goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Kwijting bestuurders; 4. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (78619)

Callewaert-Courtens, naamloze vennootschap,
Bissegemstraat 15, 8560 Wevelgem (Gullegem)

H.R. Kortrijk 124007 — BTW 444.067.879

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 7 juni 1999 om
10 uur. — Agenda : 1. Lezing jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Goedkeuring jaarrekening en bestemming
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rond-
vraag. (78620)

Callier, naamloze vennootschap,
Drapstraat 33, 9810 Nazareth

H.R. Gent 90307 — BTW 401.006.314

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag artikel 60 Ven.W..
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
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. (78621)

Firma Leon Callot, naamloze vennootschap,
te Kontich, Neerveld 6

H.R. Antwerpen 2921 — BTW 404.289.169

Jaarvergadering van aandeelhouders op de zetel van de vennoot-
schap op 5 juni 1999 om 15 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring van de
jaarrekening op 31 december 1998; 2. Kwijting aan de bestuurders;
3. Varia. Zich schikken naar artikel 26 van de statuten. (78622)

Immo Calluna, naamloze vennootschap,
Heidestatiestraat 79, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 296333 — BTW 449.918.959

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene vergadering op de Maatschappelijke zetel, Heidestatie-
straat 79 te 2920 Kalmthout op 4 juni 1999 te 14.00 uur.

Agenda :

1. Meldingen van tegenstrijdige belangen van een bestuurder ten
opzichte van de vennootschap, zo deze zich voordoen;
2. Beraadslaging jaarverslag;
3. Bespreking van de Jaarrekening afgesloten per 31 december 1998;
4. Goedkeuring van de Jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
5. Kwijting aan de Bestuurders;
6. Eventuele herbenoemingen;
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78623)

Caluwé-Demande Pralines, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 516, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 132818 — BTW 404.012.819

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
17 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring der jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78624)

Camitex, naamloze vennootschap,
Scheldestraat 27, 9810 Eke

H.R. Gent 179382 — BTW 456.570.981

De algemene vergadering zal plaatsvinden op de maatschappelijke
zetel op 5 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (78625)

Campa, société anonyme,
Mont des Carillons 39, 6927 Tellin

R.C. Neufchâteau 17423 — T.V.A. 435.880.188

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 5 juin 1999 à 18 h. au
siège social.

Ordre du jour :

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1998.
2. Repartition du résultat.
3. Déchage aux administrateurs.
4. Eventuellement nomination des administrateurs.
5. Divers. (78626)
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Decoratie Camps, naamloze vennootschap,
Heppensesteenweg 10, 3945 Ham

H.R. Hasselt 79377

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resul-

taat.
3. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
4. Allerlei. (78627)

Caranthe, naamloze vennootschap,
Maaibeekstraat 32, 8930 Lauwe

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 643
NN 456.625.322

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 14 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31.12.1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78628)

Carimmo, naamloze vennootschap,
Andries Pevernagestraat 64, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 110445 — NN 427.963.505

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 15 uur op de maatschapppelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag; 2. Bespreking en goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Kwijting bestuurders; 4. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (78629)

Carlatruck, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 276, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 108716

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 5 juni 1999 om 11 uur, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998;

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Bestemming van het resultaat.
5. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, zich schikken naar de

statuten. (78630)

Carplan, naamloze vennootschap,
Sint-Alfonsusstraat 36, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 116340 — BTW 435.182.481

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op vrijdag 4 juni 1999 om 19 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per 30 decem-

ber 1998 en toewijzing van het resultaat.

3. Kwijting aan bestuurders.

4. Art. 103 en 104 SWHV.

5. Bezoldigingen.

6. 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.
(78631) De raad van bestuur.

Carton Prime, naamloze vennootschap,

Noorderlaan 98, bus 28, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 236531 — BTW 423.737.669

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Verslag art. 103-104, besluitvorming aangaande ontbinding of
voortzetting van de vennootschap.

4. Verslag art. 60 SWHV.

5. Ontslag en benoeming bestuurders.

6. Kwijting aan de bestuurders.

7. Rondvraag.

Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de
aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (78632)

Cartopack, naamloze vennootschap,

Landsdijk 16, 9968 Bassevelde

H.R. Gent 167649 — BTW 449.151.966

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78633)

Vandecasteele, naamloze vennootschap,

Hogeweg 239, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 119022 — BTW 438.002.510

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998; 2. Resultaatsaanwen-
ding; 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding;
4. Ontslagen en benoemingen; 5. Rondvraag.

(78634) De raad van bestuur.
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Casteric, naamloze vennootschap,
Oudeheerweg Heide 49, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 55065

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Jaarvergadering op
5 juni 1999 om 11 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Kwijting bestuurders. 4. Bestem-
ming resultaat. 5. Varia. (78635)

Van Cauwenberghe, naamloze vennootschap,
Wolvenheide 24, 1861 Meise (Wolvertem)

H.R. Brussel 388308 — BTW 414.816.738

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
maandag 7 juni 1999 om 10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998, inclu-
sief de toewijzing van het resultaat. 2. Kwijting aan bestuurders.
3. Varia. De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten
en de wettelijke voorschriften ter zake.
(78636) De raad van bestuur.

Cavens Wijnen, naamloze vennootschap,
Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 235876 — BTW 424.158.729

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders en aan commissaris-revisor.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten om toegelaten te worden tot de

vergadering. (78637)

Immo-Cavens, naamloze vennootschap,
Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 137350

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten om toegelaten te worden tot de

vergadering. (78638)

CD, naamloze vennootschap,
Bosrand 21, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 3030 — BTW 403.771.309

Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op
4 juni 1999 te 20 uur, op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening
1998; 3. Aanwending van het resultaat; 4. Kwijting bestuurders;
5. Rondvraag.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (78639)

Cegeko, naamloze vennootschap,
Handelskaai 3, 8500 Kortrijk

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 42

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
maandag 7 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998, inclusief de
toewijzing van het resultaat. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Benoe-
mingen. 4. Varia. De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de
statuten en de wettelijke voorschriften ter zake.

(78640) De raad van bestuur.

Cel Pro Phar, naamloze vennootschap,
Van Praetlei 105, 2170 Antwerpen

H.R. Antwerpen 151718 — BTW 404.289.862

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998

3. Bestemming van de resultaten

4. Decharge aan de bestuurders

5. Diversen.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (78641)

Central, naamloze vennootschap,
A. Rodenbachstraat 41, 8900 Ieper

H.R. Ieper 33248

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 10 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot
de jaarvergadering moeten de aandeelhouders hun deelbewijzen neer-
leggen op de zetel ten laatste vijf dagen voor de vergadering.

(78642) De raad van bestuur.

Central Heating Service, naamloze vennootschap,
Molenstraat 68, 9070 Destelbergen

H.R. Gent 137538 — BTW 425.546.720

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (78643)
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Ceromat, naamloze vennootschap,
Vlaamse Kunstlaan 20/1, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 312170 — BTW 455.493.687

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel,
op vrijdag 4 juni 1999 om 18 uur, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoeming bestuurders.

6. Allerlei. (78644)

De Ceuster, naamloze vennootschap,
Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 47105

Gewone algemene vergadering op 6 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

Bespreking van artikel 60 van het W.H.V.; Verslag van de raad van
bestuur; Goedkeuring jaarrekening; Goedkeuring bestemming resul-
taat; Kwijting mandatarissen; Ontslag en benoeming mandataris-
sen. (78645)

RIV-Charleroi, naamloze vennootschap,
Drongensesteenweg 49, 9000 Gent

H.R. Gent 180889 — BTW 457.641.545

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur,
Drongensesteenweg 49, 9000 Gent.

Agenda :

1. Samenstelling bureau.
2. Verslagen.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Verlenen van kwijtingen.
6. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen.
7. Rondvraag.
Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de

statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn. W. zijn voor de aandeel-
houders beschikbaar op de zetel van de vennootschap. Indien de
algemene vergadering besluit een dividend uit te keren, zal dit betaal-
baar worden gesteld bij de vestingen van Generale Bank vanaf 30/06/
99. (78646)

Chassan, naamloze vennootschap,
Heuvelstraat 9, 2880 Bornem

H.R. Antwerpen 260076

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 19 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft, worden de

aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (78647)

Chip Amusement, naamloze vennootschap,
Breidelstraat 21, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 275160 — BTW 439737523

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering op 4 juni 1999 te 11 uur op de maatschappelijke zetel

Agenda :

1. Verslag van de raad van beheer.
2. Goedkering van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Verlening van kwijting aan de bestuurders.
5. Beslissen over het al dan niet toekennen van een vergoeding voor

ingebrachte gelden.
6. Artikel 60 SWHV.
7. Verlenen van kwijting aan de accountant.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78648)

Christina, naamloze vennootschap,
Koningstraat 14, 8000 Brugge

H.R. Brugge 58889 — BTW 425.011.438

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 18 uur ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuursraad. 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1998. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78649)

Cibo, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 761, 3020 Herent

BTW 403.556.028

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te 15 uur,
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting van de bestuurders.
5. Benoeming van bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78650)

Claeys, naamloze vennootschap,
Kapellestraat 13, 8755 Ruiselede

H.R. Brugge 40453 — BTW 405.170.879

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Aanwending
resultaat. 4. Décharge aan bestuurders en commissaris voor de uitoe-
fening van hun mandaat gedurende het boekjaar 1998. 5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (78651)

18703MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Clarys Food Ingredients, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 34, 8020 Oostkamp

H.R. Brugge 77093 — BTW 449.096.043

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen.
4. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

statuten.
(78652) De raad van bestuur.

P.O.C. Partners, naamloze vennootschap,
Joos de ter Beerstlaan 64, 8740 Pittem

H.R. Brugge 83644 — BTW 456.684.710

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zie schikken naar de statuten. (78653)

C & M Tex Styl, naamloze vennootschap,
Deinzestraat 33, 8720 Oeselgem

H.R. Kortrijk 113607 — BTW 432.145.391

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen.
4. Herbenoemingen.
Zich houden aan de statutaire beschikkingen. (78654)

C.M.H., naamloze vennootschap,
Ambachtstraat 5, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 71224 — BTW 449.452.666

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering te willen bijwonen, die zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel op 7 juni 1999 om 17 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. Herbenoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de

statuten. (78655)

Co-Invest, naamloze vennootschap
Dorpsstraat 15, 9190 Stekene

H.R. Sint-Niklaas 48114 — NN 439.474.831

Jaarvergadering op 7 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. Zich
richten naar de statuten. (78656)

Coccinelle, naamloze vennootschap,
Acaciastraat 21, 2440 Geel

H.R. Turnhout 52296 — BTW 425.718.350

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 4 juni 1999
om 16.00 uur.

Agenda :

1. Art.60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur en
commissaris-revisor; 3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting
bestuurders en commissaris-revisor; 5. Bestemming resultaat; 6. Ont-
slagen en benoemingen; 7. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(78657) De raad van bestuur.

Codan, naamloze vennootschap,
Lievevrouwestraat 32, 2520 Ranst

H.R. Antwerpen 255192 — NN 430.222.912

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering op zaterdag 5 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

Bespreking artikel 60 Venn. W.; Verslag van de raad van bestuur;
Goedkeuring jaarrekening; Goedkeuring bestemming resultaat; Kwij-
ting mandatarissen; Ontslag en benoeming mandatarissen. (78658)

Coduba, naamloze vennootschap,
Kortrijkse Heerweg 201, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 96489

Gewone algemene vergadering op 5 juni 1999 om 18 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30 decem-
ber 1998. Kwijting bestuurders. Benoemingen. Varia. (78659)

Colson Marc Verzekeringen, naamloze vennootschap,
Herendreef 4, 3001 Heverlee

H.R. Leuven 73104 — NN 435.755.276

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 17 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Jaarrekening 31 december 1998- Bestemming resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-
stig de statutaire bepalingen. (78660)
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Columna, naamloze vennootschap,
Molenvloed 6, 2230 Herselt

H.R. Turnhout 69244

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Rondvraag. (78661)

Comm’plete, naamloze vennootschap,
Bedrijfsstraat 17, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 85258 — BTW 451.669.513

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 16 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Verkiezingen. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statu-
ten. (78662)

Compass, naamloze vennootschap,
de Merodelei 81/6, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 53656 — BTW 426.871.858

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering welke zal gehouden worden op
4 juni 1999 om 18 uur, op de maatschappelijke zetel, met volgende
agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998 en
bestemming van het resultaat;

3. Kwijting verlenen aan de bestuurders;

4. Rondvraag. (78663)

Concewa, naamloze vennootschap,
Krijgslaan 281, 9000 Gent

H.R. Gent 162710 — BTW 444.794.092

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 19 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78664) De raad van bestuur.

Flanders Construct, naamloze vennootschap,
8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 136850 — BTW 453.447.680

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om op de maatschappelijke zetel. —Agenda : 1. bespreking
en goedkeuring jaarrekening op 31 december 1998. 2. verslag raad van
bestuur. 3. bestemming resultaat. 4. kwijting bestuurders. 5. ontslag
en benoeming bestuurders. 6. rondvraag. Om toegelaten te worden tot
de jaarvergadering moeten de aandeelhouders hun deelbewijzen neer-
leggen op de zetel ten laatste vijf dagen vóór de vergadering.
(78665) De raad van bestuur.

Consultim, naamloze vennootschap,
Meerminlaan 19A62, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 73034 — BTW 443.256.049

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op de zetel van de vennootschap zal plaatsvinden op
5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening op 31 december 1998.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Bezoldigingen. (78666)

Cools, naamloze vennootschap,
Salamanderstraat 12, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 66361 — BTW 429.341.202

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden gevraagd zich te gedragen volgens de

statuten. (78667)

Coolstore, naamloze vennootschap,
Bevrijdingslaan 206, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 50903 — BTW 452.920.318

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 te
10 uur.

Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998;2. Kwijting aan bestuurders; 3. Bezoldiging; 4. Bespreking
van de omzettingitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Euro.
5. Rondvraag. (78668)

« Contractor, Real Estate Constructions »,
in het kort : « Coreco », naamloze vennootschap,

Bremlaan 13, 1650 Beersel

H.R. Brussel 424122 — BTW 419.732.757

Algemene vergadering op 5 juni 1999 , te 19 uur, op de zetel van de
vennootschap.
Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring der jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statu-
ten. (78669)

Kantoor Corla, naamloze vennootschap,
Wulpenlaan 1, 2350 Vosselaar

BTW 438.776.332

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
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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. (78670)

Cornelis - Foto - Ciné Audiovisueel Centrum,
naamloze vennootschap,

Antwerpsesteenweg 414, 9040 Sint-Amandsberg

H.R. Gent 142084 — BTW 427.914.708

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 19.00 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78671)

Ramenconstructie Corswarem, naamloze vennootschap,
Tongersesteenweg 189, 3723 Guigoven-Kortessem

H.R. Tongeren 64005 — BTW 434.283.945

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 17 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Décharge aan de bestuurders.

4. Ontslag en benoeming bestuurders.

5. Varia.

Om deel te nemen aan de vergadering gelieve zich te schikken naar
de statutaire bepalingen. (78672)

Decorte-Makelberge, naamloze vennootschap,
Manestraat 9, 8400 Oostende

H.R. Oostende 48427 — BTW 446.963.231

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1998.

3. Bestemming van de resultaten.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78673)

Meubelfabriek Crack, naamloze vennootschap,
K. Steverlyncklaan 26, te 8900 Ieper

H.R. Ieper 26089 — BTW 414.464.370

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 14 uur.

1. Lezing van het jaarverslag.

2. Lezing van het verslag van de commissaris-revisor.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.

5. Bezoldigingen.
6. Herbenoeming commissaris-revisor. (78674)

Creanova, naamloze vennootschap,
Brabantsestraat 6, 3740 Bilzen

H.R. Tongeren 76055 — BTW 452.924.474

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming van bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78675)

C.T.S. 2000, naamloze vennootschap,
Winketkaai 18/001, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 71746 — BTW 438.491.270

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal door-
gaan op 5 juni 1999 om 16 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening, afgesloten per

31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontslag en benoeming van bestuurders.
5. Ontlasting aan de bestuurders.
6. Statutenwijziging.
7. Diversen. (78676)

Dagvan, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 45, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 126793 — BTW 446.136.256

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal plaatshebben op 5 juni 1999 om 14 uur, in de
maatschappelijke zetel, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.
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5. Rondvraag.
6. Varia.
7. Benoeming bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78677)

Steenbakkerijen Dakt, naamloze vennootschap,
Merksplasseweg 1, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 34438 — BTW 403.820.797

Jaarvergadering ten Polendam 1, 2340 Beerse op 4 juni 1999 om
14 uur. — Dagorde : 1. Lezing verslag raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rond-
vraag. (78678)

Dalipan, naamloze vennootschap,
Sint-Jacobsstraat 21, 8000 Brugge

H.R. Brugge 62682 — BTW 428.557.876

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in de maat-
schappelijke zetel, Sint-Jacobsstraat 21, Brugge op zaterdag
5 juni 1999 om 11.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur ingevolge art. 60 van de
vennootschapswet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, moet men

zich schikken naar de statutaire voorschriften. (78679)

Den Dam, naamloze vennootschap,
Polendam 1, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 31023 — BTW 403.820.896

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 om
10 uur. — Dagorde : 1. Lezing verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.

(78680)

Danane, commanditaire vennootschap op aandelen,
Pastorijstraat 29, 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken)

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Sint-Niklaas, nr. 318
NN 446.033.021

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999, om 11 uur, op de zetel
van de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 1998.
2. Kwijting aan de zaakvoerders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78681)

Danio & partners, naamloze vennootschap,

Kroonstraat 61, 3581 Beringen (Beverlo)

H.R. Hasselt 48380 — BTW 415.457.631

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1998; 2. Bestem-
ming van het resultaat; 3. Décharge aan de bestuurders; 4. Ontslag en
benoeming bestuurders; 5. Diversen.

Om deel te nemen, gelieve zich te schikken naar de statutaire
bepalingen terzake. (78682)

Danlek, naamloze vennootschap,

Leenhoutstraat 7, 9620 Zottegem (Grotenberge)

H.R. Oudenaarde 32177 — BTW 432.631.183

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschap-
pelijke zetel.

Dagorde :

1. Bespreking jaarrekening, afgesloten per 31 december 1998

2. Goedkeuring jaarrekening

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Bezoldigingen.

5. Allerlei.

Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (78683)

Dasaco, naamloze vennootschap,

Tongersesteenweg, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 88343 — BTW 419.121.954

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 18 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgsloten op 31 december 1998

2. Bestemming van het resultaat

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders

4. Ontslag en benoemingen bestuurders.

5. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar
de statutaire bepalingen. (78684)

Databuild, naamloze vennootschap,

Torenlei 2, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 287887 — BTW 446.379.350

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (78685)
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Dedatra, naamloze vennootschap,
Polendam 1, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 39427 — BTW 414.048.854

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 5 juni 1999 om
10 uur. — Dagorde : 1. Lezing verslag raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rond-
vraag. (78686)

Davra-Invest, commanditaire vennootschap op aandelen,
Collegestraat 20, 9100 Sint-Niklaas

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Sint-Niklaas, nr. 272

De vennoten worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 18 uur op de
zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31 december 1998;

2. Kwijting aan de zaakvoerder;

3. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78687)

D & C Investments, naamloze vennootschap,
Mechelsestraat 97, 3000 Leuven

H.R. Leuven 85524 — BTW 451.103.547

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 7 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoeming.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78688)

Debcon, naamloze vennootschap,
Sint-Jansstraat 131, 8840 Staden

H.R. Ieper 35703 — BTW 454.165.480

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 4 juni 1999 om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap, met als
agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998

2. Kwijting aan de bestuurders

3. Bezoldigingen

4. Benoemingen.

(78689) De raad van bestuur.

Debo, naamloze vennootschap,
Abeelestraat 4, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve)

H.R. Kortrijk 106087

Jaarvergadering op vrijdag 4 juni 1999 om 18 uur. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Voorlegging en bespreking jaarrekening
31 december 1998. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998
+ verdeling van het resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78690)

Debowash, naamloze vennootschap,
Engelhoekstraat 22, 9800 Deinze

Jaarvergadering ten zetel op 4 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31.12.1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78691)

Garage-Carrosserie Declerq Rik, naamloze vennootschap,
Knobbelstraat 50, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 121172 — BTW 440.239.250

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998;
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat;
5. Kwijting aan de bestuurders;
6. Varia. (78692)

Deco - Management, naamloze vennootschap,
Steenweg 181, 9570 Lierde

H.R. Oudenaarde 35475 — BTW 442.376.913

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op

31 december 1998.
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. (78693)

Deconib, naamloze vennootschap,
Aalterbaan 119, 9990 Maldegem

H.R. Gent 138678

De vergadering heeft plaats op 5 juni 1999 om 15 uur op de maat-
schappelijke zetel,Aalterbaan 119, 9990 Maldegem.

Agenda :

1. Mededelingen conform art.60 vennootschappenwet.
2. Jaarverslag van bestuurders.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Goedkeuring en bestemming van het resultaat.

18708 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



5. Kwijting aan de raad van bestuur.

6. Vergoeding van de bestuurders.

7. Rondvraag-varia.

Om de vergadering bij te wonen, dienen de aandeelhouders zich te
schikken naar de schikken. (78694)

Immo Decor, naamloze vennootschap,
Pelgrimstraat 5, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 26475 — BTW 421.521.319

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 11 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.

(78695) De raad van bestuur.

Deepak, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 5, 8020 Oostkamp

H.R. Brugge 51729 — BTW 414.258.789

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78696)

Degotex, naamloze vennootschap,
Kattestraat 1, 9300 Aalst

H.R. Aalst 64051 — BTW 454.693.636

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 12 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.

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. (78697)

Degroma, naamloze vennootschap,
Krankhoevelei 7, 2580 Putte

H.R. Mechelen 82571 — BTW 439.262.322

De jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statu-
ten. (78698)

Deltrac, naamloze vennootschap,
Steenhouwersdijk 4, 8000 Brugge

H.R. Brugge 58526 — BTW 424.676.193

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen welke zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 5 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

1. Beslissing inzake art. 60 S.W.H.V. 2. Verslag van de raad van
bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting te verlenen aan
de bestuurders. 6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78699)

Zakenkantoor Delva, naamloze vennootschap,
Sint-Maartensplein 11, 8940 Wervik

H.R. Ieper 12041 — BTW 421.587.635

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998; 2. Resultaatsaanwen-
ding; 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding;
4. Ontslagen en benoemingen; 5. Rondvraag.
(78700) De raad van bestuur.

Unic Demcan, naamloze vennootschap,
Kerkhofstraat 95, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 500520 — BTW 432.601.489

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring dd. 4 juni 1999 om 20 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per

31 december 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Allerlei.
Volgens de statuten worden alle aandeelhouders verzocht, uiterlijk

vijf dagen voor de vergadering hun aandelen te deponeren op de maat-
schappelijke zetel. (78701)

J. Dendauw, naamloze vennootschap,
Zolderstraat 12, 8553 Zwevegem (Otegem)

H.R. Kortrijk 100276 — BTW 422.122.224

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, Zolderstraat 12, Zwevegem-Otegem, op 4 juni 1999 om 17 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van bestuurders.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op

31 december 1998.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Winstverdeling.
5. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders.
6. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, zich schikken naar de

statuten. (78702)
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Matrijzenbouw Denoo, naamloze vennootschap,
Remi Claeysstraat 38, 8210 Zedelgem

H.R. Brugge 78268 — BTW 450.476.611

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te tien uur
op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Beraadslaging art. 60 Ven. Wet.

2. Verslag van de raad van bestuur.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders.

6. Herbenoeming bestuurders.

7. Rondvraag.

Om tot de jaarvergadering te worden toegelaten, dienen de aandeel-
houders hun effecten te deponeren op de zetel van de vennootschap,
uiterlijk vijf volle dagen vóór de vergadering. (78703)

Immo Denvan, naamloze vennootschap,
Zolderstraat 12, 8553 Zwevegem (Otegem)

H.R. Kortrijk 102194

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, Zolderstraat 12, 8553 Zwevegem-Otegem, op 4 juni 1999 om
17 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van bestuurders;

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998;

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

4. Winstverdeling;

5. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders;

6. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (78704)

Ets. A. Depauw en Co, naamloze vennootschap,
Liederickstraat 23, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 73674 — BTW 405.406.154

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring te willen bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 9
u. 30, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris-revisor.

3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 1998.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor.

6. Ontslag en benoeming van bestuurders.

7. Rondvraag.

Neerlegging van de titels ten minste vijf dagen vóór de algemene
vergadering in de maatschappelijke zetel. (78705)

Dermaut, naamloze vennootschap,
Ooikeplein 21, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 38908 — BTW 451.880.042

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.

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. (78706)

« Derwent Medical Investments Limited »,
en abrégé : « Dermedil », société anonyme,
rue de la Cité 50B, 6800 Libramont-Chevigny

R.C. Neufchâteau 17632 — T.V.A. 436.576.709

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 7 juin 1999 à 18 heures,
au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration; 2. Approbation du bilan et
du compte de résultats; 3. Affectation du résultat; 4. Décharge aux
administrateurs; 5. Divers.

Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (78707)

Derotex, naamloze vennootschap,
Caseelstraat 12, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 107187 — BTW 426.743.184

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring jaarrekening;

3. Aanwending resultaten;

4. Kwijting aan bestuurders;

5. Rondvraag. (78708)

Descamps Dekoratie, naamloze vennootschap,
Voorstraat 38, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 104750 — BTW 425.099.728

De jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennoot-
schap, op 4 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998 en aanwen-
ding van het resultaat; 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-
revisor; 4. Bezoldigingen bestuurders.

Aandelen te deponeren in de zetel van de vennootschap. (78709)
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Immo Desem, naamloze vennootschap,
Poelstraat 7, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 62892

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
de maatschappelijke zetel op zaterdag 5 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van het Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998;

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

4. Bestemming van het resultaat.

5. Benoeming/herbenoeming bestuurders.

6. Allerlei. (78710)

Designotto, naamloze vennootschap,
Doorn 39, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 34234 — BTW 438.648.252

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 9 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31.12.1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge bestuurders.
5. Bepalingen art. 60. 6. Benoeming en herbenoeming bestuurders.
7. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78711)

Desme, naamloze vennootschap,
Theo De Beckerstraat 23, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 78767 — NN 442.164.206

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Jaarrekening 31 december 1998- Bestemming resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-
stig de statutaire bepalingen. (78712)

Devaco, naamloze vennootschap,
Bosstraat 139, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 71531

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
4 juni 1999 om 10 uur.

Dagorde :

1. Verslag raad van bestuur

2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 december 1998

3. Bestemming van het resultaat

4. Kwijting aan bestuurders

5. Ontslag en benoeming bestuurders.

6. Diversen (78713)

Deverma, naamloze vennootschap,

Izegemseaardeweg 231, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 123085 — BTW 443.663.053

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 te 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. (78714)

Dewa-Invest, naamloze vennootschap

Sociale zetel : Baron de Vironlaan 125, 1700 Dilbeek

BTW 443.353.445

Gewone algemene vergadering op 5 juni 1999 te 10 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur 2. Goedkeuring van balans en
resultatenrekening per 31.12.1998 3. Bestemming van het resultaat
4. Decharge te verlenen aan bestuurders 5. Ontslag en benoeming
bestuurders 6. Allerlei

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78715)

Immobiliën D.G., naamloze vennootschap,

Prof. Piccardlaan 9, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 224566

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 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. (78716)

Dheedene Soisson, naamloze vennootschap,

Waregemstraat 50a, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 97338 — BTW 420.139.959

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de zetel op 5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78717)
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Dialco, naamloze vennootschap,
Nieuwenrodestraat 60, 1861 Meise (Wolvertem)

H.R. Brussel 600418 — BTW 456.868.119

De algemene vergadering zal doorgaan op 4 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders
2. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders
3. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.1998
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders. (78718)

Groep Dierckx, naamloze vennootschap,
Voorteinde 85, 2260 Westerlo

H.R. Turnhout 71857 — BTW 450.211.147

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op 5 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 1998.
3. Resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Goedkeuring vergoeding bestuurders.
6. Herbenoeming bestuurders.
7. Rondvraag. (78719)

Digital Video Supplies, naamloze vennootschap,
Zeepakker 20, 2390 Westmalle

H.R. Antwerpen 239663 — BTW 425.410.029

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
zaterdag 5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op

31 december 1998.
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. (78720)

Dima Resto, naamloze vennootschap,
Statiestraat 14, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 306371 — BTW 452.845.686

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 16 uur.

Agenda :

1. Art. 60 Venn. wet.; 2. Verslag raad van bestuur; 3. Goedkeuring
jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders. 5. Bestemming resultaat;
6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78721) De raad van bestuur.

Dinra, naamloze vennootschap,
Steenstraat 46, 9420 Erpe-Mere

H.R. Aalst 57109 — NN 435.652.833

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting
aan bestuurders; 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (78722)

Disaghor, naamloze vennootschap,
Ruiseleedsesteenweg 55, 8700 Tielt

H.R. Brugge 84650 — BTW 458.138.423

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 om 14 uur, met als agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen.
4. Allerlei.
(78723) De raad van bestuur.

Dobbe Otto, commanditaire vennootschap op aandelen,
Mastendreef 13, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 318545 — BTW 458.858.894

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Eventuele verklaringen mbt art. 60 der SWHV.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31-12-1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78724)

Vleeswarenfabriek Dobbels, naamloze vennootschap,
Izegemstraat 58, 8770 Ingelmunster

H.R. Kortrijk 73452 — BTW 415.711.514

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. . Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de statuten. (78725)

Dockx Car & Truck Rental, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 400, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 297581 — BTW 449.245.996

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 5 juni 1999 om 10 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur;
2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Bestemming resultaat; 4.Kwijting
bestuurders; 5. Ontslag en benoemingen; 6. Ronvraag. De aandeelhou-
ders worden verzocht zich te gedragen naar de voorschriften van de
statuten. (78726)

18712 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



De Donken, naamloze vennootschap,
Gestelseweg 12, 2491 Balen-Olmen

H.R. Turnhout 73734 — NN 452.114.426

De algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 14 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Rondvraag.

Aandeelhouders dienen zich te schikken naar artikels 23 en 24 van
de statuten. (78727)

Hotel Donny- Sanocenter, naamloze vennootschap,
Donnylaan 17, 8660 De Panne

H.R. Veurne 29567 — BTW 428.254.604

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per
30 december 1998 en toewijzing van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Allerlei. (78728)

Immo Van Dooren-Janssen, naamloze vennootschap,
Corbeelstraat 6, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 61101 — BTW 435.995.895

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering welke zal gehouden worden op
maandag 7 juni 1999 om 16 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 de vernoemde stukken.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Aanwending van het resultaat.

6. Vergoeding bestuurders.

7. Rondvraag. (78729)

Dormon Diffusion, naamloze vennootschap,
J. Van Elewijckstraat 59, 1853 Strombeek-Bever

H.R. Brussel 428991

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 18 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening
31 december 1998; 3. Kwijting aan bestuurders; 4. Benoemingen;
5.Rondvraag.

Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de
statuten. (78730)

DS Advertising, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 252568 — BTW 429.203.323

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 15 uur op de zetel
te Schoten.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998

2. Goedkeuring van de jaarrekening

3. Kwijting aan de bestuurders

4. Bezoldigingen (78731)

D.S. Verzekeringen, naamloze vennootschap,
Bruggesteenweg 346, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 112012

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Herbenoeming bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78732)

Immo D.S., naamloze vennootschap,
Belgiëlei 58, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 225166 — BTW 421.189.638

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 17 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Kwijting van bestuurder(s).

4. Allerlei. (78733)

Dubota, naamloze vennootschap,
Beversesteenweg 170, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 110511 — NN 428.550.453

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 te 11 uur. — Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Bezoldigingen. 5. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
statuten.
(78734) De raad van bestuur.
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Transport Duchi, naamloze vennootschap,
Paanderstraat 161, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 125735 — BTW 445.497.838

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring jaarrekening;

3. Aanwending resultaten;

4. Kwijting aan bestuurders;

5. Rondvraag. (78735)

Supermarkt Vanduffel, naamloze vennootschap,
Regenboogstraat 12, 3960 Bree

H.R. Tongeren 61516 — BTW 421.300.296

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 20 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag commissaris-revisor.
2. Bespreking jaarrekening. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Kwijting
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders en commissaris-revisor.
6. Varia. (78736)

Duinhoeve, naamloze vennootschap,
Windevang 9, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 75019

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78737)

Durox Paints, naamloze vennootschap,
Ambachtsstraat 1, 2400 Mol

H.R. Turnhout 71285 — BTW 449.511.163

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 7 juni 1999 om
3 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998

3. Herbenoeming bestuurders.

4. Bestemming van het resultaat.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (78738)

Dynaconsult Belgium, naamloze vennootschap,

Franklin Rooseveltlaan 104, 1332 Genval

BTW 431.287.239

Jaarvergadering ten zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 , om
15 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31.12.1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuur-
ders; 5. Rondvraag. (78739)

« Dynamics, Structures and Systems International »,
naamloze vennootschap,

Louis Jasminlaan 79, 1150 Brussel

H.R. Brussel 589647 — BTW 454.570.209

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78740)

Eden Roc, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Franklin Rooseveltplein 40, 9600 Ronse

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Oudenaarde, nr. 34
NN 428.439.595

jaarvergadering ten zetel van de vennootschap op 5 juni 1999 , te
10 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring der
jaarrekening per 31.12.1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. (78741)

Eelbode, naamloze vennootschap,

Zandvoordestraat 358, 8400 Oostende

H.R. Oostende 41664

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op zaterdag
5 juni 1999 om 11 uur, met als agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998.

2. Kwijting aan de bestuurders.

3. Ontslag en benoeming van bestuurders.

4. Bezoldigingen.

(78742) De raad van bestuur.
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E.E.S.A., naamloze vennootschap,
Lange Lozanastraat 145/147, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 300086

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 te
14 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslagen
en benoemingen; 6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten voor de toelating tot de vergade-

ring. (78743)

Eesterblok, naamloze vennootschap,
Geeneindestraat 50b, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 78438 — BTW 443.817.164

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders.
5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78744)

E.F.T.D., naamloze vennootschap,
Lar P4, 8930 Menen (Rekkem)

H.R. Kortrijk 133560 — BTW 433.005.327

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappe-
lijke zetel en worden verzocht zich te schikken naar de bepaling der
statuten.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Varia.
De afgevaardigd bestuurder, (get.) Verhaeghe R. (78745)

Van Eik, naamloze vennootschap, te Gistel

H.R. Oostende 31634

Oproeping gewone algemene vergadering op 5 juni 1999 om 10 uur,
Zevekotestraat 86 te Gistel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekeningen op 31 december 1998 en bijlagen
3. Kwijting bestuurders
4. Benoemingen.
5. Titels neerleggen ten zetel vijf dagen voor de vergadering.

(78746) De raad van bestuur.

De Eiken Boom, naamloze vennootschap,
Everdongenlaan 1, 2300 Turnhout

BTW 417.254.804

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Rapportering door de raad van bestuur;
2. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 1998;
3. Aanwending van het resultaat;
4. Kwijting aan bestuurders;
5. Bezoldiging bestuurders;
6. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78747)

Electronic Repair Center, naamloze vennootschap,
Hendriklei 50, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 234632 — BTW 423.841.696

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone jaarvergade-
ring die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Herbenoeming bestuurders.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Varia. (78748)

Zonnencenter Elite, naamloze vennootschap,
Borsbeeksebinnenweg 92, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 294463 — BTW 449.193.241

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting van de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78749)

Elro, naamloze vennootschap,
Aartrijksestraat 87, 8211 Zedelgem (Aartrijke)

H.R. Oostende 45215 — BTW 437.810.092

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 19 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoe-
ding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Allerlei.
(78750) De raad van bestuur.
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EMKA Trading, naamloze vennootschap,
Konventstraat 13, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 86652 — BTW 412.798.346

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 17 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1) Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

2) Goedkeuring van de jaarrekening.

3) Kwijting aan de bestuurders.

4) Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.

5) Allerlei.

(78751) De raad van bestuur.

Den Engel, naamloze vennootschap,
Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 te 19 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening van 31 december 1998;

2. Goedkeuring van de jaarrekening;

3. Kwijting aan de bestuurders; (78752)

Motozaak De Engel, naamloze vennootschap,
Ringlaan 53, 8480 Ichtegem

H.R. Oostende 44604 — BTW 436.511.579

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. verslag bestuurders;

2. goedkeuring jaarrekening;

3. décharge bestuurders;

4. herbenoemingen, benoemingen bestuurders;

5. diversen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78753)

Ernell, naamloze vennootschap,
Eurolaan 12, 9140 Temse

H.R. Sint-Niklaas 44882 — BTW 419.704.944

Algemene vergadering op 5 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening en de resultaten-
rekening per 31 december 1998.

3. Goedkeuring jaarrekening en aanwending resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Benoeming bestuurder.
6. Varia. (78754)

Erwimo, naamloze vennootschap,
Stuifstraat 8, 9200 Dendermonde

BTW 455.993.238

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag
2. Goedkeuring jaarrekening
3. Resultaatbestemming
4. Kwijting bestuurders
5. Ontslagen en benoemingen
6. Varia. (78755)

Engineering, Separation & Recycling,
in het kort : « E.S.R. », naamloze vennootschap,

Handzamestraat 81A, 8610 Handzame

H.R. Oostende 55997 — BTW 449.734.857

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 om 11 uur, met als agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 1998

2. Goedkeuring van de jaarrekening

3. Kwijting aan de bestuurders

4. Bezoldigingen

5. Ontslag/benoemingen.

6. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
statuten.
(78756) De raad van bestuur.

United Estate Company, naamloze vennootschap,
Breedstraat 38, 9190 Stekene

H.R. Sint-Niklaas 48331 — BTW 440.779.084

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op de zetel
van de vennootschap op vrijdag 4 juni 1999 om 21 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 1998 met inbegrip van de resultaat verwerking. 3. Kwij-
ting aan de bestuurders; 4. Vaststelling van de bezoldiging van de
bestuurders; 5. Rondvraag en varia.
De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, worden

verzocht zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (78757)

Estate, naamloze vennootschap,
Sparrenweg 232, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 81550 — NN 447.087.945

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998- Bestemming van
het resultaat.
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3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de

statutaire bepalingen. (78758)

Etcetera International, naamloze vennootschap,
Windmolenstraat 94, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 91219

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, op
4 juni 1999 om 10 uur op de maatschapppelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31.12.1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (78759)

ETV, naamloze vennootschap,
Ambachtstraat 41, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 69667 — BTW 446.751.811

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op 4 juni 1999 te 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 1998.
3. Resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Goedkeuring vergoeding bestuurders.
6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, gelieve zich te schikken

naar de statuten. (78760)

Eudia, naamloze vennootschap,
Mastendreef 19, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 309445 — BTW 404.093.387

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
5 juni 1999 te 16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de zetel, vijf volle dagen voor de bijeenkomst. (78761)

Euro-Tuindecor, naamloze vennootschap,
Bannerlaan 15, 2280 Grobbendonk

H.R. Turnhout 48216 — BTW 422.106.584

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 17 uur,
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 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. (78762)

E.V.S., naamloze vennootschap,
Dellenhofweg 1, 3210 Lubbeek

H.R. Leuven 76016 — BTW 439.442.068

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 20 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Bezoldigingen.

6. Herbenoeming bestuurders.

7. Rondvraag. (78763)

E.W. Promotion, naamloze vennootschap,
Teintstraat 33, 2580 Putte

H.R. Mechelen 63622 — BTW 432.393.039

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78764)

Immo F, naamloze vennootschap,
Lange Nieuwstraat 44, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 286305

Hierbij nodigen wij de aandeelhouders uit op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel te
Antwerpen, op 4 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening 2. Bestemming van het resul-
taat 3. Kwijting aan de bestuurders 4. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 5. Rondvraag. (78765)

Confectie Fabiola, naamloze vennootschap,
Leynseelstraat 94, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 78369 — BTW 405.413.478

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 15 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 30/11/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.

(78766) De raad van bestuur.

18717MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Immo Fabiola, naamloze vennootschap,
Leynseelstraat 94, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 101376 — NN 422.921.384

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 16 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78767) De raad van bestuur.

Facas & Associates, naamloze vennootschap,
De Keyserlei 19, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 230966 — BTW 422.833.787

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
7 juni 1999 om 14.00 uur.

Agenda :

1. Art.60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur; 3. Goed-
keuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming resul-
taat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78768) De raad van bestuur.

Fairnica, naamloze vennootschap,
Lange Lozanastraat 228, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 323810 — BTW 444.190.714

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 5 juni 1999,
te 9 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening;

3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (78769)

Fams, naamloze vennootschap,
Liefdadigheidsstraat 6A, bus 8, 1210 Brussel

H.R. Brussel 428604

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op zaterdag
5 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Voorlegging en goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 decem-
ber 1998.
2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
3. Eventuele ontslagnemingen en benoemingen.
4. Allerlei.
Om geldig de algemene vergadering te kunnen bijwonen, dient men

zich te schikken naar artikel 9 der statuten. (78770)

Fanaka, naamloze vennootschap,
Van Schoonbekestraat 106, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 297412 — NN 449.271.336

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op vrijdag 4 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen.
Gelieve artikel 29 van de statuten in acht te nemen. (78771)

Fara, naamloze vennootschap,
Kromme Elleboogstraat 54-56, 9320 Erembodegem

H.R. Aalst 61974 — NN 447.110.612

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 11 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4 Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (78772)

Femobel, naamloze vennootschap,
Ambachtenlaan 46, 3001 Leuven (Heverlee)

BTW 435.615.221

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 19 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders
2. Goedkeuring van de jaarrekening
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78773)

Ficoma, naamloze vennootschap,
Turcksinstraat 2, 1830 Machelen

H.R. Brussel 518029

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 18 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78774)

Fidelio, naamloze vennootschap,
Singel 5a, 1745 Opwijk

BTW 447.152.875

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering die zal plaatshebben op 5 juni 1999 te 16 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Resultaatbestemming.
4. Kwijting bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Varia. (78775)
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Fincom, naamloze vennootschap,
Mechelsestraat 83, 2500 Lier

H.R. Mechelen 79496 — BTW 457.572.457

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op 4 juni 1999 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. (78776)

Fineko Consulting, naamloze vennootschap
Hasseltweg 307, bus 11, 3600 Genk

H.R. Tongeren 81516 — BTW 458.916.007

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen, welke zal gehouden worden op de maatschappe-
lijke zetel op 4 juni 1999 om 17 uur met als agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31 december 1998 met inbegrip van de bestemming van
het resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78777)

Finem, naamloze vennootschap,
Konventstraat 13, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 114412 — BTW 433.029.180

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de
maaschappelijke zetel.

Agenda :

1) Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998;
2) Goedkeuring van de jaarrekening;
3) Kwijting aan de bestuurders;
4) Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat;
5) Allerlei.

(78778) De raad van bestuur.

Flamand-Rigole en kinderen, naamloze vennootschap,
Deerlijksesteenweg 37, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 97539 — BTW 420.132.932

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 om 19 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Allerlei.
(78779) De raad van bestuur.

Flatra Benelux, naamloze vennootschap,
Landegemstraat 31, 9850 Nevele

H.R. Gent 161420 — BTW 443.978.304

Uitnodiging tot jaarvergadering in zetel van de vennootschap op
zaterdag 5 juni 1999 om 11 uur.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te

verlenen aan de bestuurders. 5. (Her)benoeming bestuurders. 6. Rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
bepalingen van de statuten. (78780)

Flevan, naamloze vennootschap,
Wagenaarstraat 87, 8791 Beveren-Leie

H.R. Kortrijk 110740 — BTW 429.259.345

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 9.30 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78781) De raad van bestuur.

Florma, naamloze vennootschap,
Melkerijstraat 8, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

H.R. Leuven 64779 — BTW 426.770.405

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden, op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
17.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
afgesloten op 31 december 1998. 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. (78782)

Fluva, naamloze vennootschap,
Kouterstraat 91, 3090 Overijse

H.R. Brussel 525682 — BTW 438.779.302

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen afge-
sloten op 31 december 1998. 3. Aanwending van het resultaat.
4.Ontlasting van bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Allerlei. (78783)

Happy Food’s, naamloze vennootschap,
Gravenland 40, 8791 Waregem (Beveren-Leie)

H.R. Kortrijk 133961 — NN 453.855.278

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur op de zetel
van de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
Zich houden aan de statutaire beschikkingen. (78784)

Forrez Julien, naamloze vennootschap,
Werviksestraat 124, 8900 Ieper

H.R. Ieper 32779 — BTW 439.863.920

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
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2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
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. (78785)

Foto Video Spectrum, naamloze vennootschap,
Bredabaan 508, 2170 Antwerpen

H.R. Antwerpen 270616 — BTW 437.566.604

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 19 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78786)

The Foundation, naamloze vennootschap,
Vijverlaan 57, 1981 Zemst (Hofstade)

H.R. Brussel 606776 — BTW 458.722.205

Jaarvergadering op de maatschapppelijke zetel op 5 juni 1999 om
15.00 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78787)

Fraka-Wilo, naamloze vennootschap,
Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 120

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen, welke zal gehouden worden op de zetel van
de vennootschap, Kasteelhoekstraat 1, 8800 Roeselare, op vrijdag
4 juni 1999 om 16 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998 en

bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan bestuurders.
4. Allerlei.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78788)

Framalux, naamloze vennootschap,
Diestsesteenweg 148, 3202 Rillaar (Aarschot)

H.R. Leuven 77215 — BTW 440.802.939

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders.

5. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78789)

Ingenieursbureau Paul France, naamloze vennootschap,
Heilige Geeststraat 22, 2500 Lier

H.R. Mechelen 54778 — BTW 421.718.386

De Heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op 4 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. lezing van de jaarverslagen van de raad van bestuur 2. bespreking
en goedkeuring van de jaarrekening 3. kwijting aan de bestuurders
4. toewijzing van het resultaat 5. rondvraag

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (78790)

Frebian, naamloze vennootschap,
Gagelbaan 17, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 290948 — BTW 447.768.925

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78791)

Frederico, naamloze vennootschap, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 17591

Jaarvergadering, Schrijnwerkerstraat 2, op 4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

Verslag van bestuurders. Goedkeuring van de jaar- en resultatenre-
keningen per 31 december 1998. Kwijting aan bestuurders. Ontslagen
en benoemingen. Verscheidene. (78792)

Frejutex, naamloze vennootschap,
Spijkerlaan 117, 8791 Beveren-Leie

H.R. Kortrijk 108034 — BTW 427.227.986

De aandeelhouders worden verzocht de jaarrekening te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 14 uur, op de
maatschapppelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders.

6. Varia. (78793)
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Fremar, naamloze vennootschap,
Neerstraat 31-33, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 70638

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, die zal plaatshebben op 4 juni 1999 om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998;

3. Bestemming van het resultaat;

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

5. Ontslag en benoeming;

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78794)

Frevalau, naamloze vennootschap,
Langerei 81A, 8000 Brugge

H.R. Brugge 85958 — BTW 453.273.872

De jaarvergadering zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 14 uur
op de maatschappelijke zetel. — Agenda :1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78795)

Friena, naamloze vennootschap,
Zeedijk 165/23C, 8370 Blankenberge

H.R. Brugge 79875

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 11 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuurders. 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1998. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen.

De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (78796)

Frigro, naamloze vennootschap,
Drieslaan 10, 8560 Moorsele

H.R. Kortrijk 97904 — BTW 420.379.687

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 15 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag.

2. Lezing verslag commissaris-revisor.

3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.

4. Goedkeuring jaarrekening.

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
6. Benoemingen.
7. Bezoldigingen.
8. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (78797)

Frimau, naamloze vennootschap,
Opperstraat 30, 1770 Liedekerke

H.R. Brussel 537997

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel op 4 juni 1999 te 20 uur. Deze vergadering heeft als
dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring der jaarrekening op 31 december 1998;

3. Bestemming van het resultaat;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Benoemigen. (78798)

Fryns Jewellers, naamloze vennootschap,
Maagdendries 6, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 51701 — BTW 417.891.341

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 7 juni 1999
om 16.00 uur.

Agenda :

1. Art. 60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur; 3. Goed-
keuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming resul-
taat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78799) De raad van bestuur.

New Furniture, naamloze vennootschap,
Hasseltweg 240, 3600 Genk

H.R. Tongeren 70653 — BTW 445.822.391

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 16 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (78800)

Future, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 2, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 315616 — BTW 457.405.082

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 20 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.
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. (78801)
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G & A Motors, naamloze vennootschap,
Raadsherenstraat 1, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 64200 — BTW 438.972.015

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel om 18 uur op 4 juni 1999

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur;
2. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 1998;
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
Aandeelhouders dienen zich te schikken naar art. 21 van de statu-

ten. (78802)

Gaia, naamloze vennootschap,
steenweg op Wijchmaal 13, 3990 Peer

H.R. Hasselt 80723 — BTW 444.864.566

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op vrijdag
4 juni 1999 om 19 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur;
2. Bespreking van de jaarrekening per einde boekjaar 31 decem-

ber 1998;
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur;
4. Goedkeuring van de jaarrekening;
5. Bestemming van het resultaat;
6. Décharge te verlenen aan de raad van bestuur. (78803)

Galana, naamloze vennootschap,
Vichtseweg 113-119, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 101808

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 10 uur, op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Goedkeuring van voornoemde stukken.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Aanwending resultaat.
6. Voorstel benoeming commissaris-revisor.
7. Allerlei. (78804)

Gallim, naamloze vennootschap,
Groenplaats 40B 28, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 222102 — BTW 420.690.582

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 7 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Verslagen raad van bestuur en commisaris-revisor. 2. Goedkeu-
ring jaarrekening 31 december 1998. 3. Kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor. 4. Benoemingen. 5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de

statuten. (78805)

Gandagas Company, naamloze vennootschap,
Wiedauwkaai 109, 9000 Gent

H.R. Gent 164006 — BTW 446.241.570

Jaarvergadering op 7 juni 1999 te 14.30 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (78806)

Boekhandel ’t Gazetje, naamloze vennootschap,
Molenstraat 49, 3740 Bilzen (Beverst)

H.R. Tongeren 70961 — BTW 445.245.638

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78807)

G.B.P., naamloze vennootschap,
Zeedijk 164, 2e verdieping, 8370 Blankenberge

H.R. Brugge 79876

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 10 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag bestuurders. 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1998. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (78808)

G.C.M., naamloze vennootschap,
Rijselstraat 37, bus 12, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 119447 — BTW 438.401.101

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 14 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78809) De raad van bestuur.

Geerinckx Management, naamloze vennootschap,
Rubenslaan 47, 2520 Broechem

H.R. Antwerpen 289662 — BTW 447.189.103

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
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5. Rondvraag.
6. Ontslagen en benoemingen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78810)

Dranken Geers, naamloze vennootschap,
Ledergemstraat 7, 9041 Oostakker

H.R. Gent 150549 — BTW 433.309.292

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de,
naamloze vennootschap, Dranken Geers zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel op 7 juni 1999 om 19 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Voorlezen en goedkeuring jaarrekening van 31 december 1998.
3. Toewijzing resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
Neerlegging aandelen op 27 mei op de maatschappelijke

zetel. (78811)

Transport Corneel Geerts, naamloze vennootschap,
Bijkhoevelaan 18, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 190602 — BTW 412.399.557

De vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op
zondag 6 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1˚ Lezing jaarverslag
2˚ Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998
3˚ Kwijting aan de Bestuurders
4˚ Rondvraag
5˚ Herbenoemingen bestuurders
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78812)

Bonneterie De Geest Breigoederenfabriek, naamloze vennootschap,
Witte Molenstraat 8, 8560 Wevelgem (Moorsele)

H.R. Kortrijk 104846 — BTW 425.239.585

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 19 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatswending.
3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag. Zo de algemene verga-
dering een dividend toekent, zal dit betaalbaar zijn in de K.B.C. vanaf
30 juni 1999.
(78813) De raad van bestuur.

Gemil, naamloze vennootschap,
Diestsesteenweg 60, 3210 Linden (Lubbeek)

H.R. Leuven 77679 — NN 437.383.391

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 19 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur

2. Jaarrekening 31 december 1998- Bestemming resultaat

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders

4. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-

stig de statutaire bepalingen. (78814)

Genker Natuursteenbedrijf, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 101, 3600 Genk

H.R. Tongeren 67577 — BTW 439.630.427

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en
vergoeding bestuurders. 5. Varia.

Zich richten naar de statuten. Namens de raad van bestuur. (78815)

Gentals, naamloze vennootschap,
Echelpoel 16, 2280 Bouwel

H.R. Turnhout 78497 — BTW 456.836.049

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 18 uur.

Agendapunten :

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending van de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-
ten. (78816)

Germa, naamloze vennootschap,
Grote Markt 5, 2850 Boom

H.R. Antwerpen 165087 — BTW 400.633.061

Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders 4 juni 1999 om
19 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgeloten per 31 decem-
ber 1998;

2. Bestemming van het resultaat;

3. Ontlasting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat;

4. Diversen.

Voor deelname aan de vergadering dienen de aandeelhouders zich
te schikken naar de voorschriften in de statuten. (78817)

Geuzenhof, naamloze vennootschap,
Groeningenlei 119, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 247201

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de
aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (78818)
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Gevanco, naamloze vennootschap,
Schepen Dejonghstraat 4, te 3800 Sint-Truiden

BTW 436.145.652

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de maatschapppelijke zetel op vrijdag
4 juni 1999 om 11 uur.

Dagorde :

1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring van balans en resulta-
tenrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Diversen. (78819)

Gevaplast, naamloze vennootschap,
Heiveldstraat 177, 9040 Gent

H.R. Gent 78065 — BTW 401.073.422

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering te willen bijwonen op zaterdag 5 juni 1999 ten zetel van de
vennootschap, om vijftien uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Benoeming bestuurders.
Om aan de algemene vergadering deel te nemen dienen de aandeel-

houders zich te schikken naar artikel 17 der gecoördineerde statuten en
hun aandelen, ten minste vijf volle dagen vóór de datum van de
algemene vergadering ten zetel van de vennootschap neer te leggen
tegen ontvangstbewijs.
(78820) De raad van bestuur.

Bloemmolens en Veevoeders Geyskens, naamloze vennootschap,
Terbekstraat 36, 3580 Beringen

H.R. Hasselt 40192 — BTW 406.207.591

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
4 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur en commissaris-revisor;
2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Aanwending van het resultaat;
4. Kwijting over mandaat bestuurders en commissaris-revisor.
5. Benoeming bestuurders en commissaris-revisor.
6. Rondvraag.
Om aan de vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders

verzocht zich te houden aan de voorschriften van de statuten. (78821)

Oud Ghent, naamloze vennootschap,
Vindictivelaan 19, bus 24, 8400 Oostende

H.R. Oostende 49868 — BTW 450.420.983

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 14 uur, op de maatschapppelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Benoeming (herbenoeming) bestuurders.

6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78822)

Gheys Beheer, commanditaire vennootschap op aandelen,
Voorstraat 19, 2400 Mol

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op 4 juni 1999 om 19 uur op de zetel. — Agenda : 1. Lezing
van het jaarverslag; 2. Lezing verslag commissaris-revisor; 3. Bespre-
king jaarrekening per 31 december 1998; 4. Goedkeuring jaarrekening;
5. Kwijting bestuurders en aan commissaris-revisor; 6. Varia. (78823)

Drankencentrale Ghijsels, naamloze vennootschap,
Nederenamestraat 330, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 34554 — BTW 439.556.983

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 20 uur, op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Aanvaarding van wijze van samenroeping.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998 en bestemming van het resultaat.
4. Décharge aan de bestuurders.
5. Varia.
Verder dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de statu-

ten. (78824)

Immo Gijbels,
commanditaire vennootschap op aandelen,

Acaciastraat 21, 2440 Geel

H.R. Turnhout 47922 — BTW 421.865.767

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 18.00 uur.

Agenda : 1. Art. 60 Venn. wet.; 2. Verslag van de zaakvoerder;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Bestemming resultaat; 5. Kwijting
zaakvoerder; 6. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78825) De raad van bestuur.

Immo Giwo, naamloze vennootschap,
Maastrichtersteenweg 138, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 73198

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78826)
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Immo GLD, naamloze vennootschap,
Vichtesteenweg 290, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 136070

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending resultaten.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag. (78827)

Jean-Pierre Goddeeris M.B.A. Company,
commanditaire vennootschap op aandelen,
Pieter De Coninckstraat 19, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 124074

De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeengeroepen op de
maatschappelijke zetel op zaterdag 5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door arti-
kel 60 Venn. W.;
2. jaarverslag van het college der zaakvoerders;
3. goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998;
4. bezoldigingen zaakvoerders;
5. resultaatbestemming;
6. kwijting aan de zaakvoerders;
7. rondvraag.
Om geldig aanwezig of vertegenwoordigd te zijn dienen de wette-

lijke en statutaire bepalingen nageleefd te worden. Neerlegging van de
aandelen geschiedt op de maatschappelijke zetel.
(78828) De raad van bestuur.

Goetinck Algemene Bouwonderneming, naamloze vennootschap,
Monnikenwerve 57-59, 8000 Brugge

H.R. Brugge 58716 — BTW 424.760.327

De gewone jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
4 juni 1999 , om 15 uur, op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

Verslag van de raad van bestuur.
Balans en verlies-en-winstrekening (bespreking).
Goedkeuring der jaarrekeningen.
Ontlasting van de bestuurder.
Allerlei.
Om toegelaten te worden tot de gewone jaarlijkse algemene verga-

dering, zich schikken naar de statuten. (78829)

Muziekinstrumenten Goossens, naamloze vennootschap,
Statielei 45-47, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 207711 — BTW 416.686.759

De aandeelhouders worden verzocht jaarlijkse algemene vergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 10.00 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag raad van bestuur en haar beleidsverslag;
2. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998;
3. Goedkeuring verslag raad van bestuur;

4. Goedkeuring jaarrekening;

5. Bestemming resultaat;

6. Decharge aan de bestuurders; (78830)

Gopro, naamloze vennootschap,
St.-Damiaanstraat 85, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 276506 — BTW 438.413.670

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 4 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Ontlasting aan de bestuurders.

5. Beslissen over het toekennen van een vergoeding voor ingebrachte
gelden.
6. Artikel 60 SWHV.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78831)

Lederwaren Van Gorp en zonen, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 199, 2350 Vosselaar

H.R. Turnhout 29600 — BTW 404.206.027

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op maandag 7 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Kennisname en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van
bestuur betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 1998,
desgevallend met bijzondere aandacht voor de passages welke in
gezegd verslag opgenomen werden in uitvoering van artikel 60
Venn.W.;

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op
31 december 1998;

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Winstverdeling.

5. Ontslagen en benoemingen.
6. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78832)

Grafimat, naamloze vennootschap,
Vichtseweg 199, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 96862 — BTW 419.722.265

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (78833)
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Grafimo, naamloze vennootschap,
Naamsestraat 8, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 80457 — BTW 446.845.346

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
vrijdag 4 juni 1999 om 18 uur.

Dagorde :

1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring balans en resultatenre-
kening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuur-
ders. 5. Diversen. (78834)

Granitrans, naamloze vennootschap,
Markt 1, bus 11, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 140329 — BTW 459.497.215

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 11 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van de
statuten. (78835)

’s Graven Invest, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 38, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 287214 — BTW 444.532.588

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op vrijdag 4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda : 1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaar- en resultaten-
rekening op 31 december 1998. 3. Bestemming der resultaten. 4. Kwij-
ting bestuurders. 5. Ontslag/benoeming bestuurders. 6. Diversen. Om
toegelaten te worden tot de vergadering, dient men zich te schikken
naar de statuten. (78836)

Gredim, naamloze vennootschap,
Koning Leopold III-straat 5, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 88165 — BTW 413.843.075

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 19 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.

(78837) De raad van bestuur.

Green Leaves, naamloze vennootschap,
Kastanjelaan 14, 2222 Itegem

H.R. Mechelen 74161 — BTW 450.477.007

Gewone jaarlijkse algemene vergadering op vrijdag 4 juni 1999 te
17 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 1998 en bestemming van
het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Benoemingen.
5. Rondvraag.

Aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78838)

Grikla, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Rubenslei 28, 2018 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 136
NN 429.492.739

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel
op 4 juni 1999 te 18 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarverslag raad van bestuur;
2. Verslag raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998, en bestemming

van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders.
Om aan de vergadering deel te nemen wordt aan de aandeelhouders

verzocht te handelen volgens artikel 19 van de statuten.
(78839) De raad van bestuur.

Groeninghe, naamloze vennootschap,
Groeningenlei 119, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 247200 — BTW 427.493.252

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 5 juni 1999

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de

aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (78840)

De Groof A., naamloze vennootschap,
Kapelstraat 23, 2490 Balen

H.R. Turnhout 59119 — BTW 432.930.992

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering op de maatschappelijke zetel op 6 juni 1999 om 11 uur met
als agenda :

1. Verslag i.v.m. art. 60 van de vennootschapswet. 2. Verslag van de
raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 4. Bestemming van het resultaat en goedkeuring van de
bezoldigingen. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de externe
accountant. 6. Ontslagen en benoemingen. 7. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen in de statuten. (78841)

Immo-Grow, naamloze vennootschap,
Gentsestraat 58, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 108342

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarlijkse algemene
vergadering die plaats heeft op zaterdag 5 juni 1999 om 10 uur in de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Bevestiging van de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar 1998.
2. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1998.
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3. Goedkeuring jaarrekening 1998.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

statuten. (78842)

Gusa, naamloze vennootschap,
De Bruynlaan 94, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 282033

Jaarvergadering gehouden op 7 juni 1999 te 19 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming resultaat.

3. Kwijting bestuurders.

4. Rondvraag. (78843)

Boekbinderij Gutenberg, naamloze vennootschap,
Berkenhofstraat 113, 8570 Anzegem-Vichte

H.R. Kortrijk 138290 — BTW 458.127.337

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke
zetel te Beukenhofstraat 113, 8570 Anzegem-Vichte.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaar-
rekeningen en de resultatenrekening afgesloten per 31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat; 4. Kwijting aan bestuurders. (78844)

G & W, naamloze vennootschap,
Jan Helmanstraat 1, 2830 Willebroek

H.R. Mechelen 67635

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 19 uur op de zetel der vennoot-
schap. — Agenda : 1. Jaarverslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring
der voorgelegde jaarrekening per 31 december 1998; 3. Resultaat-
bestemming; 4. Emolumenten bestuurders; 5. Kwijting bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat; 6. Benoemingen en ontslagen;
7. Varia.

Zich schikken naar de statuten. (78845)

Hair Pluss, naamloze vennootschap,
Veerstraat 2, 9200 Dendermonde

BTW 441.981.884

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te 14 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de voorgelegde jaarrekening.

3. Resultaatbestemming.

4. Ontlasting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.

5. Ontslagen en benoemingen bestuurders.

6. Varia. (78846)

Hannethane, naamloze vennootschap,
steenweg op Ninove 589, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 39043 — BTW 452.222.611

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die plaats zal vinden op vrijdag 4 juni 1999 om 15 uur,
ten zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Goedkeuring van voornoemde stukken.
4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Bestemming van het resultaat.
7. Rondvraag.
Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de aandeelhou-

ders zich te schikken naar de statuten.
(78847) De raad van bestuur.

Hartgerink Belgium, naamloze vennootschap,
Ambachtstraat 9, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 316357 — BTW 457.858.410

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring te willen bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag
4 juni 1999 om 17 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Aanwending van het resultaat.
5. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78848)

Hautelst, naamloze vennootschap,
Sterrelaan 1, 1740 Ternat

H.R. Brussel 578233 — NN 452.243.791

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 om
20 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december .
2. Kwijting aan de raad van bestuur. (78849)

Etablissementen Hayen, naamloze vennootschap,
Steenweg 67, 3540 Herk-de-Stad

H.R. Tongeren 40178

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders en beslissing over de vergoedingen. 5. Ontslagen en
benoemingen. 6. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (78850)

Verzekeringskantoor P. Heeren, naamloze vennootschap,
Dorp 30, 2360 Oud-Turnhout

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op zetel van de vennootschap zal plaats vinden op
4 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders. (78851)
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Algemene Bouwonderneming Van Hekken, naamloze vennootschap,
Constant de Jongstraat 21, bus 4, 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 4577

De heren aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering
bij te wonen welke zal plaatshebben op de maatschappelijke zetel, op
4 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening.
3. Verslag van de commissaris.
4. Goedkeuring van voornoemde stukken.
5. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur

en aan de commissaris.
6. Bestemming van het resultaat.
7. Rondvraag. (78852)

Helan & C˚, naamloze vennootschap,
Tichelrijstraat 23/3, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 93571

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel op 7 juni 1999 te 15 uur. Deze vergadering heeft als agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 Venn. Wet.

2. Verslag van de raad van bestuur.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

4. Verdeling van het resultaat.
5. Kwijting bestuurders.
6. Herbenoeming bestuurders.
7. Varia
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78853)

Hemarik, naamloze vennootschap,
Vredelaan 69, 8820 Torhout

H.R. Oostende 41580

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78854)

Hemmis, naamloze vennootschap,
Vlasschaard 61, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 122381 — BTW 441.808.967

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 16 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 1998
2. Goedkeuring van de jaarrekening
3. Kwijting aan de bestuurders

4. Benoeming en ontslag.

5. Bezoldigingen.
6. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (78855)

Hermans Metalen Verpakkingen, naamloze vennootschap,
Industriepark - Neerhonderd 44, 9230 Wetteren (Kwatrecht)

H.R. Dendermonde 45568 — BTW 442.476.386

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1) Verslag van de raad van bestuur.

2) Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

3) Goedkeuring van de jaarrekening.

4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

5) Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.

6) Verslag van de commissaris-revisor.

7) Ontslagen en benoemingen.

8) Allerlei.

(78856) De raad van bestuur.

Hertog van Brabant, naamloze vennootschap,
Belselestraat 4, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 41857 — BTW 433.018.193

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78857)

Verhuizingen Hesemans, naamloze vennootschap,
Maatheide 84, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 70487 — BTW 433.864.964

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 14.30 uur.

Agenda :

1. Verslag omtrent artikel 60.

2. Lezing jaarverslag raad van bestuur.

3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.

4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

5. Kwijting aan bestuurders.

6. Benoeming en herbenoeming bestuurders.

7. Diversen. (78858)
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Hesemans Autobus, naamloze vennootschap,
Maatheide 84, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 72078 — BTW 436.217.809

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 14 uur.

Agenda :

1. Verslag omtrent artikel 60.

2. Lezing jaarverslag raad van bestuur.

3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.

4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

5. Kwijting aan bestuurders.

6. Benoeming en herbenoeming bestuurders.

7. Diversen. (78859)

Van Heuverbeke, naamloze vennootschap,
Franklin Rooseveltlaan 49, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 90455 — BTW 415.356.473

Jaarvergadering op 7 juni 1999 te 14 uur op de maatschapppelijke
zete. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoe-
mingen en ontslagen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (78860)

Heve-Immo, naamloze vennootschap,
Baasrodestraat 97, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 49222 — BTW 451.588.547

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

— Verslag van de raad van bestuur.

— Goedkeuring van de jaarrekening.

— Kwijting aan de bestuurders.

— Herbenoeming bestuurders.

— Rondvraag. (78861)

Hilm, naamloze vennootschap,
Grote Beerstraat 54, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 260901 — BTW 432.962.369

De gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel, op vrijdag 4 juni 1999 om 11 uur.

Agenda.
1. Opening.
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 1998.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.
4. Verwerking van het resultaat over het boekjaar 1998.
5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Statutaire benoemingen.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de

statuten. (78862)

K’Himar, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 54, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 132322 — BTW 414.125.563

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag;
2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998;
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
4. Hernieuwing van het mandaat der bestuurders;
5. Kwijting aan de bestuurders;
6. Bestemming van het resultaat.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78863)

Himo, naamloze vennootschap,
Zuivelmarkt 7, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 56159

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
7 juni 1999 om 18.00 uur.

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(78864) De raad van bestuur.

H.M.’s Consultancy Company, naamloze vennootschap,
Zonnelaan 21, 3621 Rekem (Lanaken)

H.R. Tongeren 69177 — BTW 442.641.781

Jaarvergadering op 7 juni 1999 om 19 uur, op de maatschapppelijke
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.
(78865) De raad van bestuur.

Holbek, naamloze vennootschap,
Kalvariestraat 22, 8510 Marke

H.R. Kortrijk 103290

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op
5 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
5. Benoemingen.
6. Rondvraag.
Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de

aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (78866)
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Holmaco, naamloze vennootschap,
Ruggeveldlaan 516, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 265346

Algemene Vergadering op 4 juni 1999 te 16 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Aanstelling bestuur. (78867)

Gebr. Holvoet G.H.V., naamloze vennootschap,
Ghistelstraat 5, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 109357 — BTW 428.253.713

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de accountant.
5. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders.
6. Rondvraag + diverse.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78868)

Plaatbedrijf Holvoet, naamloze vennootschap,
Industrieweg 138-140, 9030 Mariakerke

H.R. Gent 81652 — BTW 400.034.334

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 10 uur op de zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag en verslag van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1998. 3. Resultaatsaanwending. 4. Kwijting
aan bestuurders en commissaris-revisor en goedkeuring van hun
vergoeding. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
Zo de algemene vergadering een dividend toekent, zal dit betaalbaar

zijn in de Generale Bank vanaf 5 juli 1999.
(78869) De raad van bestuur.

Homi, naamloze vennootschap,
Voermanstraat 5, 8840 Staden

H.R. Ieper 33661 — NN 444.357.691

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 10 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/03/1999. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78870) De raad van bestuur.

Th. Van Hoop & zoon, naamloze vennootschap,
Gestelhoflei 17, 2820 Bonheiden

H.R. Mechelen 61799 — BTW 429.490.957

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
11 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag commissaris-revisor.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuur-
ders en commissaris-revisor en goedkeuring van hun vergoeding.
6. Ontslag en benoemingen. (78871)

Horevan, naamloze vennootschap,
Diestsesteenweg 594, 3202 Rillaar

BTW 447.063.793

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
4 juni 1999 om 19 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge van de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78872)

Hottlet International Agencies H.I.A.,
naamloze vennootschap, 2540 Hove

H.R. Antwerpen 233535

Jaarvergadering, Mechelsesteenweg 57, op 4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

Verslag van bestuurders. Goedkeuring van de jaar- en resultatenre-
kening per 31 december 1998. Kwijting aan bestuurders. Ontslagen en
benoemingen. Verscheidene. (78873)

Houbrechts Natuursteen, naamloze vennootschap,
Bijvennestraat 57, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 88530 — BTW 454.405.210

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel,
op 4 juni 1999 om 18 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Diverse. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. (78874)

den Houdijker-Beheer, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen,

Kleistraat 171, 2630 Aartselaar

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 571

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone Algemene
Vergadering die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 20.00 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking tegenstrijdige belangen zaakvoerder;
2. Lezing van het jaarverslag van de zaakvoerder;
3. Goedkeuring van de jaarrekening;
4. Toekenning vergoeding aan het kapitaal;
5. Décharge verlenen aan de zaakvoerder voor de uitoefening van

zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar;
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6. Kwalificatie van de eventuele voordelen van alle aard toegekend
aan de zaakvoerder als een bezoldiging.
7. Goedkeuring bezoldigingen en voordelen van alle aard aan de

zaakvoerder;
8. Diversen. (78875)

Van Hout Horeca, naamloze vennootschap,
Bosstraat 139, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 71690 — BTW 435.412.709

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 11 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Allerlei.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78876)

Verzekeringen Huysmans, naamloze vennootschap,
Welvaartstraat 21, 2250 Olen

H.R. Turnhout 68716

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 17 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge aan de
bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei.
Zich te schikken naar de statuten. (78877)

Woningbureau Paul Huyzentruyt, naamloze vennootschap,
Grote Heirweg 2, 8791 Waregem (Beveren-Leie)

H.R. Kortrijk 105162 — BTW 425.537.218

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 17 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag
2. Lezing verslag commissaris-revisor.
3. Bespreking jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
4. Goedkeuring jaarrekening.
5. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor.
6. Benoeming commissaris-revisor.
7. Bezoldigingen.
8. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (78878)

Hydraumec, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 17, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 62453 — BTW 437.707.649

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 8.00 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Benoeming van bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78879)

IBS, naamloze vennootschap,
Merksplasseweg 1, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 50159 — BTW 423.697.780

jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 5 juni 1999 om
16 uur. — Dagorde : 1. Lezing verslag raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rond-
vraag. (78880)

ICA, naamloze vennootschap,
Maatheide 84, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 85018 — BTW 451.509.363

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 16u30.

Agenda :

1. Verslag omtrent artikel 60

2. Lezing jaarverslag raad van bestuur

3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998

4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998

5. Kwijting aan bestuurders

6. Benoeming en herbenoeming bestuurders

7. Diversen (78881)

Industrial Consulting Engineers, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 178150 — BTW 404.894.331

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998;

3. Bestemming van het resultaat;

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

5. Statutaire benoemingen;

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78882)

I.C.T., naamloze vennootschap,
Witte Molenstraat 116, 8200 Brugge

H.R. Brugge 60788 — BTW 439.419.106

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 5 juni 1999 om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van Bestuur ingevolge art. 60
Venn.Wet; 2. Verslag raad van bestuur; 3. Goedkeuring jaarrekening en
resultaatsbestemming; 4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslagen en benoe-
mingen; 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78883)
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Idan, naamloze vennootschap,
Robulken 1, 9830 Sint-Martens-Latem

H.R. Gent 144334

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring balans
en resultatenrekening, afgesloten per 31 decem-
ber 1998. 3. Winstverdeling. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Rond-
vraag. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statu-
ten. (78884)

Idea, naamloze vennootschap,
Kachtemstraat 295, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 116792 — BTW 430.462.145

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal doorgaan op vrijdag 4 juni 1999 om 14 uur ten kantore notaris
Kathleen Van Den Eynde - Koestraat 39 te Rumbeke.

Agenda :

-— Lezing verslag van de raad van bestuur;
— Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
— Aanwending resultaat.
— Kwijting bestuurders.
— Ontslag en benoeming bestuurders.
— Aanpassing statuten aan de reparatiewet, met inbegrip verhoging

kapitaal ad. 1.000.000 F via opslorping reserves, en zonder creatie van
nieuwe aandelen.
— Kapitaalsverhoging om het kapitaal af te ronden naar 65.000

EURO via opslorping reserves, en zonder creatie van nieuwe aandelen.
(78885)

Ierbo, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 4, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 69513 — BTW 430.110.075

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
10 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78886)

Im-Le-Ro, naamloze vennootschap,
Heuvelstraat 9, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 69056 — BTW 423.331.754

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 18 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78887)

Imalfa, naamloze vennootschap,
Otegemstraat 243, 8550 Zwevegem

H.R. Kortrijk 100034 — NN 421.975.140

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 4 juni 1999 om 16 uur, ten zetel van de
vennootschap, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Goedkeuring van de toewijzing van het
resultaat. 6. Statutaire benoemingen.

De toegekende dividenden zullen betaalbaar gesteld worden op de
zetel van de Generale Bank te Kortrijk, vanaf 15 juni 1999.
(78888) De raad van bestuur.

Imbost, naamloze vennootschap,
Bellegemplaats 7, bus 1/3, 8510 Kortrijk (Bellegem)

H.R. Kortrijk 91451 — BTW 415.874.434

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering die plaats zal vinden op zaterdag
5 juni 1999 om 15 uur op de maatschappelijke zetel te Bellegem met
volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van de jaarrekening op 31 december 1998.

3. Goedkeuring van voornoemde stukken.

4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.

5. Bestemming van het resultaat.

6. Rondvraag.

Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de aandeelhou-
ders zich te schikken naar de statuten. (78889)

Imma, naamloze vennootschap,
Zonnelaan 9, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 123165

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappe-
lijke zetel en worden verzocht zich te schikken naar de bepaling der
statuten.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Varia.

De afgevaardigd bestuurder, (get.) Verhaeghe R. (78890)]

Immatov, naamloze vennootschap,
Oude Beurs 44, 2000 Antwerpen

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 10 uur op de maatschapppelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring jaar- en
resultatenrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming der resul-
taten. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. Zich richten naar de statuten. (78891)
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Immobelis, naamloze vennootschap,

Bocheldreef 13, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 70820 — BTW 438.713.380

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18 uur op de maatschappelijke
zetel.

Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998;
2. Bestemming resultaat; 3. Kwijting bestuurders voor uitoefening
mandaat; 4. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (78892)

Immoferm, naamloze vennootschap,

Moregemplein 17, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 41469 — BTW 457.609.673

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur op de zetel
van de vennootschap met volgende agenda :

1. goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. bestemming van het resultaat.

3. kwijting aan de bestuurders.

4. ontslagen en benoemingen.

De voorzitter van de raad van bestuur. (78893)

Immofrabel, naamloze vennootschap,

Robert Dansaertlaan 202, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

H.R. Brussel 479914 — BTW 428.776.325

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die plaatsvindt op de zetel van de vennootschap op
zaterdag 5 juni 1999 te 20.00 uur met de dagorde :

1. Jaarverslag

2. Goedkeuring van de jaarrekening

3. Aanwending van het resultaat

4. Kwijting aan de bestuurders

5. Statutaire benoemingen

6. Allerlei

Om aan de vergadering deel te nemen, zich richten naar de statu-
ten. (78894)

Immoland, naamloze vennootschap,

Ankerrrui 34-36, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 255268

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 14.00 uur.

Agenda : 1. Art. 60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(78895) De raad van bestuur.

Immoposeidon, naamloze vennootschap,

Dascottelei 94, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 176201 — BTW 403.800.508

Jaarvergadering in de zetel op vrijdag 4 juni 1999 om 16 uur.

Agenda :

Verslag raad van bestuur; Bespreking en goedkeuring jaarrekening;
Bestemming resultaten; Kwijting mandatarissen; Ontslag en benoe-
ming mandatarissen; Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78896)

Immotec, naamloze vennootschap,

Oudeheerweg-Heide 63, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 45714 — BTW 443.255.059

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op de zetel van de vennootschap zal plaats vinden op
5 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening op 31 december 1998.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Bezoldigingen. (78897)

Immovata, naamloze vennootschap,

Leon Bekaertlaan 22, 9880 Aalter

H.R. Gent 161448 — BTW 442.354.642

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 18 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

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. (78898)

Imomaart, naamloze vennootschap,

Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 94774

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 15 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de
statuten.

(78899) De raad van bestuur.
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Imsofin, naamloze vennootschap,
Valkeniersdreef 7, 3140 Keerbergen

H.R. Mechelen 68129 — BTW 429.573.012

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. (78900)

Imvopo, naamloze vennootschap,
Ambiorixlei 20, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 189166 — BTW 411.581.985

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslag en benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-

schriften van de statuten. (78901)

Incoma, naamloze vennootschap,
Koning Albertstraat 28, bus 6, 2500 Lier

H.R. Mechelen 70621 — BTW 434.106.969

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal doorgaan op maandag 7 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending van de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de

statuten. (78902)

Indoor Action Events, naamloze vennootschap,
Walenstraat 32, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 87801 — BTW 453.163.907

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78903)

Industrial Renting International, naamloze vennootschap,

Ambachtenlaan 1, 9990 Maldegem

H.R. Gent 170534 — BTW 450.879.358

Jaarvergadering vrijdag 4 juni 1999 om 18 uur op de zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag met meldingenArt. 60 G.W.H.V./2. Goedkeuring jaar-
rekening en resultaatbestemming 31 december 1998/3. Kwijting
bestuurders/4. Bezoldiging bestuurders/5. Lopende rekeningen/
6. Waarderingsregels/7. Statutaire benoemingen/
8. Diversen. (78904)

Industriële en Bouwkundige Toepassingen,
afgekort : « NV IBT », naamloze vennootschap,

Schoolstraat 22, 9860 Gijzenzele

BTW 427.649.739

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te 15 uur
op de maatschapppelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Verlenging mandaat bestuurders.
6. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de
statuten. (78905)

Induver Gent, naamloze vennootschap,

Kasteellaan 184, 9000 Gent

H.R. Gent 158341 — BTW 441.035.145

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, welke zal plaatshebben op de maatschappelijke zetel op
5 juni 1999 om 9.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op
31 december 1998 en bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Varia. (78906)

Innovex, naamloze vennootschap,

Vlaanderenstraat 3, 8501 Heule

H.R. Kortrijk 113050 — BTW 431.519.841

Wij nodigen alle aandeelhouders uit tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Décharge te verlenen aan de bestuurders.

4. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78907)
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K-Insituform, naamloze vennootschap,
Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 83242 — BTW 449.805.331

Jaarvergadering op vrijdag 4 juni 1999 te 11 uur op de maatschapppe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening op
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Benoemingen. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (78908)

Inter-Home, naamloze vennootschap,
Boekenberglei 85, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 265786 — NN 435.355.992

Jaarlijkse Algemene Vergadering der aandeelhouders op de zetel van
de vennootschap op maandag 7 juni 1999 om 16 uur.

Agenda :

1. Voorlezing verslag van de raad van Bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Verlenen van ontlasting aan de bestuurders en de afgevaardigd-

bestuurder;
5. Varia.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statutaire bepa-

lingen. (78909)

Interglobo Morra North Europe, naamloze vennootschap,
Keizerstraat 13, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 309585 — BTW 454.978.795

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Bespreking tegenstrijdige belangen bestuurders;
2. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Toekenning vergoeding aan het kapitaal.
5. Décharge verlenen aan de raad van bestuur voor de uitoefening

van haar mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
6. Décharge verlenen aan de accountant voor de uitoefening van zijn

mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
7. Kwalificatie van de eventuele voordelen van alle aard toegekend

aan de leden van de raad van bestuur als een bezoldiging.
8. Goedkeuring bezoldigingen en voordelen van alle aard aan de

leden van de raad van bestuur.
9. Intrestlast bepalen voor de vordering van de vennootschap op de

leden van de raad van bestuur.
10. Diversen. (78910)

Interlex, naamloze vennootschap,
Lierselei 185, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 252760 — BTW 429.113.746

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 17 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar

1 januari 1998 tot 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen.
6. Rondvraag. (78911)

Intersportif, naamloze vennootschap,
Golfweg 1, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 67856 — BTW 430.792.341

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 4 juni 1999 te 19 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (78912)

I & P Invest, naamloze vennootschap,
Tiensesteenweg 63, 3360 Korbeek-Lo

H.R. Leuven 91399

Bijeenroeping van de statutaire alg.vergadering de aandeelhouders
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 16 uur op de maatschap-
pelijke zetel, om te beslissen over de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Kwijting, ontlasting van de bestuurders.

3. Bestemming van de resultaten.

4. Rondvraag en varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78913)

Isigi, naamloze vennootschap,
Louisastraat 35, 8400 Oostende

H.R. Oostende 51167 — BTW 453.050.637

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 10.00 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeu-
ring jaarrekening 31 december 1998. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwij-
ting bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (78914)

Iso-Tecnic, naamloze vennootschap,
Windmolenstraat 72-74, 2660 Antwerpen (Hoboken)

H.R. Antwerpen 323970 — BTW 423.792.703

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 14 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78915)
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Istana, naamloze vennootschap,
Schriekbos 22, 2980 Zoersel

H.R. Antwerpen 289486 — BTW 447.009.454

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 6 juni 1999 te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78916)

De Jaeghere, naamloze vennootschap,
Kustlaan 85, 8380 Zeebrugge

H.R. Brugge 58581 — BTW 424.750.825

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni 1999 om 16 u.

Agenda :

1. Eventuele verklaringen m.b.t. art. 60 ter Sw.H.V.;
2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat;
5. Kwitantie te verlenen aan de bestuurders;
6. Aanpassing kapitaal-Euro.
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-

ten. (78917)

Jaff, naamloze vennootschap,
Oudenaardestraat 19, 8570 Vichte

De jaarvergadering zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 17 uur
op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders.
6. Diversen. (78918)

Jaga, naamloze vennootschap,
Verbindingslaan, 3590 Diepenbeek

H.R. Hasselt 45752 — BTW 413.382.425

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
10 uur. —Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5. Herbe-
noeming bestuurders. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (78919)

Jalisa, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Fochlaan 15, 8300 Knokke-Heist

Gewone jaarvergadering van 4 juni 1999 om 10 uur op de zetel.

Agenda :

Verslag van de raad van bestuur. Lezing van de jaarrekening afge-
sloten op 31 december 1998. Goedkeuring van de jaarrekening en van
de verwerking van de resultaten. Kwijting van hun bestuur aan de
leden van de raad van bestuur.

Zich gedragen naar de statuten. (78920)

Jani, naamloze vennootschap,

Vliegstraat 43, 3570 Alken

H.R. Tongeren 74629 — NN 450.407.820

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

5. Varia.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (78921)

J.E.V., naamloze vennootschap,

Henri Serruyslaan 42, bus 12, 8400 Oostende

H.R. Oostende 48926 — BTW 448.094.270

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 14 uur ten zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge bestuurders. 5. Aller-
lei. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten. (78922)

Jimmo, naamloze vennootschap,

Parkietenlaan 14, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 126573

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 11 uur, op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Lezing jaarrekening 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Aanwending van het resultaat.

6. Mededelingen. (78923)
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J.M.I., burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap
Mechelsesteenweg 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Mechelen, nr. 207
NN 446.090.627

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (78924)

IT Services, naamloze vennootschap,
Weidestraat 62, 8310 Assebroek

BTW 432.859.530

Jaarvergadering op zaterdag 5 juni 1999 om 10 uur ten zetel. —
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge bestuurders.
5. Allerlei. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten. (78925)

Jogo, naamloze vennootschap,
Ongelberg 7, 2490 Balen

H.R. Turnhout 76749 — BTW 454.884.468

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 5 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998 - Bestemming
van het resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statutaire bepalingen. (78926)

Jokali, naamloze vennootschap,
Reuvoortweg 27a, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 63802 — BTW 427.152.267

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de
statuten. Namens de raad van bestuur. (78927)

Jollymex, naamloze vennootschap,
Lindenstraat 91, bus 3, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 46299 — BTW 435.545.539

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 20 uur in de zetel van
de vennootschap.

Agenda :

1. Jaarverslag.
2. Besprekening van de jaarrekening per 31 december 1998;
3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78928)

Jonelinvest, commanditaire vennootschap op aandelen,
Corsendonk 6, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 58541

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de zaakvoerder.
2. Lezing van de jaarrekening.
3. Goedkeuring van de voornoemde stukken.
4. Kwijting te verlenen aan de zaakvoerder.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78929)

Agnes De Jonghe, commanditaire vennootschap op aandelen,
Prins Leopoldstraat 62, 2140 Borgerhout

H.R. Antwerpen 298817

De gewone algemene vergadering zal plaatshebben op vrijdag
4 juni 1999 om 19 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de zaakvoerder.
4. Diversen.
De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor

de vergadering op de maatschappelijke zetel. (78930)

Joossens Motors, naamloze vennootschap,
te 2800 Mechelen, Nekkerspoelstraat 282

H.R. Mechelen 32367 — BTW 403.601.459

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van

1 januari 1998 tot en met 31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Statutaire benoemingen;
6. Allerlei. (78931)

J.M. Jouret Management Center, naamloze vennootschap,
Lozenberg 21/1, 1932 Zaventem

H.R. Brussel 495987 — BTW 431.281.301

Jaarvergadering ten zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 , om
10 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting
bestuurders; 5. Rondvraag. (78932)
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Joval, naamloze vennootschap,
Munkendoornstraat 12, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 113634 — BTW 432.101.049

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de
zetel.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag.
2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Bezoldigingen.
6. Rondvraag. (78933)

Molens Joye, naamloze vennootschap,
Mandellaan 546, 8800 Rumbeke

H.R. Kortrijk 102430 — BTW 423.251.184

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 5 juni 1999,
te 11.uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (78934)

J.S.-Invest, naamloze vennootschap,
Dr. Dryepondtstraat 2, 1040 Brussel

H.R. Brussel 612884

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 17 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 ven. Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78935)

Schoenen Julien, naamloze vennootschap,
Voorstraat 1-3, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 103469 — BTW 424.183.275

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 10 uur op de zetel van de vennoot-
schap :

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998;
2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (78936)

Junior Shop, naamloze vennootschap,
Bredabaan 851, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 259109 — BTW 432.034.832

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 17 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Herbenoeming bestuurders.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78937)

Jupimmo, naamloze vennootschap,
Droge Vijvers 8, 3370 Boutersem

H.R. Leuven 95192 — BTW 440.068.511

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 19 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

Beraadslaging i.v.m. art.60 Ven.Wet - Verslag van de raad van bestuur
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998 - Bestemming van het
resultaat - Beraadslaging art. 103/104 VennWet. - Kwijting te verlenen
aan de bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78938)

Karinhall, naamloze vennootschap,
Wingenesteenweg 29, 8755 Ruiselede

H.R. Brugge 81466 — BTW 454.272.774

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de 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.
(78939) De raad van bestuur.

Kawo, commanditaire vennootschap op aandelen,
Rollebeekstraat 12, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 300276

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
willen bijwonen, die doorgaat op 4 juni 1999 te 18 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de zaakvoerder.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de zaakvoerder.
5. Benoemingen.
6. Allerlei.
Alle aandeelhouders worden verzocht, overeenkomstig artikel 25

van de statuten, uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering
hun aandelen te deponeren bij het Gemeentekrediet, Kerkstraat 7, te
2160 Wommelgem. (78940)
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Expertisebureau De Keersmaecker, naamloze vennootschap,
Alfons Wensstraat 16, 2180 Ekeren (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 216518 — BTW 419.222.419

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 15 uur, op
de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag raad van bestuur en haar beleidsverslag;
2. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998;
3. Goedkeuring verslag raad van bestuur;
4. Goedkeuring jaarrekening;
5. Bestemming resultaat;
6. Decharge aan de bestuurders. (78941)

Keha, naamloze vennootschap,
De Gerlachestraat 20, bus 10, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 77242

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 18 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78942)

Bouwwerken Kemp, naamloze vennootschap,
Lendeleedsestraat 293, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 107441 — BTW 426.955.990

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 5 juni 1999,
te 10.uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (78943)

Meubelen Kerremans, naamloze vennootschap,
Hendrik Consciencestraat 10, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 28934 — BTW 403.602.251

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 19 uur, op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van

1 januari 1998 tot en met 31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Statutaire benoemingen;
6. Allerlei. (78944)

Kestens Invest, naamloze vennootschap,
Industriepark Soldatenplein 22, 3300 Tienen

H.R. Leuven 90102 — BTW 454.091.147

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

5. Varia.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (78945)

Ketzin, naamloze vennootschap,
Emelgemsestraat 1, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 124695 — BTW 444.519.227

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Ontslag en
benoeming bestuurders. 6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78946)

Kijoka, naamloze vennootschap,
Schijnparklaan 55, 2110 Wijnegem

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 976

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
gehouden worden op 7 juni 1999 te 18 uur, ten maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4. Herbenoeming bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-
ten. (78947)

Kimberley, naamloze vennootschap,
weg op Messelbroek 127, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

H.R. Leuven 72126 — BTW 434.397.672

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 16 uur op de maatschapppelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Varia. (78948)
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Kimo, naamloze vennootschap,
Yzerlaan 2, 2060 Antwerpen

H.R. Antwerpen 270479

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 6 juni 1999 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78949)

Molens ’t Kindt, naamloze vennootschap,
Kaaistraat 18, 8581 Avelgem (Kerkhove)

H.R. Kortrijk 13712 — BTW 405.446.835

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaats hebben op 5 juni 1999 om 10 uur ter zetel van de
vennootschap, met volgende dagorde : 1) Verslag van de raad van
bestuur. 2) Lezing van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3) Verslag van de commissaris-revisor. 4) Goedkeuring van
de jaarrekening. 5) Decharge aan de bestuurders en aan de
commissaris-revisor. 6) Goedkeuring van de toewijzing van het resul-
taat. 7) Benoemingen. 8) Diversen.
(78950) De raad van bestuur.

Jacky Knoops-Kässinger, naamloze vennootschap,
Broekkantstraat 47, 3660 Opglabbeek

H.R. Tongeren 79615 — BTW 457.318.475

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgelsoten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78951)

Koberko, naamloze vennootschap,
Adriaan Brouwerstraat 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 284575

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening en resultatenrekening per

31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Ontlasting aan de bestuurders;
5. Beslissen over het al dan niet toekennen van een vergoeding voor

ingebrachte gelden;
6. Kwijting aan de accountant.

7. Herbenoeming bestuurders.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78952)

Immo Kockx, naamloze vennootschap,

Koningin Elisabethlei 14A, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 239122

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 15 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekeningen per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Décharge bestuurders. 5. Allerlei.Zich schikken naar de statu-
ten. (78953)

Kofidina, naamloze vennootschap,

Emiel Vanderveldestraat 28, 8200 Brugge

H.R. Brugge 55615

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
4 juni 1999 te 17 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening; 3. Bestemming van het resultaat; 4. Kwijting aan bestuur-
ders; 5. Varia. (78954)

Voeders De Kooning, naamloze vennootschap,

Zilverenhoeksteenweg 134, 2920 Kalmthout

H.R. Mechelen 250144 — BTW 428.341.211

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de maat-
schappelijke zetel te Kalmthout om 19 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur,

2. Lezing van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998,

3. Goedkeuring van de jaarrekening en van de verwerking der
resultaten,

4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.

5. Benoemingen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78955)

Korim, naamloze vennootschap,

Zuidburgweg 59C, 8630 Veurne

H.R. Veurne 32131 — BTW 434.992.243

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
7 juni 1999 om 17 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/1998. 4. Bestemming resultaat.
5. Kwijting aan bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen.

De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (78956)
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Kranzle Belgium, naamloze vennootschap,
Baanstknokstraat 106, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 119119 — BTW 438.224.521

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
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. (78957)

KRE Invest, naamloze vennootschap,
Kloosterstraat 18, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 308307

De algemene vergadering heeft plaats op 5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
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. (78958)

Kwanten & Meeuwissen, naamloze vennootschap,
Weversstraat 13, 3930 Hamont-Achel

BTW 449.846.606

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78959)

Immo-Laek, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 945, 2610 Antwerpen (Wilrijk)

H.R. Antwerpen 294045

Bijeenroeping jaarvergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 te
18.00 uur, op de maatschappelijke zetel, Boomsesteenweg 945,
2610 Antwerpen-Wilrijk.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders;
4. Statutaire benoemingen;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten.
(78960) De raad van bestuur.

Lambrechts, naamloze vennootschap,
Kwadenplasstraat 19, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 54281 — BTW 321.057.006

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 7 juni 1999 om 15.30 uur.

Agenda :

— bespreking jaarrekening en jaarverslag 31 december 1998.
— goedkeuring jaarrekening.
— kwijting aan de bestuurraad.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar art. 27 van de

statuten. (78961)

Algemene Onderneming Jos Lambrechts, naamloze vennootschap,
Muizenstraat 37, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 88283 — BTW 453.921.792

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
20 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (78962)

Lamiver, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Lieven Bauwensstraat 37, 8200 Brugge

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brugge, nr. 91
NN 443.043.335

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 11 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoe-
ding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(78963) De raad van bestuur.

’t Langbedde, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Slijpsteenweg 35, 8432 Leffinge

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van Bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (78964)
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Limburgs automobiel-, revisie- en carrosserie centrum (L.A.R.),
naamloze vennootschap,

Industriezone Schurhovenveld 3808, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 72861 — BTW 437.160.687

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaatshebben op 4 juni 1999 om 18.30 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en Commissaris-Revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998. en

resultaatbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor voor

de uitoefening van hun mandaat.
4. Herbenoeming commissaris-revisor.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78965)

De Laruelle, naamloze vennootschap,
Groenenborgerlaan 134, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 199192

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening 31 decem-
ber 1998. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Benoemingen. 5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de

statuten. (78966)

J. Lauwers, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 27, 8720 Dentergem (Oeselgem)

H.R. Kortrijk 104020 — BTW 424.680.945

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 15 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening op 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78967)

New-Laxevaags, naamloze vennootschap,
Rodendijk 43, 2980 Zoersel

H.R. Antwerpen 291135 — BTW 447.886.216

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 19 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-

ling van de statuten. (78968)

L.E., naamloze vennootschap,
Stationsstraat 109, 3150 Haacht

H.R. Leuven 88095 — NN 452.420.569

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 19 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag (78969)

Leemans Schilderwerken, naamloze vennootschap,
Populierenstraat 24, 3800 Gelmen

H.R. Hasselt 75408 — BTW 439.879.261

Jaarvergadering op vrijdag 4 juni 1999 om 17 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda : Beraadslaging i.v.m. art. 60 Ven. Wet. Verslag raad van
bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. Kwijting aan
de bestuurders. Benoeming/herbenoeming bestuurders. Zich schikken
naar de statuten. (78970)

De Leeuwerik, naamloze vennootschap,
Provinciale Steenweg 323, 2627 Schelle

H.R. Antwerpen 317405 — NN 458.168.909

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 op 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.

2. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders. (78971)

Lenaerts EOS-Security, naamloze vennootschap,
Europark 1086, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 74991 — BTW 439.317.255

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders;

2. Goedkeuring van de jaarrekening;

3. Aanwending van het resultaat;

4. Kwijting van de bestuurders;

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden gevraagd zich te gedragen volgens de
statuten. (78972)
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Lenaerts-Blommaert Verhuur,
afgekort : « L.B.V. », naamloze vennootschap,

J. de Malschelaan 9, 9140 Temse

H.R. Sint-Niklaas 38651 — BTW 421.561.505

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 te 17 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Benoeming commissaris-revisor.
7. Verslag commissaris-revisor en kwijting. 6. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (78973)

Levaco, naamloze vennootschap,

Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 175261 — BTW 406.489.888

Gewone algemene vergadering op 4 juni 1999 te 11 uur, op de
maatschapppelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening 1998.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Kwijting bestuurders.

5. Statutaire benoemingen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering gelieve men
zich te schikken naar artikel 14 der statuten. (78974)

Levant, naamloze vennootschap,

Rijselstraat 28, 8820 Torhout

H.R. Oostende 50331

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag.

Zich schikken naar de statuten. (78975)

L.F.-Industries, naamloze vennootschap,

Lierselei 185, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 201573 — BTW 415.236.313

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 15 uur op
de maatschapppelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van
1 januari 1998 tot en met 31 december 1998;

3. Bestemming van het resultaat;

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

5. Statutaire benoemingen;

6. Allerlei. (78976)

Immo Liliane, commanditaire vennootschap op aandelen,

Oud Gasthuisstraat 5, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 248394

De vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op
zondag 6 juni 1999 te 12 uur.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag.

2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.

3. Kwijting aan de Bestuurders.

4. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78977)

Q-Linair, naamloze vennootschap,

Ingooigemstraat 23, 8570 Anzegem

H.R. Kortrijk 135475 — BTW 454.022.356

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78978)

Lithobel, naamloze vennootschap

Sociale zetel : Wallestraat 50, 9500 Geraardsbergen

BTW 450.972.992

Gewone algemene vergadering op 4 juni 1999 te 20 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van balans en
resultatenrekening per 31.12.1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge te verlenen aan bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6.Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78979)

Loetschert G. en zoon, naamloze vennootschap,

Vlamingstraat 16, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 89456 — BTW 414.587.896

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap, op 5 juni 1999 om
15 uur.

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de
statuten. (78980)
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Loonbeheer, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 108, 3570 Alken

H.R. Tongeren 79927 — BTW 457.679.652

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 15 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. Bestemming
van het resultaat.

3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statutaire bepalingen. (78981)

Loosvelt-Noppe, naamloze vennootschap,
Dwarsstraat 10, 8531 Bavikhove

H.R. Kortrijk 81215 — BTW 406.122.469

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappe-
lijke zetel en worden verzocht zich te schikken naar de bepaling van de
statuten.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Varia.
De afgevaardigde bestuurder, (get.) Loosvelt, Raoul. (78982)]

Loyson, naamloze vennootschap,
Legeweg 90, Sint-Andries

H.R. Brugge 33355 — BTW 419.993.073

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 14 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen; 2. Verslag bestuurders; 3. Goedkeuring
jaarrekening 31 december 1998; 4. Bestemming resultaat; 5. Kwijting
bestuurders; 6. Benoemingen en ontslagen; 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (78983)

Lumakri, naamloze vennootschap,
Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 238198 — BTW 424.870.886

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten om toegelaten te worden tot de

vergadering. (78984)

Luvapack, naamloze vennootschap,
Europarklaan 2067, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 93431 — BTW 458.343.905

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 10 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Decharge aan de bestuurders.
4. Varia.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (78985)

J. Luyckx, naamloze vennootschap,
Italiëlei 215, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 297147 — BTW 450.203.229

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (78986)]

M-Invest, naamloze vennootschap,
Maatheide 84, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 72077 — BTW 436.217.908

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 15.30 uur.

Agenda :

1. Verslag omtrent artikel 60.
2. Lezing jaarverslag raad van bestuur.
3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.
4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
5. Kwijting aan bestuurders.
6. Benoeming en herbenoeming bestuurders.
7. Diversen. (78987)

Maarimmo, naamloze vennootschap,
Heuvelstraat 9, 2880 Bornem

H.R. Antwerpen 227870

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
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4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de
aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (78988)

Hof Ter Maele, naamloze vennootschap,

Rozenhoek 6 ? 9660 Brakel

H.R. Oudenaarde 36324 — BTW 445.380.250

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 10 uur, te
Rozenhoek 6, 9660 Brakel.

Agenda :

1. Samenstelling bureau.

2. Verslagen.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Verlenen van kwijtingen.

6. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen.

7. Rondvraag.

Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de
statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn. W. zijn voor de aandeel-
houders beschikbaar op de zetel van de vennootschap. Indien de
algemene vergadering besluit een dividend uit te keren, zal dit betaal-
baar worden gesteld bij de vestigingen van Kredietbank vanaf
31/08/99. (78989)

Naamloze Vennootschap C.M.J. (Carrosserie Maes Jos),
Oude Heerstraat 12, te 3940 Hechtel-Eksel

H.R. Hasselt 71479 — BTW 435.531.681

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
16.00 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (78990)

Mahieu, naamloze vennootschap,

Emmaüslaan 17, 8200 Brugge

H.R. Brugge 31485 — BTW 440.094.344

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1998

3. Bestemming van de resultaten

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders

5. Herbenoeming bestuurders plus afgev. bestuurders

6. Rondvraag

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78991)

Maatschappij voor Algemene Constructiewerken (Malco),
naamloze vennootschap,

Liersesteenweg 128, 3130 Begijnendijk

H.R. Leuven 71676 — BTW 412.887.428

Jaarvergadering op zaterdag 5 juni 1999 om 20 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : Eventuele toepassing van art. 60 103 en 104
Venn.W. - Verslag raad van bestuur - Goedk. jaarrekening per
31.12.1998- Bestemming resultaat - Kwijting bestuurders - Diverse
besprekingen,evt.ontslag en benoemingen. (78992)

De Man, naamloze vennootschap,
Sassenhout 15, 2290 Vorselaar

H.R. Turnhout 53026 — BTW 426.370.626

Raad van Bestuur dd 8/5/98 roept de algemene vergadering samen
op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 te 10.00 uur. — Agenda :
1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Bespre-
king en goedkeuring van de resultatenrekening afgesloten per
31.12.1998. 3. Décharge aan de bestuurders en de externe accountant.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders. 5. Bekrachtiging benoeming
commissaris-revisor. 6. Bekrachtiging bezoldiging bestuurders.
7. Varia. (78993)

Manico, société anonyme,
rue Jean-Marie Clerdin 11, 4684 Haccourt (Oupeye)

R.C. Liège 186630 — T.V.A. 452.234.289

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui sera
tenue au siège social le 5 juin 1999 à 10 heures et qui délibéra sur l’ordre
du jour suivant :

1. Rapport du conseil d’administration

2. Comptes annuels au 31 décembre 1998 - Destination du résultat

3. Décharge, démission et nominations des administrateurs

4. Divers

Les actionnaires sont priés de respecter les prescriptions statutai-
res. (78994)

Mannimmo, naamloze vennootschap,
Augustijnslei 217, bus 14, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 251503

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

1. Verslagen raad van bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeu-
ring jaarrekening 31 december 1998. 3. Kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor. 4. Benoemingen. 5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de

statuten. (78995)

Manor Trade-Invest, naamloze vennootschap,
Statiestraat 77, 8570 Anzegem

H.R. Kortrijk 129789 — BTW 450.347.640

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
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4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78996)

Mapas, naamloze vennootschap,

Brusselsesteenweg 72, 1860 Meise

H.R. Brussel 570359

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 te 18.00 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afge-
sloten op 31 december 1998. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuur-
ders. 4. (Her)benoeming bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhou-
ders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (78997)

Maral, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

President Kennedypark 4, 8500 Kortrijk

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 74

Statutaire jaarvergadering van 5 juni 1999 om 10 uur op de zetel van
de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.

2. Kwijting aan de bestuurders.

Zich houden aan de statutaire beschikkingen. (78998)

Bladerdeeg Vanmarcke, naamloze vennootschap,

Brugsesteenweg 354, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 126736 — BTW 447.352.023

Wij nodigen alle aandeelhouders uit tot de jaarvergadering op
zaterdag 5 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Décharge te verlenen aan de bestuurders.

4. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (78999)

Mareterra, naamloze vennootschap,

Kaaistraat 6, 9900 Eeklo

H.R. Gent 135747

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaats hebben op 4 juni 1999 om 18 uur ten zetel van de
vennootschap, met volgende dagorde :

1) Goedkeuring van de jaarrekening. 2) Kwijting aan de bestuur-
ders. 3) Bestemming resultaat. 4) Rondvraag. (79000)

Parfumerie Margaux, naamloze vennootschap,

Bosstraat 56, 3680 Maaseik

H.R. Hasselt 56568 — BTW 425.272.546

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te 17 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoeming van bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79001)

Belgische Marmer- en Granietbedrijven BMB,
naamloze vennootschap,

Waregemseweg 154, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 27867 — BTW 424.342.039

jaarvergadering op 4 juni 1999 te 14 uur op de zetel van de vennoot-
schap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en bedrijfsrevisor.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar
de bepalingen van de statuten. (79002)

Marni, naamloze vennootschap,

Staatsbaan 41, 2360 Oud-Turnhout

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel van de vennootschap zal plaatsvinden op
4 juni 1999 om 13 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigin-
gen. (79003)

Immo-Marpet, naamloze vennootschap,

Drabstraat 190, 2550 Kontich

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 83

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 7 juni 1999 om 17 uur.

Agenda :

— Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

— Bestemming resultaat.

— Kwijting bestuurders.

— Rondvraag. (79004)
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Keuken - Deuren Martens, naamloze vennootschap,
Zevenputtenstraat 22, 3690 Zutendaal

H.R. Tongeren 66211 — BTW 437.609.758

Jaarvergadering op vrijdag 4 juni 1999 om 19 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

Beraadslaging i.v.m. art. 60 Ven. Wet. Verslag raad van bestuur.
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. Kwijting aan de
bestuurders. Benoeming/herbenoeming bestuurders. Zich schikken
naar de statuten. (79005)

Masterbulk, naamloze vennootschap,
Rivierstraat 49, 9080 Beervelde

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 14 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van Bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (79006)

Matalux, naamloze vennootschap,
Schijnparklaan 19, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 300164

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 5 juni 1999 te 11 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Rondvraag. (79007)

Matex, naamloze vennootschap,
Spitaalstraat 143, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 108275 — BTW 427.496.024

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal plaats hebben op 4 juni 1999 om 11 uur, in de
maatschappelijke zetel, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.
6. Varia.
7. Rondvraag.

(79008) De raad van bestuur.

Mathimmo, naamloze vennootschap,
Oude Broekermolenstraat 1, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 69243 — BTW 432.614.654

Bijeenroeping van de statutaire algemene vergadering van aandeel-
houders, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 19 uur, op de
maatschappelijke zetel, om te beslissen over de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening van het boekjaar 1998 en aanwending van de resultaten;
3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Statutaire benoemingen; 5. Allerlei.
Zich schikken naar de statuten. (79009)

Metaalconstructie Raphaël Matthijs, naamloze vennootschap,
Wedagestraat 22, 8792 Waregem (Desselgem)

H.R. Kortrijk 109530 — BTW 428.216.594

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 18 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening per 30 december 1998.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders.
4. Ontslag en benoeming.
5. Bezoldigingen.
6. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (79010)

Mavilasef, naamloze vennootschap,
Koestraat 1, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 40240 — BTW 454.844.282

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 , om
18 uur ten zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998; 2. Goedkeuring
van voornoemde stukken; 3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Bestem-
ming van het resultaat; 5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht om tot de vergadering toege-

laten te worden, zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (79011)

Mawaco, naamloze vennootschap,
John Lijsenstraat 66, 2321 Meer

H.R. Turnhout 74844 — BTW 453.240.715

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (79012)

Max, naamloze vennootschap,
Meeuwenlaan 25, 3550 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 55005

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 17 uur op
de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Eventuele verklaringen mbt art. 60 der SWHV.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Bijzonder verslag raad van bestuur i.v.m. art. 103 SWHV.
4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
7. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79013)
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Gold Meat International, naamloze vennootschap,

Industriezone West, 3550 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 89124 — BTW 454.925.644

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 16 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Eventuele verklaringen mbt art. 60 der SWHV.

2. Verslag van de raad van bestuur.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31-12-1998.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

6. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79014)

Medewi-Invest, naamloze vennootschap,

Oude Baan 138, 2610 Wilrijk

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 1109

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
4 juni 1999 te 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuur-
ders. 5. Herbenoeming bestuurder. 6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79015)

Medialand, naamloze vennootschap,

De Vlasvink 5, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 137859 — BTW 457.437.449

De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeengeroepen op de
maatschappelijke zetel op vrijdag 4 juni 1999 om 16 uur.

Agenda :

1. Rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door arti-
kel 60 Venn. Wet.

2. Jaarverslag van de raad van bestuur.

3. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 1998.

4. Bezoldigingen bestuurders.

5. Resultaatsbestemming.

6; Kwijting bestuurders.

7. Benoeming bestuurders.

8. Rondvraag.

Om geldig aanwezig of vertegenwoordigd te zijn dienen de wette-
lijke en statutaire bepalingen nageleefd te worden. Neerlegging van de
aandelen geschiedt op de maatschappelijke zetel.

(79016) De raad van bestuur.

Medicomp, naamloze vennootschap,
Molenstraat 15, 3140 Keerbergen

H.R. Leuven 85300 — BTW 450.603.008

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 te 19.00 uur.

Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resul-
taat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Herbenoeming
bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (79017)

Meerberg, naamloze vennootschap,
Wellingstraat 124, 8730 Beernem

H.R. Brugge 82907 — BTW 418.189.170.

Gewone algemene vergadering der aandeelhouders op vrijdag
4 juni 1999 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening 1998.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Statutaire benoemingen.

Gelieve zich te schikken naar artikel 25 der statuten. (79018)

Megaton, naamloze vennootschap,
Nederwijk 279, 9400 Ninove

H.R. Aalst 39960 — BTW 400.308.805

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te
willen bijwonen die op de maatschappelijke zetel zal plaatshebben op
zaterdag 5 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag.

2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting aan de bestuurders.

6. Bezoldigingen.
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79019)

Mentrako, naamloze vennootschap,
Groeningenlei 113, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 245115 — BTW 426.931.444

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 15.00 uur.

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(79020) De raad van bestuur.
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Merces, naamloze vennootschap,
Justitiestraat 30, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 315004

De algemene vergadering van vermelde vennootschap dient
gehouden te worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
10.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van

1 januari 1998 tot 31 december 1998 en bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders;
4. Varia. (79021)

Merfa, naamloze vennootschap,
Betekomstraat 9a, 3128 Tremelo (Baal)

H.R. Leuven 58452 — BTW 421.403.434

Jaarvergadering op 7 juni 1999 te 19 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur (incl. art.60). 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders. 5. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (79022)

Meridiaan, naamloze vennootschap,
Bruggestraat 574, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 118017 — NN 437.115.157

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 om 19 uur,
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998;
2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
4. Desgevallend benoeming bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79023)

J. Mertens - R. Van Velthoven, naamloze vennootschap,
De Beemdekens 80, 2980 Zoersel

H.R. Antwerpen 282180 — BTW 438.631.624

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 20 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Kennisname en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van
bestuur betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 1998,
desgevallend met bijzondere aandacht voor de passages welke in
gezegd verslag opgenomen werden in uitvoering van artikel 60
Venn.W.;
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op

31 december 1998;
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Winstverdeling.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79024)

Industriële Metaalwerken, naamloze vennootschap,
Nijlensesteenweg 97/1, 2560 Kessel (Nijlen)

H.R. Mechelen 51950 — BTW 418.852.037

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening 31 december 1998.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
De aandeelhouders schikken zich naar de bepalingen voorzien in de

statuten. De aandeelhouders kunnen vijftien dagen voor de algemene
vergadering ten zetel van de vennootschap kennis nemen van de
stukken zoals voorzien in de vennootschappenwet. (79025)

Metaflex Isosystems, naamloze vennootschap,
Slachthuisstraat 68, bus 66, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 72717 — BTW 451.148.978

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 15 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van het Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Benoeming/Herbenoeming bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statuten.

(79026)

Metalholding, naamloze vennootschap,
Wijnendalestraat 189, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 137001 — BTW 456.651.650

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 om 11.00 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Allerlei.
(79027) De raad van bestuur.

Metaprint, naamloze vennootschap,
Industriepark - Neerhonderd 23, 9230 Wetteren (Kwatrecht)

H.R. Dendermonde 45567 — BTW 442.454.117

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 16 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1) Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.
2) Goedkeuring van de jaarrekening.
3) Kwijting aan de bestuurders.
4) Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.
5) Allerlei.

(79028) De raad van bestuur.
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Metovan, naamloze vennootschap,
Ovenstraat 29, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 112605 — BTW 431.037.415

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 5 juni 1999,
te 9 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoemingen.
6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79029)

Transport Demets, naamloze vennootschap,
Roeselaarsestraat 179, 8890 Moorslede

H.R. Ieper 22959 — BTW 405.554.030

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 om 11 uur, met als agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998.

2. Kwijting aan de bestuurders.

3. Ontslag en benoeming van bestuurders.

4. Bezoldigingen.

(79030) De raad van bestuur.

Bouwbedrijf Metten, naamloze vennootschap,
Kapelbergweg 24/2, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 70323 — BTW 433.886.740

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 20 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79031)

Garage Demeyere, naamloze vennootschap,
Westkapellestraat 180, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 79065 — BTW 451.612.994

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 om 17 uur.— Dagorde : 1. Verslag bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuur en eventueel organen van
toezicht. 4. Benoemingen. De aandeelhouders moeten hun effecten,
minstens vijf dagen voor de algemene vergadering, deponeren op de
maatschappelijke zetel of bij een statutair aangeduide bankinstel-
ling. (79032)

Meyhui International Trade, naamloze vennootschap,
Ringlaan 11, 8501 Kortrijk-Heule

H.R. Kortrijk 87173 — BTW 413.000.363

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 10 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag.

2. Lezing verslag commissaris-revisor.

3. Bespreking jaarrekening afgesloten per 31 december 1998.

4. Goedkeuring jaarrekening.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
6. Herbenoeming commissaris-revisor.
7. Bezoldigingen.
8. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (79033)

Investering en bedrijfsontwikkeling,
in ’t kort : « Mibo », naamloze vennootschap,

Populierenlaan 11, 1770 Liedekerke

H.R. Brussel 398746

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel, op 5 juni 1999 te 14 uur. Deze vergadering heeft als agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Verdeling van het resultaat.

4. Kwijting.
5. Benoemingen. (79034)

Immo St. Michel, naamloze vennootschap,
Tinnenpotstraat 42, 9000 Gent

H.R. Gent 184277 — NN 939.318/622

Jaarvergadering op de zetel op vrijdag 4 juni 1999 om 17 uur. —
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich gedragen naar de statuten. (79035)

Michem, naamloze vennootschap,
Burgemeester Potiaulaan 16, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 48234 — BTW 449.751.584

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Herbenoeming van de bestuurders.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79036)

Midan, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Tulpenlaan 1, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 122

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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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. (79037)

Mimmo, naamloze vennootschap,
Oudenaardseweg 81, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 32086 — BTW 432.606.736

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur op de zetel
van de vennootschap met volgende agenda :

1. Jaarverslag en verslag van de commissaris-revisor.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

5. Ontslagen en benoemingen.

De voorzitter van de raad van bestuur. (79038)

Mira Tours, naamloze vennootschap,
Werchtersesteenweg 108, 3150 Haacht

H.R. Leuven 62576 — NN 424.614.134

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 om 10 uur,
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Art. 103 Venn.wet.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Desgevallend benoeming bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79039)

Mirani, naamloze vennootschap,
Ingelmunstersteenweg 196, 8780 Oostrozebeke

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 341

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 4 juni 1999 om 14 uur, ten zetel van de
vennootschap met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur.

5. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.

6. Varia.

(79040) De raad van bestuur.

Immo Mols, naamloze vennootschap,
De Maaskens 25, 2370 Arendonk

H.R. Turnhout 54175

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 18 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Benoemingen en Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79041)

J.J. More, naamloze vennootschap,
Snepkenshof 30, 2460 Kasterlee (Lichtaart)

H.R. Turnhout 54900 — BTW 428.051.201

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op vrijdag
4 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarreke-
ningen per 31 december 1998. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Varia. (79042)

Immo Mortier, naamloze vennootschap,
Houtem 19, 9880 Aalter

H.R. Gent 154330 — BTW 433.510.024

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 4 juni 1999 , om 16 uur, met volgende agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.

2. Décharge bestuurders en benoemingen.

3. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering dienen de aandeelhou-

ders zich te schikken naar de statuten. (79043)

Moru, naamloze vennootschap,
Hospitaalstraat 52, 9940 Evergem

H.R. Gent 143040 — BTW 428.498.686

Gewone Algemene Vergadering op de maatschappelijke zetel op
zaterdag 5 juni 1999 om 14 uur. — Agenda : 1. Verslagen raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31.01.1999. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rondvraag.
neerlegging der titels vijf volle dagen voor de vergadering. (79044)

Movan, naamloze vennootschap,
Lentedreef 7, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 118213 — BTW 437.158.709

Bijeenroeping tot de jaarvergadering van 5 juni 1999 om 10 uur op
de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
2. Goedkeuring jaarrekening
3. Kwijting aan de bestuurders.
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4. Bezoldigingen.
5. Diverse.
De heren aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

statuten. (79045)

M.T.C., société anonyme,
avenue de la Résistance 322, 4630 Soumagne

R.C. Liège 197480 — T.V.A. 458.978.363

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui sera
tenue au siège social le 5 juin 1999 à 14 heures et qui délibéra sur l’ordre
du jour suivant :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Comptes annuels au 31 décembre 1998 - Destination du résultat.

3. Décharge, démission et nominations des administrateurs.

4. Divers.

Les actionnaires sont priés de respecter les prescriptions statutai-
res. (79046)

Multi Cards, naamloze vennootschap,
Groot-Brittaniëlaan 53, 9000 Gent

H.R. Gent 180150 — BTW 456.863.565

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 te 18 uur.

Agenda :

1. Lezing en bespreking jaarverslag.
2. Bespreking jaarrekening per 31 december .
3. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resul-

taat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Beslissingen art. 103 e.v. vennootschappenwet.
7. Rondvraag. (79047)

Multimeat, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 75, 2520 Ranst

H.R. Antwerpen 231216 — BTW 422.910.793

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op op de
maatschappelijke zetel, op 4 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering gelieve artikel 20

van de statuten in acht te nemen. (79048)

De Munter, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 631, 3020 Herent

H.R. Leuven 62924

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Algemene Vergade-
ring van 7 juni 1999 te 9 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening;

2. Bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan bestuurders;
4. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79049)

Muvantex, naamloze vennootschap,
Kortrijkse Heerweg 100, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 92506 — BTW 416.636.279

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de zetel op 5 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79050)

Mark Van Kapelle Produkties, in ’t kort : « M.V.K. Produkties »,
naamloze vennootschap,

Mandenmakersstraat 12, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 71270 — BTW 446.250.676

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 13 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (79051)

Nachris, naamloze vennootschap,
Leenstraat 34, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 117261

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening op 31 decem-
ber 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Bezoldigingen. 5. Allerlei.
(79052) De raad van bestuur.

De Nachtegaal, naamloze vennootschap,
Middelheimlaan 71, 2020 Antwerpen-2

H.R. Antwerpen 197373 — BTW 413.945.817

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Verlening van kwijting aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79053)
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Naessens Christophe, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 2, 8550 Zwevegem

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 11 uur ten zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79054)

Construct Willy Naessens, naamloze vennootschap,
Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 34478 — BTW 439.268.557

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 10 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting
bestuurders en commissaris; 5. Herbenoeming commissaris. 6. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (79055)

Namaste, naamloze vennootschap,
Pater Nuyenslaan 4, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 226227 — BTW 434.927.907

De aandeelhouders worden uitgenodigd de algemene vergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 20 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Met als agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur en haar beleidsverslag;
2. Bespreking van de jaarrekening per einde boekjaar 31 decem-

ber 1998;
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur;
4. Goedkeuring van de jaarrekening;
5. Bestemming van het resultaat;
6. Decharge aan de bestuurders. (79056)

Nata, naamloze vennootschap,
Grote Markt 4, 8500 Kortrijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998
2. Bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Goedkeuring van de bezoldigingen bestuurders. (79057)

Naval, naamloze vennootschap,
Schouwkensstraat 6 (Haven 200), 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 313130 — BTW 455.483.690

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 om
18 uur 30.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming der resultaten. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen
en benoemingen. 6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten voor de toelating tot de vergade-

ring. (79058)

Nederheyde, naamloze vennootschap,
Hauwsestraat 45, 9860 Oosterzele

H.R. Gent 175188 — BTW 453.726.210

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79059)

Nemrod, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Franklin Rooseveltplein 40, 9600 Ronse

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Oudenaarde, nr. 38
NN 429.196.987

jaarvergadering ten zetel van de venootschap op 5 juni 1999 te
11 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring der
jaarrekeningen per 31.12.1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurder. 6. Rond-
vraag. (79060)

Network Proces Control, naamloze vennootschap,
Schuurhovenberg 15, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 56329 — BTW 429.279.834

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 10 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking tegenstrijdige belangen bestuurders.
2. Lezing van het jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Toekenning vergoeding aan het kapitaal.
5. Décharge verlenen aan de raad van bestuur voor de uitoefening

van haar mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
6. Décharge verlenen aan de accountant voor de uitoefening van zijn

mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
7. Kwalificatie van de eventuele voordelen van alle aard toegekend

aan de leden van de raad van bestuur.
8. Goedkeuring bezoldigingen en voordelen van alle aard aan de

leden van de raad van bestuur.
9. Intrestlast bepalen voor de vordering van de vennootschap op de

leden van de raad van bestuur;
10. Diversen. (79061)

A2 Networks, naamloze vennootschap,
Kluizerdijk 46, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 86826 — BTW 452.830.444

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Verslag van raad van bestuur.
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2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (79062)

Nicohim, naamloze vennootschap,
Torhoutsesteenweg 392, 8200 Sint-Michiels

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 om 16 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Rondvraag. (79063)

Transport Nijsthoven, naamloze vennootschap,
Luithagen-haven 8, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 315493 — BTW 421.856.760

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 4 juni 1999 te 16.00 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
5. Ontslag en benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-

schriften van de statuten. (79064)

Noens Omer & kinderen, naamloze vennootschap,
Driehoekstraat 80, 9451 Haaltert (Kerksken)

H.R. Aalst 37192 — BTW 420.718.890

De gewone algemene vergadering van de, naamloze vennootschap,
Noens Omer & Kinderen heeft plaats op 7 juni 1999 om 20 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Voorlezen en goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
3. Toewijzing resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
Neerlegging aandelen op 28 mei 1999 op de maatschappelijke

zetel. (79065)

Noord-Brabant, naamloze vennootschap,
Berkenlaan 8, 1861 Meise

H.R. Brussel 521228 — NN 437.965.985

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
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. (79066)

Noorderhout, naamloze vennootschap,
Landegemstraat 31, 9850 Nevele

H.R. Gent 171620 — BTW 451.538.859

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
bepalingen van de statuten. (79067)

Norimmo, naamloze vennootschap,
Noordstraat 143, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 124993 — NN 444.803.693

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 14.30 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag; 2. Bespreking en goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Kwijting bestuurders; 4. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (79068)

Nouwen Consult, naamloze vennootschap,
Toekomststraat 26, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 67895

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 20 uur in de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Ontslag en benoemingen bestuurders.

5. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering gelieve zich te schikken naar
de statutaire voorschriften. (79069)

Novatrans, naamloze vennootschap,
Schomhoeveweg 13, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 247145 — BTW 427.516.513

Jaarvergadering op 7 juni 1999 te 17 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

Verslagen van de raad van bestuur en commissaris. Goedkeuring
jaarrekening. Kwijting. Ontslag en benoeming bestuurders. Rond-
vraag. (79070)
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Novelta, naamloze vennootschap,
Wilrijkstraat 26, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

H.R. Antwerpen 240683 — BTW 403.611.060

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 7 juni 1999 te 14 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag; 2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor; 4. Statutaire benoe-
mingen; 5. Rondvraag. (79071)

Oase en Rembrandt, naamloze vennootschap,
Havenstraat 18, 3600 Genk

H.R. Tongeren 62432 — BTW 413.286.843

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 20 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring der jaarrekening afgesloten op 31 december 1998;
2. Bestemming van het resultaat; 3. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders; 4. Ontslag en benoeming bestuurders; 5. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79072)

ODTC Antwerp, naamloze vennootschap,
Hoveniersstraat 30, 2018 Antwerpen

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-

revisor.
5. Benoemingen.
6. Voortzetting activiteiten.
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79073)

OGE, naamloze vennootschap,
Meeuwenlei 8, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 320031 — NN 459.267.779

De algemene vergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999 om
15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Allerlei.
Om toegelaten te worden tot de vergadering dient men zich te

schikken naar de statuten. (79074)

Oikyos, naamloze vennootschap,

Maatheide 84, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 88459 — BTW 453.879.232

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 15uur.

Agenda :

1. Verslag omtrent artikel 60

2. Lezing jaarverslag raad van bestuur

3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998

4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998

5. Kwijting aan bestuurders

6. Benoeming en herbenoeming bestuurders

7. Diversen (79075)

Immo Olphi, naamloze vennootschap,

Akkerstraat 16, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 300087

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 te
15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslagen
en benoemingen; 6. Rondvraag.

Zich gedragen naar de statuten voor de toelating tot de vergade-
ring. (79076)

Olympia Motors, naamloze vennootschap,

Expressweg 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 124012 — BTW 443.855.568

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 5 juni 1999 , om 16 uur, ten zetel van
de vennootschap, met volgende agenda :

1. Lezing van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
leden van de raad van bestuur. 4. Goedkeuring van de toewijzing van
het resultaat. 5. Statutaire benoemingen.

(79077) De raad van bestuur.

One Ball, naamloze vennootschap

Rekollettenstraat 27D, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 142558 — BTW 457.987.478

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18.30 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Goedkeuring jaarrekening en bestemming resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Beslissingen art. 103
ev. SWHV. 7. Rondvraag. (79078)
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Onro, naamloze vennootschap,

Konventstraat 13, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 115901

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 16 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1) Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998.

2) Goedkeuring van de jaarrekening.

3) Kwijting aan de bestuurders.

4) Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.

5) Ontslagen en benoemingen.

6) Allerlei.

(79079) De raad van bestuur.

Immo O.N.S., naamloze vennootschap,

Noordstraat 143, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 124992 — NN 444.803.792

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 15.30 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag; 2. Bespreking en goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998; 3. Kwijting bestuurders; 4. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (79080)

Drukkerij-Papierhandel Onzea, naamloze vennootschap,

Prins Leopoldstraat 52-68, 2140 Borgerhout

H.R. Antwerpen 298816

Gewone algemene vergadering op vrijdag 4 juni 1999 te 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1998.

2. bestemming van het resultaat.

3. kwijting aan de bestuurders.

4. herbenoeming van bestuurders.

5. diversen.

De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor
de vergadering op de maatschappelijke zetel. (79081)

Oranjestaete, naamloze vennootschap,

Geefsstraat 5/3, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 299614 — BTW 451.185.206

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
7 juni 1999 om 18.00 uur.

Agenda :

1. Art. 60 Venn. wet. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goed-
keuring jaarrekening. 4. Kwijting bestuurders. 5. Bestemming resul-
taat. 6. Ontslagen en benoemingen. 7. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(79082) De raad van bestuur.

Orfit Industries, naamloze vennootschap,
Vosveld 9A, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 233478 — BTW 423.393.221

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 7 juni 1999 te 14 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag. 2 Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Rondvraag. (79083)

Orthopraxis, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 13A, 2500 Lier

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Mechelen, nr. 269

Jaarvergadering op maandag 7 juni 1999 om 20 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoemingen.
6. Herbenoeming bestuurders. 7. Rondvraag.

Zich schikken naar de statuten. (79084)

Ossehoeve, naamloze vennootschap,
Hoekeinde 55, 2330 Merksplas

H.R. Turnhout 76101 — BTW 454.424.610

De jaarlijkse statutaire vergadering wordt gehouden op vrijdag
4 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur;

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998;

3. Goedkeuring van voornoemde stukken;

4. Kwijting aan de bestuurders;

5. Bestemming van het resultaat;

6. Vergoeding van de bestuurders;

7. Bekrachtiging benoeming bestuurders;

8. Rondvraag.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen
zich volgens de standregelen te schikken. (79085)

Othello, naamloze vennootschap,
Bergstraat 161a, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 72462 — BTW 448.096.745

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 19 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zichte schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (79086)
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Ottorem, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 347, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 221600 — BTW 420.334.454

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

6. Ontslag en benoemingen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79087)

Carrière d’Oupeye, naamloze vennootschap,
Industriezone Schurhovenveld 3808, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 56772 — BTW 421.520.032

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaatshebben op 5 juni 1999 om 14 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998 en
resultaatbestemming;

3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat;

4. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79088)

Paboco, naamloze vennootschap,
Hasseltsesteenweg 180, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 70618 — BTW 434.469.136

De jaarvergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur.
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. (79089)

Pacape, naamloze vennootschap,
Eikhof 44, 3540 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 73490

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 14 uur in de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar
de statutaire bepalingen. (79090)

De Paepe-Van Wingen, naamloze vennootschap,
Marcus Van Vaernewijckstraat 21, 9030 Gent

H.R. Gent 146935 — BTW 430.621.503

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 16 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79091)

Paepenheyde, naamloze vennootschap,
Merksplasseweg 1, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 8209 — BTW 403.818.522

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 om
14 uur. — Dagorde : 1. Lezing verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag. (79092)

Paepens, naamloze vennootschap,
Brakelse steenweg 598, 9400 Voorde

H.R. Oudenaarde 29752 — BTW 427.801.870

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 9 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79093)

Aannemingen Paeshuyse Jan en zonen, naamloze vennootschap,
Kanaaldijk 2D, 2380 Ravels

H.R. Turnhout 48241 — BTW 422.118.957

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 18 uur.

Dagorde :

1. Verslagen van bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuurders.
5. Varia. 6. Herbenoeming bestuurders.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (79094)
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Paka, naamloze vennootschap,
Mechelbaan 111, 2580 Putte

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Mechelen, nr. 223

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur op de zetel van de
vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (79095)

Panec, naamloze vennootschap,
Gistelse Steenweg 601, 8200 Sint-Andries

H.R. Brugge 82291

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79096)

Pari, naamloze vennootschap,
Puursesteenweg 372, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 65319 — BTW 435.375.887

De aandeelhouders worden uitgenodigd de algemene vergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuursraad.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting van bestuurders.
5. Eventuele ontslagnemingen, benoemingen en herbenoemingen

bestuurders en commissaris.
6. Allerlei. (79097)

Parkhotel Brugge, naamloze vennootschap,
Vrijdagmarkt 5, 8000 Brugge

H.R. Brugge 58224 — BTW 424.522.181

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 om
10 uur op de maatschappelijke zetel, en die de volgende agenda zal
behandelen :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Verlening van kwijting aan de bestuurders bij afzonderlijke stem-
ming.

3. Benoeming bestuurders.

4. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht om zich naar artikel 30 van de

statuten te schikken om deel te nemen aan deze vergadering. (79098)

de Crombrugghe en partners, naamloze vennootschap,
G. Demeylaan 72-74, 1160 Brussel

H.R. Brussel 619554 — BTW 462.107.802

Jaarvergadering op 7 juni 1999 op de maatschapppelijken zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening per
30 december 1998; 3. Bestemming resultaat van het jaar 1998; 4. Kwij-
ting aan de bestuurders; 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (79099)

R.E. Van Parys, naamloze vennootschap,
Waregemstraat 5, 9870 Zulte

H.R. Gent 113821 — BTW 413.666.693

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering op zaterdag 5 juni 1999 om 15 uur, op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Lezing van de jaarrekening
per 31 december 1998; 3. Goedkeuring van voornoemde stukken;
4. Kwijting aan de bestuurders; 5. Bestemming resultaat; 6. Rond-
vraag.
De aandeelhouders worden verzocht om, tot de vergadering toege-

laten te worden, zich te schikken naar de statuten. (79100)

Patrigol, naamloze vennootschap,
Bissegemstraat 86, 8501 Bissegem

H.R. Kortrijk 125333 — NN 445.711.733

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 16 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Bezoldigingen.
5. Diversen.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (79101)

Patrikaso, naamloze vennootschap,
Mandekenstraat 120, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 47303 — BTW 446.153.478

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
4. Bestemming van het resultaat;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79102)
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Paulussen Dakwerken, naamloze vennootschap,
Leyssenstraat 32, 3660 Opglabbeek

H.R. Tongeren 57609 — BTW 425.998.561

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79103)

Immobiliën De Pauwhoek, naamloze vennootschap,
Wielsbekestraat 65, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 107137 — NN 427.374.575

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 om 16 uur, met als agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Benoemingen. 5. Bezoldigingen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
statuten.
(79104) De raad van bestuur.

Pebbles, naamloze vennootschap,
Stadswaag 2, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 81038 — BTW 440.229.550

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 10 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bedrijfsleiders.

5. Allerlei.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (79105)

Perka, naamloze vennootschap,
Industrielaan 12, 9990 Maldegem

H.R. Gent 97155 — BTW 401.038.283

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op zaterdag 5 juni 1999 om 16 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad
van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31.12.1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de
bestuurders. 5. Bepalingen art. 60. 6. Benoeming en herbenoeming
bestuurders. 7. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79106)

Persy, naamloze vennootschap,
Testeltsesteenweg 109, 3201 Langdorp

H.R. Leuven 97224 — BTW 461.053.965

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11.00 uur, op de maatschapppe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79107)

Persyn, naamloze vennootschap,
Blokellestraat, 8550 Zwevegem

H.R. Kortrijk 55463 — BTW 405.435.056

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden, op de maatschap-
pelijke zetel, Blokellestraat, te Zwevegem, op zaterdag 5 juni 1999 om
10 uur.

Agenda :

1. Verslagen in het kader van art.60 vennootschappenwet.
2. Jaarverslag.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
4. Resultaatsaanwending.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-

revisor.
6. Mededeling en allerlei.
Om toegelaten te worden tot de vergadering neerleggen der effekten,

vijf dagen vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel. (79108)

Phyto-Mahieu, naamloze vennootschap,
Statiestraat 17A, 8980 Passendale

H.R. Ieper 30804 — BTW 429.889.944

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 18 uur in de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot
de jaarvergadering moeten de aandeelhouders hun deelbewijzen neer-
leggen op de zetel ten laatste vijf dagen voor de vergadering.
(79109) De raad van bestuur.

Picam, naamloze vennootschap,
Manitobalaan 46, 8470 Gistel

H.R. Oostende 55770 — NN 423.356.203

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 om 10 uur, met als agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Benoemingen. 5. Bezoldigingen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

statuten.
(79110) De raad van bestuur.
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Pieters Bouwspecialiteiten, naamloze vennootschap,
Provinciebaan 79, 8840 Staden

H.R. Ieper 30856 — BTW 430.155.309

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 11 uur op de zetel van de vennoot-
schap. — Agenda : - verslag raad van bestuur. - Lezing jaarrekening
afgesloten per 31 december 1998. - goedkeuring jaarrekening en
verwerking resultaten - kwijting bestuurders - benoemingen - allerlei.
Zich schikken naar de statuten. (79111)

Pino, naamloze vennootschap,
Sint-Denijsestraat 191C, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 116223 — NN 434.055.006

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening 31 december 1998.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Beraadslaging artikel 103 S.W.H.V. en vereist verslag

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Diversen.

Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (79112)

Centrale Verwarming Louis Piron & zonen, naamloze vennootschap,
2550 Kontich, Lijsterbolstraat 5A

H.R. Antwerpen 158236 — BTW 403.652.236

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Art.60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur; 3. Goed-
keuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming resul-
taat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(79113) De raad van bestuur.

De Plancke, naamloze vennootschap,
Zonnebeekseweg 2, 8900 Ieper

H.R. Ieper 2838 — BTW 405.475.638

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 6 juni 1999 om 10 uur in de zetel van
de vennootschap.

Agenda :

1˚ Melding handelingen in kader van art.60 Ven.wet.

2˚ verslag van de raad van bestuur

3˚ goedkeuring van de jaarrekening

4˚ Kwijting aan de bestuurders

5˚ varia.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, dienen de aandeelhou-
ders hun aandelen te deponeren in de zetel, vijf vrije dagen voor de
vergadering.
(79114) De raad van bestuur.

Postelmans-Frederix, naamloze vennootschap,
Genebosstraat 95, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 90507 — BTW 456.063.613

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en
vergoeding bestuurders. 5. Varia.
Zich richten naar de statuten.

(79115) De raad van bestuur.

De Preester J. en A. naamloze vennootschap,
Statiestraat 50, 8570 Anzegem

H.R. Kortrijk 69360 — BTW 415.369.836

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending resultaten.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslag bestuurder.
6. Benoeming bestuurder.
7. Rondvraag. (79116)

Prenuptia, naamloze vennootschap,
Hasseltweg 240, 3600 Genk

H.R. Tongeren 50252 — BTW 419.119.578

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79117)

Presibel, naamloze vennootschap,
Veldenstraat 14, 2470 Retie

H.R. Turnhout 67558 — BTW 444.834.773

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering op 5 juni 1999 te 11.30 uur ter zetel.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Goedkeuring bestemming resultaat per 31 december 1998.
4. Bespreking eventuele maatregelen in het kader van de artikelen

103 & 104 van de vennootschappenwet.
5. Ontslag/benoeming bestuurder(s).
6. Kwijting aan de Bestuurders.
7. Varia. (79118)
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Primovest, naamloze vennootschap,
L. Deraetlaan 10, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 84299 — BTW 439.112.466

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 4 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-
ber 1998. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de raad van
bestuur. 4. Vergoeding bestuurders. 5. Diversen. (79119)

Prinz, naamloze vennootschap,
Kaaistraat 60, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor

H.R. Antwerpen 196346 — BTW 413.862.574

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79120)

Product Management International, naamloze vennootschap,
Bessemstraat 1, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 122323 — BTW 418.796.411

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden op
6 juni 1999 om 14.30 uur.

Dagorde :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Benoemingen.
4. Bezoldigingen.
5. Allerlei. (79121)

Progelbo, naamloze vennootschap,
Daalstraat 31, 3832 Wellen

H.R. Tongeren 77735 — BTW 454.807.462

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 16 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79122)

Promani, naamloze vennootschap,
Industrieweg 15, 2330 Merksplas

H.R. Turnhout 61569 — BTW 436.643.817

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 4 juni 1999 te 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31 december 1998;
3. Resultaatsbestemming;
4. Kwijting aan bestuurders;
5. Goedkeuring vergoeding bestuurders;
6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, gelieve zich te schikken

naar de statuten. (79123)

Promed, naamloze vennootschap,
2480 Dessel, Lijsterstraat 2

H.R. Turnhout 76767

Gewone algemene vergadering op vrijdag 4 juni 1999 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Diversen.
De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor

de vergadering op de maatschappelijke zetel. (79124)

Proostim, naamloze vennootschap,
Heistraat 8, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 48213 — BTW 440.509.167

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
vrijdag 4 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
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. (79125)

Publirun, naamloze vennootschap,
Sparrenweg 232, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 99833 — BTW 453.965.146

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering die zal
gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
20 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring der jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge, ontslag en benoeming bestuurders.
5. Varia.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (79126)
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Pullaar, naamloze vennootschap,
Itegemsesteenweg 19, 2270 Herenthout

H.R. Turnhout 63476

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
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. (79127)

Weverij Vandeputte, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 108, 8770 Ingelmunster

H.R. Kortrijk 92550 — BTW 416.615.196

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur, ter maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending resultaten.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag. (79128)

G. De Putter, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen,

Nieuwstraat 9, 2830 Willebroek

H.R. Mechelen 33

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal plaatshebben op vrijdag 4 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Persoonlijke belangen van de zaakvoerder;
2. Jaarverslag van de zaakvoerder;
3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1998;
4. Kwijting mandaat zaakvoerder;
5. Kapitaalverhoging van 1.250.000 Bef. door incorporatie beschik-

bare reserve, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen
tot 2.500.000 Bef.
6. Coordinatie der statuten.
7. Rondvraag. (79129)

P & V Industries, naamloze vennootschap,
Droogbroekstraat 44, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 64111 — BTW 434.361.248

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 16 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998;
2. Bestemming van het resultaat; 3. Kwijting aan de raad van bestuur;
4. Vergoedingen bestuurders; 5. Diversen. (79130)

Pype Ramen, naamloze vennootschap,
Brugseweg 179, 8900 Ieper

H.R. Ieper 30491 — BTW 428.796.913

De jaarvergadering zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur
in de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslagen raad van bestuur en commissaris-revisor; 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31 december 1998 en aanwending van het
resultaat; 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor;
4. Bezoldigingen bestuurders.
Aandelen te deponeren in de zetel van de vennootschap. (79131)

Pype Merchandising, naamloze vennootschap,
Waterpoortstraat, 8900 Ieper

H.R. Ieper 30349 — BTW 428.363.480

De jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennoot-
schap, op 5 juni 1999 om 10 uur. — Agenda :

1) Verslagen van de raad van bestuur; 2) Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31 december 1998 en aanwending van het resultaat;
3) Kwijting aan de bestuurders; 4) Bezoldigingen bestuurders.
Aandelen te deponeren in de zetel van de vennootschap. (79132)

Querino, naamloze vennootschap,
Anemonenlaan 3, 8300 Knokke-Heist

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brugge, nr. 264

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 4 juni 1999 om 15 uur, ten zetel van de
vennootschap met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1998;

3. Goedkeuring van de jaarrekening;

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur;

5. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat;

6. Varia.
(79133) De raad van bestuur.

Rama, naamloze vennootschap,
Dreef 21, 9420 Erpe-Mere

H.R. Aalst 57110 — NN 435.657.484

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaar-
rekening per31 december 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting
aan bestuurders; 5. Rondvraag.6. Ontslag en benoeming bestuurdes.
Zich schikken naar de statuten. (79134)

RC-Partners, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 17, 9800 Deinze

H.R. Gent 170865 — NN 450.180.067

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 11 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998; 2. Resultaatsaanwen-
ding; 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding;
4. Ontslagen en benoemingen; 5. Rondvraag.
(79135) De raad van bestuur.
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Recrimmo, naamloze vennootschap,
Veldstraat 158, 9140 Temse

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming nieuwe bestuurders.
6. Rondvraag.
7. Herbenoeming raad van bestuur.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79136)

Reflective, naamloze vennootschap,
Elisabethlaan 40, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 280968 — BTW 442.577.940.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op vrijdag 4 juni 1999 te 19 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der

aandelen op de maatschappelijke zetel, vijf volle dagen vóór de
bijeenkomst. (79137)

Regain, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 2-4, 9200 Dendermonde

NN 445.432.314

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring te willen bijwonen, welke zal gehouden worden op 7 juni 1999 te
15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening.
3. Resultaatbestemmming.
4. Toepassing van art. 103 en 104 van de vennootschappenwet.
5. Ontlasting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun

mandaat.
6. Varia. (79138)

Regask, naamloze vennootschap,
Statiestraat 12, 8570 Anzegem

H.R. Kortrijk 116104 — BTW 434.934.538

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 6 juni 1998 om
10 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op...
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (79139)

Remba, naamloze vennootschap,
Waversesteenweg 204, 2500 Lier

H.R. Mechelen 49383 — BTW 415.858.794

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 9 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79140)

Apotheek Renson-Vermeersch, naamloze vennootschap,
Bruggesteenweg 200, 8000 Brugge

BTW 427.981.222

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 14 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (79141)

Immorent, naamloze vennootschap,
Liersesteenweg 225, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 67983 — BTW 440.236.280

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 4 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschappelijke zetel te 20 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur;

2. Jaarrekening 31 december 1998- Bestemming resultaat;

3. Decharge, ontslag en benoeming bestuurders;

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-
stig de statutaire bepalingen. (79142)

Rentina, naamloze vennootschap,
Vennehoeveweg 20, 2531 Boechout (Vremde)

H.R. Antwerpen 189600

Jaarvergadering in de zetel op 5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

Bespreking artikel 60 Venn.W.; Verslag van de raad van bestuur;
Goedkeuring jaarrekening; Goedkeuring bestemming resultaat; Kwij-
ting mandatarissen; Ontslag en benoeming mandatarissen; Rond-
vraag. (79143)
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Special Repair Services, naamloze vennootschap,
Industriepark Wolfstee, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 64313 — BTW 414.786.846

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal plaatshebben op vrijdag 4 juni 1999 te 19 uur, in de
maatschappelijke zetel, met als agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting van bestuurders en commissaris.

5. Statutaire benoemingen.

6. Varia.
Om toegelaten te worden tot deze vergadering zullen de aandeel-

houders zich moeten gedragen naar de bepalingen van artikel 19 der
statuten. (79144)

Reputec, naamloze vennootschap,
Meiveldlaan 11, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 72257 — BTW 436.151.986

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring te willen bijwonen, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 om
10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de raad van bestuur.
5. Bespreking van diverse aard. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te richten naar de bepa-

lingen van de statuten. (79145)

Reveko, naamloze vennootschap,
Lindenlei 25, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 326121 — BTW 450.945.971

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 14 uur op de maatschappelijke
zetel.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
en resultatenrekening. 3. Bestemming resultaten. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Rondvraag. Titels neerleggen op de maatschappelijke
zetel vijf dagen vóór de vergadering. (79146)

Rewerco, naamloze vennootschap,
Krekelstraat 20, 8770 Ingelmunster

H.R. Kortrijk 125922 — BTW 446.499.710

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79147)

Reynaert, naamloze vennootschap,
Vaartdijk 36A, 8200 Brugge

H.R. Brugge 82922 — BTW 437.743.182

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 18 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

Beraadslaging i.v.m. art. 60 Venn. Wet. Verslag van de raad van
bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. Bestemming
van het resultaat. Beraadslaging i.v.m. art. 103/104 Venn.Wet. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79148)

Rial Projects, naamloze vennootschap,
Kapellestraat 37A, 8450 Bredene

H.R. Oostende 50341 — BTW 451.328.726

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1998.
3. Bestemming van de resultaten.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79149)

Rimapel Trading, naamloze vennootschap,
Vlasstraat 4, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 110358 — BTW 429.068.909

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Allerlei.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (79150)

Riso, naamloze vennootschap,
Trolierberg 4A, 3010 Kessel-Lo

H.R. Leuven 97683 — BTW 461.397.821

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Jaarrekening per 31.12.1998.
Bespreking.
Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-

ten. (79151)
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Robrun, naamloze vennootschap,

Leuvensesteenweg 46-50, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 57750

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 5 juni 1999

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.

Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de
aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (79152)

Vleeswaren Rocona, naamloze vennootschap,

Dries 36, 9450 Denderhoutem

H.R. Aalst 44146 — BTW 418.218.171

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 18 uur, op de maatschapppelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79153)

Roderco, société anonyme,

rue d’Hollebeke 51, 7781 Comines

R.C. Tournai 67938 — T.V.A. 433.171.613

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale qui sera
tenue au siège social de la société le 5 juin 1999 à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 decembre 1998.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Décharge aux administrateurs.

4. Demission et nomination administrateurs.

5. Rémunérations.

6. Discussion art. 103 L. Soc.

Les actionnaires sont priés de se tenir conformément les
statuts. (79154)

Immo Roefs, naamloze vennootschap,
Gierleseweg 2A, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 66295 — BTW 441.841.037

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 om 12 uur in de zetel van
de vennootschap.

Agendapunten :

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Aanwending van de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statu-

ten. (79155)

Derolu, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Markegemstraat 96, 8720 Wakken

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 51

Statutaire algemene vergadering van 5 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen. (79156)

Ronnimo, naamloze vennootschap,
Heuvelstraat 9, 2880 Bornem

H.R. Antwerpen 229938

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
Voor wat het bijwonen van de vergadering betreft worden de

aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de voorschriften van de
statuten. (79157)

Roobroeck en zoon, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 109, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 89815 — BTW 414.834.257

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur, op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Ontslagen en benoemingen;
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79158)
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De Roose, naamloze vennootschap,

Leopoldstraat 114, 9400 Ninove

H.R. Aalst 16677 — BTW 400.288.217

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op 5 juni 1999 te 12.30 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79159)

Van Rossem, naamloze vennootschap,

Ternatsestraat 82, 1790 Essene (Affligem)

H.R. Brussel 499397 — BTW 432.790.838

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 6 juni 1999 te 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Rondvraag. (79160)

Roux, naamloze vennootschap,

Bosdel 57, 3600 Genk

H.R. Tongeren 49028 — BTW 418.034.267

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijks algemene vergade-
ring bij te wonen welke zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 7 juni 1999 om 10 met als agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur; 2. Goedkeuring der jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998 met inbegrip van de bestemming van het resultaat; 3. Kwijting
aan de bestuurders; 4. Diversen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79161)

Rowatex, naamloze vennootschap,

Geeststraat 10, 8540 Deerlijk

BTW 417.817.305

De jaarvergadering zal gehoudenworden op de zetel Geeststraat 10,
8540 Deerlijk, op 5 juni 1999 om 10 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Aller-
lei. (79162)

Rubis, naamloze vennootschap,

Emelgemsestraat 1, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 52249 — BTW 407.155.817

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 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. (79163)

Immo R.V.G., naamloze vennootschap,

Dreef ter Panne 3, 8000 Brugge

H.R. Brugge 73499 — BTW 443.853.885

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen welke zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 7 juni 1999 om 18 uur, met volgende agenda :

1. Beslissing inzake art 60 S.W.H.V..2. Verslag van de raad van
bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting te verlenen aan de raad
van bestuur. 6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79164)

RVL, naamloze vennootschap,

Graanmarkt 3, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 65373

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering,
welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 15 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar
de statutaire bepalingen. (79165)

De Sadeleer en Van Wilder, naamloze vennootschap,

Vijverstraat 33, 9420 Erpe-Mere

H.R. Aalst 32424 — BTW 400.288.910

Jaarlijkse algemene vergadering op zaterdag 5 juni 1999 om 15 uur in
de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Rondvraag. (79166)
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Saenen Exclusive, naamloze vennootschap,
Leuvensestraat 132, 3300 Tienen

H.R. Leuven 73827 — BTW 436.405.770

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag der bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming der resultaten.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79167)

Sanal Immo, naamloze vennootschap,
Frans Beirenslaan 3, 2150 Borsbeek

H.R. Antwerpen 277559

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
16 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van commissaris-revisor
2. Goedkeuring jaarrekening
3. Bestemming van het resultaat
4. Kwijting aan bestuurders en aan commissaris-revisor
5. Ontslagen en benoemingen
6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten om toegelaten te worden tot de

vergadering. (79168)

Sanal, naamloze vennootschap,
Frans Beirenslaan 3, 2150 Borsbeek

H.R. Antwerpen 158999 — BTW 404.660.541

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en de kommissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders en kommissaris-revisor.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten om toegelaten te worden tot de

vergadering. (79169)

Sandra, naamloze vennootschap,
Zakstraat 53, 9112 Sinaai

H.R. Sint-Niklaas 51254 — BTW 446.406.668

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de zetel om 19.00 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Ontslag en benoeming bestuurder.

5. Bezoldigingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar art. 19 van de
statuten. (79170)

Schrijnwerkerij Santy, naamloze vennootschap,

Warden Oomlaan 7, 8980 Beselare

H.R. Ieper 32662 — BTW 439.292.808

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
de maatschapppelijke zetel op vrijdag 4 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Bestemming van het resultaat.

5. Rondvraag.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (79171)

Zakenkantoor Johan Santy, naamloze vennootschap,

Molenhoekstraat 17 8980 Beselare

H.R. Ieper 31727

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris.

2. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de beheerders en aan de commissaris.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79172)

Sax Sanitair, naamloze vennootschap,

Autostradeweg 3, 9090 Melle

H.R. Gent 157670 — BTW 440.178.179

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag artikel 60 Ven.W.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Kwijting aan de bestuurders.

4. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79173)
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Scarpim, naamloze vennootschap,
Essensteenweg 13, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 204177

Gewone algemene vergadering op zaterdag 5 juni 1999 te 10 u. op de
maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der
jaarrekening per 31 december 1998. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Diversen.

De aandelen dienen gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor
de vergadering op de maatschappelijke zetel. (79174)

Zakenkantoor Schiepers, naamloze vennootschap,
Lijsterbessenstraat 15, 3680 Maaseik-Neeroeteren

H.R. Tongeren 46788

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 4 juni 1999 om 15 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Mededeling van de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarreke-
ning per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Beraadslaging art. 103 S.W.H.V. 6. Allerlei.

Zich richten naar de statuten. (79175)

Schobeco, naamloze vennootschap, te Antwerpen

H.R. Antwerpen 270034

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal
gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Gitschotellei 145, te
Antwerpen op maandag 7 juni 1999 te 20 uur.

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen dient men zich te
gdragen naar de voorschriften van artikel 26 van de statuten.

Agenda :

Bespreking van jaarverslag van de raad van bestuur.

Bespreking van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.

Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.

Goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en van
de bestemming te geven aan het resultaat.

Decharge te geven aan de raad van bestuur.

Eventueel allerlei. (79176)

Kurkwarenfabriek W. Schotte & Co, naamloze vennootschap,
Heikensstraat 3, 9240 Zele

H.R. Dendermonde 42091 — BTW 404.105.265

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
14 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring der jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (79177)

Schreurs Bronckaers, naamloze vennootschap,
Herenstraat 232, 3600 Genk

H.R. Tongeren 68168 — BTW 401.367.390

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 19 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Decharge aan de bestuurders.
4. Verslag raad van bestuur Art. 103 Vennootschappenwet.
5. Beslissing omtrent de voortzetting van de vennootschap.
6. Varia.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79178)

Dranken Schroeders, naamloze vennootschap,
Waversebaan 151, 3050 Oud-Heverlee

H.R. Leuven 90161 — BTW 454.158.552

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999, om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag. (79179)

Pianotechniek Schuljin, naamloze vennootschap,
Markt 4, 3990 Peer

H.R. Hasselt 51447 — BTW 445.977.294

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79180)

Gebr. Schutjes, naamloze vennootschap,
Peerderbaan 21, 3940 Hechtel

H.R. Hasselt 77390 — BTW 442.315.545

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring te willen bijwonen, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 om
18 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
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4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Besprekingen van diverse aard, Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te richten naar de bepa-

lingen van de statuten. (79181)

Groep S.D.M., naamloze vennootschap,
Rozenlaan 28, 2250 Ranst

H.R. Antwerpen 216458 — BTW 427.311.922.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Resultaatverwerking.
4. Kwijting aan de raad van bestuur.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79182)

Sefaco, naamloze vennootschap,
Engelslei 11, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 215414 — BTW 418.870.645

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 4 juni 1999 te 14 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag; 2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders; 4. Statutaire benoemingen; 5. Rondvraag. (79183)

Bouwbedrijf G. Sels, naamloze vennootschap,
Gilles de Pélichylei 107, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 179218 — BTW 406.258.071

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 5 juni 1999 te 14 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag; 2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders; 4. Statutaire benoemingen; 5. Rondvraag. (79184)

Sergei Socks & Textiles, naamloze vennootschap,
Kruisstraat 65, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 39840 — BTW 453.873.094

Jaarvergadering ten zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 , om
15 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Verslag
commissaris-revisor; 3. Goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 1998; 4. Bestemming resultaat; 5. Kwijting bestuurders; 6. Kwij-
ting commissaris-revisor; 7. Rondvraag. (79185)

Quality Service, naamloze vennootschap,
Ieperstraat 62, 8970 Poperinge

H.R. Ieper 32721 — BTW 439.674.076

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot de gewone
algemene vergadering op zaterdag 5 juni 1999 op de maatschappelijke
zetel om 19 uur, met volgende agenda :

— Mededeling i.v.m. art. 60.

— Lezing jaarverslag jaarrekening 31.12.1998.

— Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998

— Aanwending resultaat

— Kwijting bestuurders (79186)

S.I.A.K., naamloze vennootschap,

Valkenlaan 17, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 310016 — BTW 454.825.179

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op vrijdag
4 juni 1999 te 18 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslagen
en benoemingen; 6. Rondvraag.

Zich gedragen naar de statuten voor de toelating tot de vergade-
ring. (79187)

Shallop Diamonds, naamloze vennootschap,

Hoveniersstraat 2, B445, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 279472 — BTW 441.735.327

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene vergadering, op de Maatschappelijke zetel, Hoveniers-
straat 2 te 2018 Antwerpen, op 4 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Meldingen van tegenstrijdige belangen van een bestuurder ten
opzichte van de Vennootschap, zo deze zich voordoen;

2. Beraadslaging Jaarverslag en verslag van de commissaris-revisor;

3. Bespreking van de Jaarrekening, afgesloten per 31 december 1998;

4. Goedkeuring van de Jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998;

5. Kwijting aan de Bestuurders en aan de commissaris-revisor;

6. Eventuele herbenoemingen;

7. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79188)

Sinnfoort, naamloze vennootschap,

Sint-Martinusstraat 1, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 72396 — BTW 402.752.215

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
5 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag.

2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Bezoldigingen.

6. Allerlei.

(79189) De raad van bestuur.
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Smeets + C˚, naamloze vennootschap,
Industriepark Vosveld 1, Wijnegem

H.R. Antwerpen 74288 — BTW 404.663.016

Jaarvergadering van aandeelhouders op 4 juni 1999 om 12 uur op de
zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag van
de commissaris-revisor; 2. Goedkeuring van de jaarrekening op
31 december 1998; 3. Decharge van de bestuurders en van de
commissaris-revisor; 4. Statutaire benoeming; 5. Varia. Zich schikken
naar artikels 21 en 22 der statuten. (79190)

Immo Smet, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 289, 9870 Zulte

H.R. Gent 390

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 om 9 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen.

(79191) De raad van bestuur.

S.M.L.V., naamloze vennootschap,
Stationsstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 50485

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 12 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van Bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79192)

Snoeck Bouwbedrijf, naamloze vennootschap,
Beekstraat 28, 9870 Zulte

H.R. Gent 114127 — BTW 415.779.828

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 10 uur op de maatschapppelijke
zete. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoe-
mingen en ontslagen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (79193)

Sobelmar Antwerp, naamloze vennootschap,
Bredabaan 405, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 312632 — BTW 456.253.455

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 te 10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (79194)

Sofa-Style, naamloze vennootschap,
Kortemarkstraat 95 8480 Ichtegem

H.R. Oostende 49341 — BTW 449.297.466

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
7 juni 1999 om 16 uur, ter maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/1998. 4. Bestemming resultaat.
5. Kwijting aan bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (79195)

Soficoat, naamloze vennootschap,
Textielstraat 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 108667 — BTW 427.792.764

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
5 juni 1999 te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor; 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79196)

Sofiema, naamloze vennootschap,
Klaarhoutdreef 7, 8740 Pittem

H.R. Brugge 76433 — BTW 448.161.378

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 18 uur op de maatschapppelijke
zete. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoe-
mingen en ontslagen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (79197)

Immobilien Sofinal, naamloze vennootschap,
Textielstraat 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 108665 — BTW 427.790.388

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
5 juni 1999 te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor; 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79198)

Weverijen Sofinal, naamloze vennootschap,
Textielstraat 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 106906 — BTW 426.522.856

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
5 juni 1999 te 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor; 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79199)

Sofiprint, naamloze vennootschap,
Textielstraat 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 107018 — BTW 426.587.687

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
5 juni 1999 om 9 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor; 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79200)
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Sofispin, naamloze vennootschap,
Textielstraat 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 108666 — BTW 427.792.863

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 5 juni
1999 te 16 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor; 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79201)

Sofkur Invest, naamloze vennootschap,
Ommegangsdreef 74, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 45100

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op maandag 7 juni 1999 om 18 uur
op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79202)

Spaenimmo, naamloze vennootschap,
Karel Oomsstraat 1, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 242608

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
4 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Art.60 SWHV; 2. Verslag van bestuurders; 3. Goedkeuring jaar-
rekening; 4. Bestemming resultaat; 5. Kwijting bestuurders; 6. Rond-
vraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(79203) De raad van bestuur.

Spaenjaers-Lippert, naamloze vennootschap,
Karel Oomstraat 1, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 238905 — BTW 425.418.343

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Art.60 SWHV; 2. Verslag van bestuurders; 3. Goedkeuring jaar-
rekening; 4. Bestemming resultaat; 5. Kwijting bestuurders; 6. Rond-
vraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(79204) De raad van bestuur.

Spartan Panel, naamloze vennootschap,
Pieter Verhaeghestraat 9, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 113040 — BTW 431.490.246

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 14 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(79205) De raad van bestuur.

Studiegroep voor Stedebouw, Planning en Immobiliën,
afgekort : « SPI », naamloze vennootschap,

Pastoor C. De Katerstraat 6, 2387 Baarle-Hertog

H.R. Turnhout 67650 — NN 406.193.240

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring d.d. 4 juni 1999 te 17 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Allerlei. (79206)

Spito, naamloze vennootschap,
Langedonckstraat 8, 3190 Boortmeerbeek

H.R. Leuven 91174 — BTW 455.090.049

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 te 10 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (79207)

Lederwaren Spooren & Co, naamloze vennootschap,
Veldenstraat 14, 2470 Retie

H.R. Turnhout 36040 — BTW 406.980.425

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel op 5 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Bespreking van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
Aandeelhouders gelieven zich te schikken naar art. 19 van de

statuten. (79208)

Sportco, naamloze vennootschap,
Ovenstraat 13, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 108641 — BTW 427.793.160

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-

ber 1998 en toewijzing van het resultaat.
3. Kwijting aan bestuurders.
4. Bezoldigingen.
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.
(79209) De raad van bestuur.
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’t Spruitje, naamloze vennootschap,
Havermarkt 19, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 92402 — BTW 456.606.318

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot de jaarver-
gadering die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 16 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking jaarrekenning.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Décharge aan bedrijfsleiders.

5. Varia. (79210)

Staelens Rik-Eres, naamloze vennootschap,
Bruggravenlaan 269, 9000 Gent

H.R. Gent 170878 — BTW 450.824.524

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten nar de statuten. (79211)

Stakim, naamloze vennootschap,
Molenstraat 67, 3570 Alken

H.R. Tongeren 71377

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 18 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening op 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (79212)

Vanstallen, naamloze vennootschap,
Edmond Vandervaerenstraat 57, 1560 Hoeilaart

H.R. Brussel 586913 — BTW 454.049.872

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 19 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Voorlezing van het verslag van de bestuurders. 2. Voor-
lezing en bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting van de
bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. (79213)

Star Finance, naamloze vennootschap,
Landegemstraat 31, 9850 Nevele

H.R. Gent 165843 — BTW 447.869.091

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

Verslag raad van bestuur; Goedkeuring jaarrekening 31 decem-
ber 1998; Statutaire kwijting; Benoeming. Varia. Zich schikken naar de
statutaire bepalingen. (79214)

Steel Euro Service « S.E.S. », naamloze vennootschap,
Vaartlaan 9, 9800 Deinze

H.R. Gent 187835 — BTW 415.390.127

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 15 uur, met
volgende dagorde :

1. Lezing van het jaarverslag, van het verslag van de commissaris-
revisor en de jaarrekening op 31 december 1998.

2. Goedkeuring van deze jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders en aan commissaris-revisor.

5. Benoemingen.

6. Verscheidene. (79215)

Steftrans, naamloze vennootschap,
Mechelsestwg 2010, 3020 Herent

H.R. Leuven 101134 — BTW 447.278.480

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op maandag
7 juni 1999 om 18 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 3. Bestemming resul-
taat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (79216)

Immo Stero, naamloze vennootschap,
Breeërsteenweg 246 3640 Kinrooi

H.R. Tongeren 411

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 4 juni 1999 om 19 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-

rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79217)

IJzerwaren Stevens, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 177, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 189401 — BTW 411.632.366

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
5 juni 1999 te 14 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
3. Bestemming van de resultaten.
4. Decharge aan de bestuurders.
5. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (79218)

Stevens-Janssens, naamloze vennootschap,
Mechelbaan 480, 2580 Putte

H.R. Mechelen 72824 — BTW 444.128.356

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 11 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bedrijfsleiders.
5. Benoeming bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (79219)

S.T.H., naamloze vennootschap,
Gaverlandstraat 5, 9031 Gent (Drongen)

H.R. Gent 168233 — BTW 448.461.385

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 18 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1) Verslag raad van bestuur. 2) Goedkeuring jaar-
rekening per 31.12.1998. 3) Bestemming resultaat. 4) Kwijting
bestuurders. 5) Allerlei. Zich richten naar de statuten. (79220)

Stone Creation, naamloze vennootschap,
Ninoofsesteenweg 867, 1703 Schepdaal

H.R. Brussel 605558 — BTW 458.000.841

Gewone algemene vergadering in de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders.
4. Bestemming resultaat.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79221)

Strauss, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 565, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 310568 — BTW 454.336.122

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 4 juni 1999 om
16 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (79222)

’t Strohof-VDM, naamloze vennootschap,
Edewallestraat 67, 8610 Kortemark

H.R. Oostende 50415

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 14 uur op
de zetel van de vennnootschap.

Agenda :

1. Beraadslagingen Art. 60 Ven. Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Herbenoeming bestuurders.

7. Rondvraag.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, dienen de aandeelhou-
ders hun effecten te deponeren op de zetel van de vennootschap,
minstens vijf volle dagen vóór de vergadering. (79223)

’t Strohof, naamloze vennootschap,

Kruisboommolenstraat 1, 8800 Roeselare-Beveren

H.R. Kortrijk 138278 — BTW 457 685 194

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die plaatsvindt op 5 juni 1999 om 16 uur, op de maatschappe-
lijke zetel, om over de volgende agenda te beraadslagen :

1. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming resultaat.

3. Kwijting van de bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79224)

Stuckens Metalen, naamloze vennootschap,

Kattestraat 17, 1785 Merchtem

H.R. Brussel 446660 — BTW 423.251.382

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarreke-
ning per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (79225)

Studie & Promotie Vastgoed,
afgekort : « Stenprova », naamloze vennootschap,

Nieuwstraat 133, 8780 Oostrozebeke

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 16 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.2. Lezing van de jaarrekening
afgesloten per 31 december 1998. 3. Goedkeuring van de jaarrekening
en van de verwerking van de resultaten. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Benoemingen.

Zich gedragen naar de statuten. (79226)

Style Invest, naamloze vennootschap

Sociale zetel : Postweg 299, 1602 Vlezenbeek

BTW 454.764.902

Gewone algemene vergadering op 5 juni 1999 te 16 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van balans en
resultatenrekening per 31.12.1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge te verlenen aan bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79227)
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I Successori, naamloze vennootschap,
Desguinlei 226, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 259302

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
4 juni 1999 om 18.00 uur.

Agenda :

1. Art. 60 Venn. wet. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goed-
keuring jaarrekening. 4. Kwijting bestuurders. 5. Bestemming resul-
taat. 6. Ontslagen en benoemingen. 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de

wettelijke voorschriften ter zake.
(79228) De raad van bestuur.

Swijsen, naamloze vennootschap,
Craenevenne 70, 3600 Genk

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Tongeren, nr. 155
NN 438.636.671

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 15 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998; 2. Bestem-
ming van het resultaat; 3. Decharge aan de bestuurders; 4. Ontslag en
benoemingen bestuurders; 5. Diversen.
Om deel te nemen, gelieve zich te houden aan de statutaire bepalin-

gen. (79229)

Louis François Tailor, naamloze vennootschap,
Ooststraat 31, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 96301 — BTW 419.317.736

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 14.30 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rond-
vraag.
Zich schikken naar de statuten. (79230)

Immobilien Talmar, naamloze vennootschap,
Dr. Persoonslaan 29 2830 Willebroek

H.R. Mechelen 56970

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
4 juni 1999 om 18 uur op de zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening per 31/12/1998. 3. Resultaat-
bestemming. 4. Emolumenten. 5. Kwijting bestuurders. 6. Benoemin-
gen en ontslagen. 7. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79231)

Tomjo, naamloze vennootschap,
Industriepark 32A, 3290 Diest

H.R. Leuven 92824 — NN 456.433.795

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 5 juni 1999 zal worden gehouden
op de maatschapppelijke zetel te 14 uur, en zal beraadslagen over
volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998 - Bestemming
van het resultaat.

3. Decharge, ontslag en benoeming bestuurders.

4. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statutaire bepalingen. (79232)

Immo Tansens en Casaert, naamloze vennootschap,
te 8540 Deerlijk

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, Geeststraat 10,
8540 Deerlijk, op 5 juni 1999 te 11 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuurders.
5. Allerlei. (79233)

Taos Enterprises, naamloze vennootschap,
Stijfselstraat 23, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 226693 — BTW 421.753.525

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79234)

Tavelbo, naamloze vennootschap,
Oostendebaan 41, 8470 Gistel

H.R. Oostende 45977 — BTW 439.880.548

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 14 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1998.
3. Bestemming van de resultaten.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79235)

Tavernier, naamloze vennootschap,
Italiëlei 111-113, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 224280 — BTW 421.190.430

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999, te 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
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4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoemingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-
schriften van de statuten. (79236)

Terrimmo, naamloze vennootschap,
Donksesteenweg 178 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 265731 — BTW 435.367.375

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
7 juni 1999 te 19 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Ontlasting aan de bestuurders.

4. Kwijting aan de accountant.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79237)

Teximco, naamloze vennootschap
Distelbosstraat 22, 8531 Hulste

H.R. Kortrijk 84476 — BTW 408.193.717

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 10 uur op de zetel van de vennoot-
schap.

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 maart 1999; 2. Kwij-
ting bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (79238)

Thiry Andre, naamloze vennootschap,
Mechelsestraat 125, 3000 Leuven

H.R. Leuven 28161 — BTW 414.688.064

De gewone jaarvergadering zal worden gehouden op maandag
7 juni 1999 te 17 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Bestemming resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.

5. Benoemingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten om tot
de vergadering toegelaten te worden. (79239)

Allan Thomson & C˚, naamloze vennootschap,
Dianalaan 23, 2970 ’s-Gravenwezel

H.R. Antwerpen 283503 — BTW 428.530.558

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 11 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemnigen. 5. Rondvraag.

(79240) De raad van bestuur.

Onze Thuis, naamloze vennootschap,
Provinciale Steenweg 323 2627 Schelle

H.R. Antwerpen 317404 — NN 458.168.711

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen der alge-
mene vergadering welke zal plaatshebben op 4 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.1998.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders. (79241)

Immo-Thuret, naamloze vennootschap,
Lievevrouwstraat 32, 2520 Ranst

H.R. Antwerpen 252379

Gewone algemene vergadering op 4 juni 1999 te 19 uur.

Agenda :

Bespreking art. 60 en 103 Venn.W.; Verslag van de raad van bestuur;
Goedkeuring jaarrekening; Goedkeuring bestemming resultaat; Kwij-
ting mandatarissen; Ontslag en benoeming mandatarissen. (79242)

Tibur, naamloze vennootschap,
Wolfsdonken 1, 2490 Balen

H.R. Turnhout 49743 — BTW 423.403.020

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Algemene Vergade-
ring die zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 18 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Benoeming/herbenoeming bestuurders.
6. Allerlei. (79243)

Tierens Transport, naamloze vennootschap,
Lerrekensstraat 30B, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 66527 — BTW 439.976.063

Gewone jaarlijkse algemene vergadering op zaterdag 5 juni 1999 te
10 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 1998 en bestemming van
het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Benoemingen.
5. Rondvraag.
Aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (79244)

Tinto, naamloze vennootschap,
Zakstraat 53, 9112 Sinaai

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Sint-Niklaas, nr. 290
NN 445.639.477

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de zetel om 14 uur.
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Dagorde :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
2. Goedkeuring van de jaarrekening
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Ontslag en benoeming bestuurders
5. Bezoldigingen
6. Rondvraag
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar art. 19 van de

statuten. (79245)

Todeco, naamloze vennootschap,
Sint Rochusstraat 1, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 72051

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.03.1999.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79246)

Tolbeek, naamloze vennootschap,
Rivierstraat 53, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 115877 — NN 434.485.071

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 10 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag. Zo de algemene verga-
dering een dividend toekent, zal dit betaalbaar zijn in de K.B.C. vanaf
30/06/1999.
(79247) De raad van bestuur.

Tolbeekdal, naamloze vennootschap,
Parkstraat 33, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 120703 — BTW 438.867.194.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op zaterdag 5 juni 1999 om 15 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening per 30 december 1998, inclusief de
toewijzing van het resultaat. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Varia.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(79248) De raad van bestuur.

Tolimpex, naamloze vennootschap,
Transcontinentaalweg 15, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 171739 — BTW 404.550.475

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 4 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoemingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-
schriften van de statuten. (79249)

Tops Foods, naamloze vennootschap,
Lammerdries 26, 2250 Olen

H.R. Turnhout 72706 — BTW 451.053.463

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 18 uur
op de maatschappelijke zetel, met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van
1 januari 1998 tot en met 31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-
revisor.

5. Statutaire benoemingen.

6. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(79250) De raad van bestuur.

Torla, naamloze vennootschap,
G. Carelshof 32, 9040 Gent

H.R. Gent 97006 — BTW 401.091.337

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering te willen bijwonen op zaterdag 5 juni 1999 ten zetel van de
vennootschap, om vijftien uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Benoeming bestuurders.

Om aan de algemene vergadering deel te nemen dienen de aandeel-
houders zich te schikken naar artikel 17 der gecoördineerde statuten en
hun aandelen ten minste vijf volle dagen vóór de datum van de
algemene vergadering, ten zetel van de vennootschap neer te leggen
tegen ontvangstbewijs.
(79251) De raad van bestuur.

Tradecom, naamloze vennootschap,
Boembeekstraat 20, 9630 Zwalm

BTW 433.512.893

De algemene vergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999

Agenda :

1. Lezing van het Verslag van de raad van bestuur

2. Mededeling van het persoonlijk belang van bestuurders

3. Lezing en goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998

4. Goedkeuring vooropgestelde winstverdeling per 31 decem-
ber 1998

5. Decharge aan de raad van bestuur

6. Diverse (79252)
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Tradim, naamloze vennootschap,
Schupstraat 9-11, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 260002 — BTW 432.450.447

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 17 uur op de maatschappelijke
zetel.

Dagorde :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998; 2. Bestemming
resultaat; 3. Kwijting bestuurders voor uitoefening mandaat;
4. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (79253)

V.A. Trading, naamloze vennootschap
Zetel : Mechelsesteenweg 272-290, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 239309 — BTW 425.265.915

De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders zal
gehouden worden op de zetel van de vennootschap op 4 juni 1999 om
16 uur.

De agenda van deze vergadering omvat de volgende agendapunten :
— lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van

bestuur.
— bespreking en goedkeuring van de balans en de resultatenreke-

ning afgesloten op 31 december 1998.
— resultaatbestemming over het boekjaar per 31 december 1998.
— decharge aan de bestuurders. (79254)

Transfert, naamloze vennootschap,
Duffelsesteenweg 150, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 266584 — BTW 435.839.806

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op 4 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering gelieve men

zich te schikken naar artikel 32 van de statuten. (79255)

Trend Woonidee, naamloze vennootschap,
Neerstraat 42, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 96823 — BTW 461.134.535

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 19 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79256)

Trubo, naamloze vennootschap,
Meeuwerkiezel 97, 3960 Bree

H.R. Tongeren 67081 — BTW 438.852.546

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 14 uur, ten zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Ontslag, kwijting en benoe-
ming bestuurders; 5. Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (79257)

Tuftel, naamloze vennootschap,
Industriezone 11, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 17235 — BTW 406.968.646

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 15 uur op de zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuringjaarrekening per 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders 5. Rond-
vraag. (79258)

Metaalkonstruktie Tyberghien, naamloze vennootschap,
Schoolstraat 27, 8870 Izegem

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.
De agenda is als volgt samengesteld :
1. Lezing van het jaarverslag.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998 met de

daarin vervatte resultaatsbestemming.
3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Allerlei.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering gelieve zich te

schikken naar de Statuten. (79259)

Uilekot, naamloze vennootschap,
Stuifduinenweg 1, 8670 Koksijde

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Veurne, nr. 56

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschapppelijke
zetel.

Agenda :

1. Artikel 60 HVW.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Benoemingen zonodig.
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79260)

Vadel, naamloze vennootschap,
Textielstraat 20, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 84091

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
5 juni 1999 te 12 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor; 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 decem-
ber 1998; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor; 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (79261)
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Valca, naamloze vennootschap,
Rosstraat 225, 9200 Baasrode

H.R. Dendermonde 35229 — BTW 418.879.454

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
15.00 u.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79262)

Valmaga, naamloze vennootschap,
D’Hoogvastlaan 39, 1860 Meise

H.R. Brussel 514789

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
gehouden op 4 juni 1999 om 18 uur op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking verslag bestuurders.
2. Goedkeuring resultaat & jaarrekening.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Bezoldiging.
6. Allerlei. (79263)

Vamico, naamloze vennootschap,
Visbeekstraat 7, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 13152 — BTW 404208502

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 om
11.00 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (79264)

Vandaele Konstruktie, naamloze vennootschap,
Statiestraat 117, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 125990 — BTW 445.915.829.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 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. (79265)

Garage Vandenberghe Etienne, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 45/47, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 73574 — BTW 417.461.274

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998;

2. Goedkeuring jaarrekening;

3. Kwijting aan de bestuurders;

4. Bezoldigingen;

5. Allerlei.

Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (79266)

Stal Vangeenberghe, naamloze vennootschap,
Warandestraat 18, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 116173 — BTW 434.859.314

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 7 juni 1999 om 17 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris.

2. Goedkeuring jaarrekeningen.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.

5. Benoemingen.

6. Rondvraag. (79267)

Immo Vasa, naamloze vennootschap,
Bollewerpstraat 133A, 8770 Ingelmunster

H.R. Kortrijk 128681 — BTW 449.261.438

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 op de maatschapppe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31 december 1998. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Herbenoeming
bestuurders. 6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79268)

V.B.K., naamloze vennootschap,
Tipstraat 100, 3740 Bilzen (Beverst)

H.R. Tongeren 72478 — BTW 443.562.885

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoeming van bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79269)
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V.C.D., naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 20, 1500 Halle

H.R. Brussel 506061 — BTW 404.062.903

Jaarvergadering der aandeelhouders op vrijdag 4 juni 1999 om
10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Bestemming der resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag.

Zich gedragen naar statuten voor de toelating tot de vergade-
ring. (79270)

Bouwonderneming Vekemans en zoon, naamloze vennootschap
Baasrodestraat 97, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 28196 — BTW 411.577.631

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal doorgaan op zaterdag 5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

— Verslag van de raad van bestuur;

— Goedkeuring van de jaarrekening;

— Kwijting aan de bestuurders;

— Rondvraag. (79271)

Van Der Velden Beton, naamloze vennootschap,
Meerseweg 135A, 2321 Hoogstraten

H.R. Turnhout 59040

Bijeenroeping algemene vergadering, gehouden op de maatschappe-
lijke zetel, Meerseweg 135A, 2321 Hoogstraten (Meer), op zaterdag
5 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

1. Lezing verslagen bestuursraad en commissaris-revisor.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor.

5. Ontslag - benoeming van bestuurders en/of commissaris-revisor.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar artikel 24 der
statuten. (79272)

Garage R. Van Velthoven-Buckens, naamloze vennootschap,
Kerkelei 92, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 268429 — BTW 435.799.620

De vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op vrijdag
4 juni 1999 te 11 uur.

Agenda :

1˚ Lezing jaarverslag

2˚ Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998

3˚ Kwijting aan de Bestuurders

4˚ Rondvraag

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79273)

Transport Verbauwhede, naamloze vennootschap
Gentse Heirweg 42 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 85752 — BTW 412.120.831

Gewone jaarlijkse algemene vergadering op 5 juni 1999 te 10 uur op
de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Varia. (79274)

Roger Verbinnen Groenten en Fruit, naamloze vernnootschap
Wijgmaalbroek 9, 3018 Leuven (Wijgmaal)

H.R. Leuven 39129 — BTW 415.181.378

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 5 juni 1999 te 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
31 december 1998. 3. Kwijting aan bestuurders.4. Benoemingen en
vergoeding; 5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de

statuten. (79275)

Verbo, naamloze vennootschap,
Otterstraat 38, bus 1, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 66573 — BTW 419.596.462

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te
10 uur.

Agenda :

1. Verslag van bestuurders; 2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Aanwending resultaat; 4. Kwijting aan bestuurders; 5. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de jaarvergadering zich schikken naar

de statuten. (79276)

VH Ets. F. Verdeyen, naamloze vennootschap,
Industrieweg Roosveld, 3400 Landen

H.R. Leuven 58106 — BTW 415.382.803

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 15 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag commissaris-revisor.
2. Bespreking jaarrekening. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Kwijting
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders en commissaris-revisor.
6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(79277) Namens de raad van bestuur.

Verdovan, naamloze vennootschap,
Staalijzer 4, 9991 Adegem

H.R. Gent 152328 — BTW 435.649.566

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 om 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Voorlezen en goedkeuring van de jaarrekening per 31 decem-

ber 1998.

18779MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



3. Toewijzing van het resultaat.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Verderzetting van de vennootschap inzake toepassing art. 103 en
104 Ven. Wet. (79278)

Verhaeghe Chalets en Sauna, naamloze vennootschap,

Oudenaardstraat 70/72, 8530 Stasegem-Harelbeke

H.R. Kortrijk 109176 — BTW 428.152.852

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 15 uur in de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Lezing van het jaarverslag.

2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.

3. Goedkeuring van de jaarrekening.

4. Kwijting aan de bestuurders.

5. Bezoldigingen.

6. Rondvraag. (79279)

Verhaeghe GVZ, naamloze vennootschap,

Oudenaardestraat 72 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 29334 — BTW 405.455.545

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Bezoldigingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79280)

Verheyen Invest, naamloze vennootschap,

Eysegemblok 9, 2650 Edegem

H.R. Antwerpen 252294 — NN 428.891.834

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
5 juni 1999 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998

3. Bestemming van de resultaten

4. Decharge aan de bestuurders

5. Diversen.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten. (79281)

Transport L.S.Verhoeven, naamloze vennootschap,
Putsebaan 119, 3140 Keerbergen

H.R. Leuven 87160 — BTW 451.485.411

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 4 juni 1999 te 14 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekening over de periode
1 januari 1998 tot en met 31 december 1998.
2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
3. Benoemingen.
4. Rondvraag.

(79282) De raad van bestuur.

Verlani, naamloze vennootschap,
Pastoor Boelstraat 22, 9140 Temse

H.R. Sint-Niklaas 54009 — BTW 453.242.101

Gewone algemene vergadering op zaterdag 5 juni 1999 te 14 uur

Agenda :

Bespreking art. 60 Venn.W.; Verslag van de raad van bestuur;
Goedkeuring jaarrekening; Goedkeuring bestemming resultaat; Kwij-
ting mandatarissen; Beraadslaging voorzien in art. 103 W.H.V.; Ontslag
en benoeming mandatarissen. (79283)

Vermeulen, naamloze vennootschap,
Werchtersesteenweg 108, 3150 Haacht

H.R. Leuven 64848 — NN 426.858.101

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 om 11 uur,
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Desgevallend benoeming bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79284)

Veronique, naamloze vennootschap,
Bredabaan 510, 2170 Antwerpen

H.R. Antwerpen 259732 — BTW.432.391.653.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag raad van Bestuur.
2. Bestemming van de resultaten.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1998.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79285)
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Bouwonderneming Verplaetse Kris, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 169, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 93873 — BTW 417.643.792

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79286)

Versani, naamloze vennootschap,
Atealaan 11, 2270 Herenthout

H.R. Turnhout 40357 — BTW 414.926.012

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 18 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.
2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
3. Rondvraag.

(79287) De raad van bestuur.

Versani Mol, naamloze vennootschap,
Sint-Apollonialaan 184, 2400 Mol

H.R. Turnhout 47330 — BTW 421.300.593

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 7 juni 1999 te 14 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998.
2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.

(79288) De raad van bestuur.

Stercompost, naamloze vennootschap,
te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 328

H.R. Kortrijk 118273

De algemene vergadering zal gehouden worden op 4 juni 1999 te
11 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslagen van bestuurders.
2. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.

(79289) De raad van bestuur.

Verstraete Invest, naamloze vennootschap,
Sprietestraat 280, 8792 Waregem (Desselgem)

H.R. Kortrijk 122617 — NN 442.283.178

De aandeelhouders worden opgeroepen om deel te nemen aan de
statutaire vergadering die doorgaat op 5 juni 1999 om 11 uur, ten zetel
van de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking van de rapporten van de raad van bestuur;

2. Bespreking van de jaarrekening met de daarin voorziene bestem-
ming van het resultaat;

3. Stemming over punten 1 en 2 van de agenda;

4. Het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
aan bestuurders;

5. Rondvraag.

Om aan de statutaire vergadering deel te nemen, moeten de aandeel-
houders de wettelijke en statutaire beschikkingen in dit verband
nakomen.
(79290) De raad van bestuur.

Verstraete-Hahn, naamloze vennootschap
Sprietestraat 280, 8792 Waregem (Desselgem)

H.R. Kortrijk 122616 — BTW 442.283.277

De aandeelhouders worden opgeroepen om deel te nemen aan de
statutaire vergadering die doorgaat op 5 juni 1999 om 10 uur, ten zetel
van de vennootschap.

Agenda :

1. Bespreking van de rapporten van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor;

2. Bespreking van de jaarrekening met de daarin voorziene bestem-
ming van het resultaat;

3. Stemming over punten 1 en 2 van de agenda;

4. Het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat
aan bestuurders en commissaris-revisor;

5. Rondvraag.

Om aan de statutaire vergadering deel te nemen, moeten de aandeel-
houders de wettelijke en statutaire beschikkingen in dit verband
nakomen.

De raad van bestuur : Omer Verstraete, gedelegeerd bestuur-
der. (79291)

Vervaeke, naamloze vennootschap,
Neder Mosscher 17, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 102133 — BTW 423.211.097

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 9 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79292)
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Belmap, naamloze vennootschap,

Industriestraat 9, 8211 (Zedelgem) Aartrijke

H.R. Oostende 46625 — BTW 440.693.071

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 15 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan de bestuurders en goedkeuring van hun vergoe-
ding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Varia.

(79293) De raad van bestuur.

N.V. Veys, naamloze vennootschap,

Doorniksesteenweg 403, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 92872 — BTW 416.930.447

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op zaterdag
5 juni 1999, om 15 uur ten zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Goedkeuring van voornoemde stukken.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Bestemming resultaat. 6. Rond-
vraag.

De aandeelhouders worden verzocht om tot de vergadering toege-
laten te worden, zich te schikken naar de statuten. (79294)

Vitafor, naamloze vennootschap

Industriepark Noord 18, 9100 Sint Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 52674 — BTW 412.725.991

De jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te
10 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor

2. Goedkeuring der jaarrekening

3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor

4. Rondvraag.

De aandelen aan toonder dienen gedeponeerd te worden minstens 5
dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel. (79295)

’t Vitamientje, naamloze vennootschap,

Havermarkt 19, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 61715 — BTW 425.531.179

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd de algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te
15 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Bespreking jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Decharge aan bestuurders.

5. Varia. (79296)

Handel- en Transportmaatschappij Vivarbel,
in ’t kort : « Vivarbel », Oude Leeuwenrui 18, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 199828 — BTW 414.361.630

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene statutaire vergadering die zal plaatshebben op
vrijdag 4 juni 1999 te 11 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 1998.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en afgev.bestuurder.
5. Rondvraag. (79297)

Vivos, naamloze vennootschap,
Breemsedijk 80, 2350 Vosselaar

H.R. Turnhout 48309

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op vrijdag
4 juni 1999 om 18.00 uur.

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1998. 3. Kwijting bestuurders. 4. Bestemming resultaat.
5. Vergoeding bestuurders. 6. Benoeming bestuurders. 7. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (79298)

Vizio, naamloze vennootschap,
Amerlolaan 14, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 248277 — BTW 427.868.087

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op de maatschappelijke zetel op
4 juni 1999 om 15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan 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. (79299)

Vlaeminck, naamloze vennootschap,
Beernemsestraat 14, 8020 Oostkamp

BTW 430.875.780

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 5 juni 1999 te
10 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van

de statuten. (79300)
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Magazijnen Frans Vlaeminck, naamloze vennootschap,
Ingelmunstersteenweg 72, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 85401 — BTW 407.113.156

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
4 juni 1999 om 17 uur, met als agenda :

1. Lezing van het jaarverslag. 2. Bespreking van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 1998. 3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Bezoldigingen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de

statuten.
(79301) De raad van bestuur.

Immo De Vlieger, naamloze vennootschap,
Hoge Weg 15, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 44491 — NN 436.943.725

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 5 juni 1999 te 14 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag;
2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting bestuurders;
5. Varia. (79302)

Garage Van Der Vliet, naamloze vennootschap,
Ambachtstraat 9, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 62089 — BTW 437.242.049

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 10 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998; 2. Bestemming van het resultaat; 3. Kwijting te verlenen aan
de bestuurders; 4. Ontslag en benoemingen bestuurders; 5. Rond-
vraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79303)

V.M.T., naamloze vennootschap, te Antwerpen

H.R. Antwerpen 85338

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal
gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Dynamicalaan 10, te
Antwerpen op 4 juni 1999 te 18 uur.

Om aan de vergadering te kunnen deelnemen dient men zich te
gedragen naar de voorschriften van artikel 14 van de statuten.

Agenda :

Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur.
Bespreking van het verslag van de commissaris-revisor.
Bespreking van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.
Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.
Goedkeuring van het verslag van de commissaris-revisor.
Goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en van

de bestemming te geven aan het resultaat.
Decharge te geven aan de raad van bestuur.
Decharge te geven aan de commissaris-revisor.
Eventueel allerlei. (79304)

Volharding, naamloze vennootschap,
Nijverheidsweg, 2310 Rijkevorsel

H.R. Turnhout 52618

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 6 juni 1999 te 15 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de bestuurraad.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.

3. Bestemming resultaat.

4. Ontlasting aan de bestuurders.

5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen der statuten. (79305)

De Vos, naamloze vennootschap,
Lindelei 29, 2620 Hemiksem

H.R. Antwerpen 105689 — BTW 403.670.844

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op vrijdag
4 juni 1999 om 14 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. 6. Herbenoeming
mandaten. 7. Benoeming nieuwe bestuurders. Zich schikken naar de
statuten. (79306)

Bouwonderneming Devriendt, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 4, 8610 Kortemark

H.R. Oostende 33239 — BTW 420.533.503

Gewone vergadering op 5 juni 1999 om 15 uur op de maatschappe-
lijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening 31 december 1998.

3. Bestemming resultaat.

4. Kwijting bestuurders.

5. Rondvraag.

Om deel te nemen aan de vergadering gelieve zich te schikken naar
de statutaire voorschriften. (79307)

Immo V.T.A., naamloze vennootschap,
Heirbaan 14, 8570 Anzegem-Ingooigem

H.R. Kortrijk 116524

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79308)
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Etn. Dewaelheijns, naamloze vennootschap,
Neerlintersteenweg 2, 3471 Kortenaken-Hoeleden

H.R. Leuven 64704 — BTW 426.716.658

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 7 juni 1999 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79309)

Dewakip, naamloze vennootschap,
Pitantiestraat 105, 8792 Desselgem

H.R. Kortrijk 91166 — BTW 415.832.862

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal plaatshebben op 5 juni 1999 om 12 uur, in de
maatschappelijke zetel met volgende agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Lezing van de jaarrekening
per 31 december 1998. 3. Goedkeuring van de jaarrekening; 4. Kwij-
ting aan de bestuurders; 5. Goedkeuring van de toewijzing van het
resultaat; 6. Varia; 7. Rondvraag; 8. Benoeming bestuurders.
(79310) De raad van bestuur.

Walema, naamloze vennootschap,
Elisabetlaan 141, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 74002

Jaarvergadering op de maatschapppelijke zetel, op 4 juni 1999 om
18 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van Bestuur ingevolge art. 60
Venn.Wet; 2. Verslag raad van bestuur; 3. Goedkeuring jaarrekening en
resultaatsbestemming; 4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslagen en benoe-
mingen; 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79311)

Van De Walle-First In Food, naamloze vennootschap,
Bijkhoevelaan 3, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 257800 — BTW 431.486.088

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 16 uur in de zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag en verslag van commissaris-revisor. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1998. 3. Resultaatsaanwending. 4. Kwijting
aan bestuurders en commissaris-revisor en goedkeuring van hun
vergoeding. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(79312) De raad van bestuur.

Walraeve René & zoon, naamloze vennootschap,
Polderstraat 88, 9820 Merelbeke

H.R. Gent 175965 — BTW 454.034.630

De gewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
Walraeve René & zoon heeft plaats op 5 juni 1999 om 18 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Voorlezen en goedkeuring jaarrekening van 31 december 1998.
3. Toewijzing resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
Neerlegging aandelen op 1 juni op de maatschappelijke

zetel. (79313)

René Warson, naamloze vennootschap,
Dr. Haubenlaan 14, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 75011 — BTW 451.921.713

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
dinsdag 8 juni 1999 om 17 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Mededeling van de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarreke-
ning per 31 december 1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Allerlei.
Zich richten naar de statuten. (79314)

W.D. Diffusion, naamloze vennootschap,
Beselarestraat 52 8940 Wervik

BTW 422.820.723

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op zaterdag
5 juni 1999 om 11.00 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening

per 28.02.1999. 3. Bestemming resultaat. 4. kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79315)

Wegeplant, naamloze vennootschap,
Jan Helmanstraat 1, 2830 Willebroek

H.R. Mechelen 43854 — BTW 406.767.421

Jaarvergadering op 4 juni 1999 om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1998. 3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten bestuurders.
5. Kwijting bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Benoemingen en ontslagen. 7. Varia. (79316)

Weramara, commanditaire vennootschap op aandelen,
Watermolendreef 184, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 52356 — BTW 449.347.649

De vennoten worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op zaterdag
5 juni 1999 om 11 uur op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 decem-
ber 1998;
2. Kwijting aan de zaakvoerder;
3. Rondvraag.
De vennoten worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen

van de statuten. (79317)

Immo De West, naamloze vennootschap,
Zeepakker 2, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 259753 — BTW 431.157.575

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 21 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1998.
2. Resultaatverwerking.
3. Decharge aan de bestuurders.
4. Benoeming en ontslag bestuurders.
5. Beslissen over het toekennen van een vergoeding voor ingebrachte

gelden.
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6. Verlenen van kwijting aan de accountant.
7. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79318)

Western Horses, naamloze vennootschap,
Dikberd 29, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 66803 — BTW 443.231.206

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
maandag 7 juni 1999 om 14 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

— Lezing jaarverslag.
— Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
— Kwijting te verlenen aan bestuurders.
Om toegelaten te worden tot de jaarvergadering, deponeren de

aandeelhouders hun aandelen, vijf dagen op voorhand op de maat-
schappelijke zetel. (79319)

Westservice, naamloze vennootschap, Ezelstraat 43, 8000 Brugge

H.R. Brugge 45477

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 4 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag raad van bestuur aan de Algemene Vergadering.
2. Verslag Commissaris-revisor.
3. Goedkeuring jaarrekening 31/12/1998.
4. Aanwending resultaat.
5. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor.
6. Benoeming bestuurders.
7. Naamswijziging commissaris-revisor.
8. Omzetting aandelen in Euro.
9. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de jaarvergadering, gelieve zich te

schikken naar de statuten. (79320)

Firma Ch. Weynants, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 332, 2820 Bonheiden

H.R. Mechelen 37635 — BTW 405.777.724

Jaarvergadering, ten sociale zetel, Mechelsesteenweg 332, te
Bonheiden, op 5 juni 1999 om 14 uur.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
2. Verslag bestuurders.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders. (79321)

2 Wheels, naamloze vennootschap,
Graatakker 15, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 59379 — BTW 433.046.404

De gewone jaarvergadering zal worden gehouden op maandag
7 juni 1999 te 15 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat.

4. Kwijting aan bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten om tot

de vergadering toegelaten te worden. (79322)

White Invest, naamloze vennootschap,
Maastrichtersteenweg 179, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 74780

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 5 juni 1999 om 10 uur, op de maatschapppelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79323)

Vanwijnsberghe Fashion, naamloze vennootschap,
Kortrijkseweg 49, 8791 Beveren-Leie (Waregem)

H.R. Kortrijk 132276 — BTW 452.402.456

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 10 uur op de maatschap-
pelijke zetel.

Agenda :

1. Lezing jaarverslag.
2. Lezing verslag commissaris-revisor.
3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1998.
4. Goedkeuring jaarrekening.
5. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor.
6. Bezoldigingen.
7. Diverse.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen. (79324)

Wika, naamloze vennootschap
Doornzelestraat 114, 9000 Gent

H.R. Gent 163146 — BTW 445.514.169

Jaarvergadering op 4 juni 1999 te 14 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (79325)

Residentie Wilderode, naamloze vennootschap,
Koningin Astridlaan 80 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 45409

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 5 juni 1999 te 10 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.
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2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

3. Benoeming van de bestuurders.

4. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79326)

Wilfra, naamloze vennootschap,

Wespelaarsebaan 35, 3190 Boortmeerbeek

H.R. Leuven 88689 — BTW 452.939.421

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 19 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (79327)

Wille Afsluitingen, naamloze vennootschap,

Kollebloemstraat 11, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 104872 — BTW 425.282.246

Jaarvergadering op 5 juni 1999 te 11 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening op 31 december 1998.
2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoemingen en
ontslagen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (79328)

De Vier Winden, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Zeswegestraat 22, 8060 Zwevezele

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brugge, nr. 155

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

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. (79329)

Wonterkur, naamloze vennootschap,

Koning Leopold lll-straat 9, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 94041 — BTW 417.764.944

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 15 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.

(79330) De raad van bestuur.

Belgian Wood Center, naamloze vennootschap,
Botestraat 23, 9032 Wondelgem

H.R. Gent 132521 — BTW 422.793.108

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 16 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
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. (79331)

A.B.C. Wood, naamloze vennootschap,
Wissenstraat 15, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 82931 — BTW 448.333.604

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden ten maatschappeljke zetel op
7 juni 1999 om 11 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge van de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79332)

Woodinvest, naamloze vennootschap
Botestraat 19, 9032 Wondelgem

H.R. Gent 163384 — BTW 444.652.354

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
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. (79333)

Woodpack, naamloze vennootschap,
Liefkenstraat 39, Industriezone, 9032 Wondelgem

H.R. Gent 166343 — BTW 447.984.305

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 5 juni 1999 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 decem-

ber 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
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4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79334)

Verzekeringskantoor De Turnhoutse Wooncentrale,
naamloze vennootschap,

Grote Markt 20, bus 1, 2300 Turnhout

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel van de vennootschap zal plaats vinden op
4 juni 1999 om 19 uur.

Agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening van 31 december 1998.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders. (79335)

World Line, naamloze vennootschap,
Meesjesstraat 11, 3620 Lanaken

H.R. Tongeren 63027 — BTW 432.780.841

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 4 juni 1999 om 17 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1998
2. Bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering ,gelieve zich te schikken naar

de statutaire bepalingen. (79336)

Younes Chaouki Diamonds, naamloze vennootschap,
Hoveniersstraat 2, bus 443, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 280834 — BTW 442.438.279

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van
de algemene vergadering, op de maatschappelijke zetel, Hoveniers-
straat 2 te 2018 Antwerpen, op 4 juni 1999 te 15 uur.

Agenda :

1. Meldingen van tegenstrijdige belangen van een bestuurder ten
opzichte van de Vennootschap, zo deze zich voordoen;
2. Beraadslaging Jaarverslag en verslag van de commissaris-revisor;
3. Bespreking van de Jaarrekening, afgesloten per 31 december 1998;
4. Goedkeuring van de Jaarrekening afgesloten op 31 decem-

ber 1998;
5. Kwijting aan de Bestuurders en aan de commissaris-revisor;
6. Eventuele herbenoemingen;
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79337)

De Zavel, naamloze vennootschap,
Zavel 12, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 57008

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 5 juni 1999 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 decem-
ber 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoemingen.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79338)

De Zeurte, naamloze vennootschap,
Pauwendreef 1, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 270238

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 7 juni 1999 te 10 uur.

Dagorde :

1. Jaarverslag; 2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders; 4. Statutaire benoemingen; 5. Rondvraag. (79339)

Zimpezele, naamloze vennootschap,
Industriestraat 9, 8211 Zedelgem (Aartrijke)

H.R. Oostende 41710 — BTW 426.769.316

Jaarvergadering op 5 juni 1999 om 11 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31.12.1998. 2. Resultaatsaanwen-
ding. 3. Kwijting aan de bestuurders en goedkeuring van hun vergoe-
ding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Varia.

(79340) De raad van bestuur.

Rusthuis De Zwaluw, naamloze vennootschap,
Ninoofsesteenweg 44, 1570 Galmaarden

H.R. Brussel 536612

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
5 juni 1999 om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31 december 1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Artikel 103 vennootschapswetgeving. 6. Goedkeuring bezoldi-
ging bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (79341)

Apo Phar Agra, naamloze vennootschap,
Dorp 9, 1750 Lennik

BTW 418.077.720

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
4 juni 1999 te 15 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van balans en resultatenrekening per
31 december 1998.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Decharge te verlenen aan de bestuurders.

5. Ontslag en benoeming bestuurders.

6. Allerlei.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (79342)
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Van Den Bossche Roger & Co, naamloze vennootschap

Sociale zetel : Pamelsestraat 12, 1770 Liedekerke

BTW 415.439.518

Jaarvergadering op de zetel op 29 mei 1999 te 17 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van balans en
resultatenrekening per 31.12.1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79343)

Genk Motor Etn. de Schaetzen, naamloze vennootschap,
Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 55480 — BTW 420.536.372

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op donderdag 3 juni 1999 om 17 uur,
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadsslaging i.v.m. artikel 60 Ven.Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Benoeming/herbenoeming bestuurders.
7. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79344)

Meerstock, naamloze vennootschap,
Amsterdamstraat 52, 2321 Hoogstraten-Meer

H.R. Turnhout 64274 — BTW 439.105.637

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te Hoogstraten
(Meer), Amsterdamstraat 52, op 4 juni 1999 om 14 uur, met volgende
agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.1998.

2. Kwijting aan de bestuurders.

3. Bezoldigingen.

4. Benoemingen.

De aandeelhouders worden verzocht hun bestaande aandelen aan
toonder in te ruilen tegen nieuwe aandelen en dit op de zetel van de
vennootschap, iedere werkdag vanaf 1/07/1999 t.e.m. 31/07/1999,
tijdens de werkuren.
(79345) De raad van bestuur.

Hasselt Motor Invest, naamloze vennootschap,
Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 82724

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 3 juni 1999 om 18 uur op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 Ven. Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat.

5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Benoeming/herbenoeming bestuurders.
7. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79346)

Ridderborn, naamloze vennootschap,
Baron A. De Heuschstraat 24, 3721 Kortessem

H.R. Tongeren 75596 — BTW 452.419.678

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op donderdag 3 juni 1999 om 17 uur
op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. artikel 60 Ven. Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Benoeming / herbenoeming bestuurders.
7. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79347)

Hasselt Motor Etn. De Schaetzen, naamloze vennootschap,
Kuringersteenweg 293, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 83214 — BTW 449.205.812

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op vrijdag 4 juni 1999 te 18 uur op de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 Ven. Wet.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1998.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Benoeming/ herbenoeming bestuurders.
7. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (79348)

Administrations publiques
et Enseignement technique

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

PLACES VACANTES − OPENSTAANDE BETREKKINGEN

Conseil central de l’Economie

Le Conseil central de l’Economie organisera prochainement un
examen pour le recrutement d’un conseiller adjoint, masculin ou
féminin - juriste néerlandophone (niveau 1 - rang 10), ayant des
connaissances en droit administratif, en droit constitutionnel et en droit
économique et commercial.
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Le programme de l’examen, avec les conditions d’admission, sera
communiqué sur demande écrite à adresser au secrétariat du Conseil
central de l’Economie, service du personnel administratif (2e étage),
avenue de la Joyeuse Entrée 17-21, à 1040 Bruxelles.

Les demandes doivent parvenir au Conseil central de l’Economie
dans les quinze jours à dater du jour de parution du présent avis au
Moniteur belge. (15118)

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal binnenkort een examen
inrichten voor de aanwerving van een mannelijke of vrouwelijke -
Nederlandstalige adjunct-adviseur jurist (niveau 1 - rang 10), met
kennis van administratief, grondwettelijk, handels- en economisch
recht.

Voor het bekomen van het examenprogramma met toelatingsvoor-
waarden, gelieve een schriftelijke aanvraag te richten aan het secreta-
riaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, personeelsdienst,
Blijde Inkomstlaan 17-21 (2e verdieping), 1040 Brussel.

De aanvragen moeten ten laatste binnenkomen vijftien dagen na het
verschijnen van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. (15118)

Conseil central de l’Economie

Le Conseil central de l’Economie organisera prochainement un
examen pour le recrutement d’un conseiller adjoint, masculin ou
féminin, économiste francophone (niveau 1 - rang 10).

Le programme de l’examen, avec les conditions d’admission, sera
communiqué sur demande écrite à adresser au secrétariat du Conseil
central de l’Economie, service du personnel administratif (2e étage),
avenue de la Joyeuse Entrée 17-21, à 1040 Bruxelles.

Les demandes doivent parvenir au Conseil central de l’Economie
dans les quinze jours à dater du jour de parution du présent avis au
Moniteur belge. (15119)

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal binnenkort een examen
inrichten voor de aanwerving van een mannelijke of vrouwelijke
Franstalige adjunct-adviseur economist (niveau 1 - rang 10).

Voor het bekomen van het examenprogramma met toelatingsvoor-
waarden, gelieve een schriftelijke aanvraag te richten aan het secreta-
riaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, personeelsdienst,
Blijde Inkomstlaan 17-21 (2e verdieping), 1040 Brussel.

De aanvragen moeten ten laatste binnenkomen vijftien dagen na het
verschijnen van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. (15119)

Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Constitution d’une réserve de recrutement pour l’enseignement
communal.

1. Instituteurs(trices) maternels(les).

2. Instituteurs(trices) primaires.

3. Professeurs de cours généraux, de cours spéciaux, de cours
techniques, de cours pratiques, de cours techniques et de pratique
professionnelle aux degré inférieur et supérieur de l’enseignement
secondaire.

4. Professeurs de cours artistiques (peinture, dessin, céramique,
sculpture, ensemblier, décorateur, publicité) aux filières préparatoire,
de formation, de qualification, de transition et de finalité et de profes-
seur du cours Histoire de l’Art à l’enseignement artistique de promo-
tion socio-culturelle.

Les candidatures doivent être adressées au collège des bourgmestre
et échevins, Administration communale de Saint-Josse-ten-Noode,
avenue de l’Astronomie 13, à 1210 Bruxelles, pour le 30 juin 1999 au
plus tard.

Les candidatures antérieures doivent être renouvelées. (15120)

Musikakademie der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Für das Schuljahr 1999-2000 (ab. 1. September 1999) suchen wir Lehr-
personen für folgende Fächer : Begleitung, Klavier, Klarinette, Quer-
flöte, Kammermusik, Trompete, Musikerziehung (alle Stufen), Gesang,
Lied, Cello, Horn, Fagott, Musikalische Früherziehung, Oboe, Saxo-
phon.

Die Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 12. Juni 1999 an die
Direktion der « Musikakademie der Deutschsprachigen Gemein-
schaft », Lascheterweg 23, 4700 Eupen. (15121)

Gemeente Destelbergen

Het gemeentebestuur van Destelbergen werft aan : één werktoe-
zichter groendienst (m/v) (weddeschaal C1-C2-C3).

Functiebeschrijving :

De functie heeft betrekking op uitvoering, leiding geven en toezicht :

opmaken van de jaarplanning i.s.m. het diensthoofd leefmilieu;

opstellen van de aanplantingsplannen voor speeltuinen e.d. i.s.m. het
diensthoofd leefmilieu;

voorbereidingen treffen voor de dagtaak inzake materiaalvoorzie-
ning;

de dagelijkse controle verorgen van de uit te voeren taken en hierover
rapporteren;

een beperkte groep werknemers kunnen leiden en motiveren;

kennis hebben van aanplantingen en planten;

in het bezit zijn van een rijbewijs B;

bereid zijn in slechte weersomstandigheden te werken;

diploma hoger secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs , rich-
ting tuinbouw;

slagen voor een examen.

Indienen van de kandidaturen :

De kandidatuur moet per aangetekende brief, ten laatste gepost op
4 juni 1999 aan het college van burgemeester en schepenen, Dender-
mondesteenweg 430, te 9070 Destelbergen, gericht worden.

Nadere inlichtingen en de inschrijvingsformulieren zijn te bekomen
op de personeelsdienst, Dendermondesteenweg 430, te 9070 Destel-
bergen (tel. 09/228 33 09). (15122)

Gemeente Lebbeke

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
9280 Lebbeke deelt mede dat de hiernavermelde betrekkingen vacant
zijn bij wijze van aanwerving :

— de aanwerving van een gemeentesecretaris met voltijdse presta-
ties in statutair dienstverband.

Bijkomende inlichtingen betreffende de diplomavereisten, de
toelatings- en de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma
zijn te verkrijgen op het gemeentesecretariaat, tel. 052/41 11 11;

— de aanwerving van één aspirant-politieagent. De kandidaten
hiervoor dienen opgenomen te zijn in een geldige reserve, samenge-
steld door de Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) Gent.

De kandidaatstelling dient, bij aangetekend schrijven, te worden
verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Grote
Plaats 1, 9280 Lebbeke, uiterlijk op vrijdag 25 juni 1999 (de poststempel
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geldt als bewijs), en vergezeld te zijn van een uitgebreid curriculum
vitae, een afschrift van het vereiste diploma en, bijkomend voor de
betrekking van aspirant-politieagent, het attest afgeleverd door de
OPAC. (15123)

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Middelkerke

Vacature gebrevetteerd verpleegkundige in contractueel verband (m/v)

De raad van het O.C.M.W.-Middelkerke richt een examen in voor de
aanwerving van een gebrevetteerd verpleegkundige voor het rusthuis
« De Ril ».

De voorwaarden, taakomschrijving, functieprofiel, examenpro-
gramma en inlichtingen zijn te bekomen op het O.C.M.W., Sluisvaart-
straat 17, te 8430 Middelkerke, bij de heer Philippe Vanden Abeele,
tel. 059/31 92 31.
Alle kandidaturen dienen binnen te zijn ten laatste op woensdag

30 juni 1999. (15124)

De raad van het O.C.M.W.-Middelkerke heeft beslist om over te gaan
tot de aanwerving (zonder examen) in contractueel kader van twee
voltijdse ongeschoolde bouwvakkers (m/v) en één ongeschoolde
poetsvrouw (m/v).

De voorwaarden, taakomschrijving, functieprofiel en inlichtingen
zijn te bekomen bij het O.C.M.W.-Middelkerke, Sluisvaartstraat 17,
8430 Middelkerke, bij Mevr. Dominique Devoldere of Mevr. Marianne
Mortier (tel. 059/31 92 15-16).
Kandidaturen dienen binnen te zijn vóór 30 juni 1999. (15124)

L.U.C. Diepenbeek

Het Limburgs Universitair Centrum stelt volgende mandaten (m/v)
vacant : assistent.

— Voltijds mandaat van assistent (3 x 2) Germaanse filologie
(Duits/Nederlands of Duits/Engels) (Mandaat MMC/99/01).

Profiel :

licentiaat in de taal- en letterkunde met major of minor Duits.

Enkel kandidaten die hun diploma met minstens ″onderscheiding″
behaald hebben, komen in aanmerking.

Taakomschrijving :

Onderwijsbegeleiding voor zakelijk Duits en/of zakelijk Nederlands
en/of zakelijk Engels in de faculteit TEW.

Promotie-onderzoek in het domein van taal- of tekstonderzoek Duits
of Nederlands.

Bijkomende inlichtingen : prof. dr. Erik Moonen, tel. (011) 26 86 90.

— Voltijds mandaat van assistent (3 x 2) Romaanse filologie
(Frans/Italiaans) (Mandaat MMC/99/02).

Profiel :

licentiaat Romaanse talen (Frans-Italiaans).

Enkel kandidaten die hun diploma met minstens ″onderscheiding″
behaald hebben, komen in aanmerking.

Taakomschrijving :

Onderwijsbegeleidingstaken in de opleidingsonderdelen Frans/Ita-
liaans en zakelijk Frans/Italiaans in de faculteit TEW.

Promotie-onderzoek in de toegepaste taalkunde : zakelijke taal-
kunde, vreemde-talendidactiek.

Bijkomende inlichtingen : prof. dr. Willy Clijsters, tel. (011) 26 86 80 -
e-mail :willy.clijsters@luc.ac.be

— Voltijds mandaat assistent (3 x 2) psychologie (mandaat
MMC/99/03).

Profiel :

licentiaat psychologie, met voorkeur voor bedrijfs- of organisatie-
psychologie.

Enkel kandidaten die hun diploma met minstens ″onderscheiding″
behaald hebben, komen in aanmerking.

Kennis van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Zelfstandig kunnen begeleiden van projectgroepen en sociale
vaardigheidstrainingen.

Taakomschrijving :

Assistentie bij onderwijs in de kandidaatsjaren TEW voor de vakken
psychologie, groepsdynamica en methodologie.

Begeleiden van projectgroepen.

Assistentie van de vakken organisatiepsychologie in de licentiejaren
TEW.

Voorbereiden van doctoraatsproefschrift binnen het onderzoeksraam
van de onderzoeksgroep Ontwikkeling Menselijk Potentieel.

Bijkomende inlichtingen : prof. dr. Felix Corthouts, tel. (011) 26 86 80
- e-mail :felix.corthouts@luc.ac.be

— Voltijds mandaat van assistent (3 x 2) biomedische
wetenschappen; humane gezondheidskunde (Mandaat MMC/99/04).

Profiel :

Diploma gedragswetenschappen of sociale wetenschappen (bij voor-
keur (medische) sociologie, (gezondheid)psychologie, (ortho)pedago-
giek, gezondheidkunde), met voldoende achtergrond voor het
uitvoeren van empirisch onderzoek en achtergrond op het vlak van
communicatieve vaardigheden. Enkel kandidaten die hun diploma met
minstens ″onderscheiding″ behaald hebben, komen in aanmerking.

Taakomschrijving :

Meewerken aan de uitbouw van het curriculum Humane
Gezondheidkunde (BMW) en onderwijsbegeleidingen in deze studie-
richting : uitvoeren van doctoraatsonderzoek in het domein van de
humane gezondheidkunde.

Bijkomende inlichtingen : prof. dr. Jan Vinck, tel. (011) 26 86 96 -
e-mail :jan.vinck@luc.ac.be

U kan zich kandidaat stellen met formulieren die op aanvraag
kunnen bekomen worden bij het Rectoraat van het Limburgs Univer-
sitair Centrum, Universitaire Campus, gebouw D, 3590 Diepenbeek, tel.
(011) 26 80 03, en die, ingevuld, uiterlijk op woensdag 16 juni 1999 op
dit adreis dienen toe te komen. (15125)

Universiteit Antwerpen
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen

Academisch personeel (m/v)

Assisterend academisch personeel :

In de Faculteit letteren en wijsbegeerte.

1. Een voltijds mandaatassistent in de vakgroep filosofie voor bege-
leiding in de Faculteit TEW van het vakgebied filosofie, met ingang van
1 september 1999.

Profiel : licentiaat in de wijsbegeerte.

Opdracht : het AAP-lid wordt ingeschakeld bij het onderwijs en de
begeleiding van de filosofische vakken. De opdracht houdt de verplich-
ting in wetenschappelijk onderzoek te verrichten en een doctoraats-
proefschrift voor te bereiden.

In de Faculteit toegepaste economische wetenschappen :

2. Een voltijds mandaatsassistent in de vakgroep bedrijfseconomie
voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het vakgebied kwan-
titatieve beleidstechnieken en econometrie, met ingang van
1 september 1999.

Profiel :

licentiaat TEW, HI, HIB, MBA, belangstelling voor bedrijfseconomi-
sche toepassingen binnen kwantitatieve beleidstechnieken en econome-
trie.
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3. Een voltijds assistent-interimaris in de vakgroep bedrijfseconomie
voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het vakgebied accoun-
tancy, met ingang van 1 oktober 1999 tot 31 december 1999 met
mogelijke verlenging van 12 maanden voor een onderzoeksproject.

Profiel :

licentiaat TEW, HI, HIB, MBA.

4. Een voltijds assistent-interimaris in de vakgroep bedrijfseconomie
voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het vakgebied accoun-
tancy, met ingang van 1 oktober 1999 tot 30 juni 2000.

Profiel :

licentiaat TEW, HI, HIB, MBA.

Voor de AAP-vacatures kunnen ook laatstejaars zich kandidaat
stellen.

Zelfstandig academisch personeel :

In de Faculteit toegepaste economische wetenschappen :

5. Een voltijds lid van het zelfstandig personeel in de vakgroep
taal & communicatie voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in
het vakgebied Frans (zakelijk en economisch Frans).

Profiel :

Doctor Romaanse filologie/Romaanse talen (major Frans); ruime
ervaring in het onderwijs (niveau hoger onderwijs) en in het
onderzoeksdomein van de vakgroep zoals opvraagbaar in de
opdrachtsverklaring, alsook bekwaamheid tot (bege)leiden van weten-
schappelijke medewerkers strekken tot aanbeveling.

Opdracht : hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het onderwijs zake-
lijk en economisch Frans van de eerste cyclus en medeverantwoordelijk
voor het onderzoek binnen de vakgroep taal en communicatie van de
Faculteit TEW, in het bijzonder de sub-vakgroep Frans, in het perspec-
tief van gespecialiseerd talenonderwijs op academisch niveau.

6. Een deeltijds (40 %) tijdelijk lid van het zelfstandig academisch
personeel (eventueel opsplitsbaar) in de vakgroep bedrijfseconomie
voor onderwijs binnen het vakgebied accountancy, met ingang van
1 oktober 1999 tot 30 september 2000.

Profiel :

De kandidaat moet beschikken over een doctoraal proefschrift en
onderwijservaring hebben.

Opdracht : onderwijs van de cursus « Inleiding tot accountancy »
voor de eerste kandidatuur TEW + HI.

7. Volgende onderwijsopdrachten in de GAS-opleiding cultuur-
wetenschappen voor het academiejaar 1999-2000 zijn vacant :

a) « Financieel beleid » (specifiek voor de cultuursector) (30 u.).

b) « Productbeleid » (specifiek voor de cultuursector) (30 u.).

c) « Cultuurfilosofie » (30 u.).

d) « De hedendaagse cultuursector » (30 u.).

De onderwijsopdrachten kunnen worden toegewezen aan voltijdse
ZAP-leden van de UA of worden begeven door externe werving onder
het statuut van tijdelijk gastprofessor. De bezoldigingsgraad van de
gastprofessoren is afhankelijk van het dossier van de kandidaat.

Kandidaatstelling :

Voor bijkomende inlichtingen en/of de nodige sollicitatieformulieren
kan u terecht op de Personeelsdienst van UFSIA (Martien Cryns,
tel. 03/220 45 07). De formulieren dienen uiterlijk op 11 juni 1999,
uitgezonderd voor vacature nr. 1, uiterlijk op 9 juni 1999, toe te komen
bij de rector van UFSIA, Venusstraat 35, te 2000 Antwerpen. (15126)

Universiteit Antwerpen
Universitaire Instelling Antwerpen

De rector deelt mede dat er wordt overgegaan tot de vacant-
verklaring van :

Departement Farmaceutische Wetenschappen :

een mandaat van tijdelijk assistent (100 %) in de Farmaceutische
Microbiologie, waarvoor in aanmerking komen kandidaten die voldoen
aan volgende kwalificaties :

— de kandidaat is apotheker of licentiaat in de wetenschappen met
interesse in de Farmaceutische Microbiologie;

— de kandidaat zal mede instaan voor de begeleiding van de
studentenpractica en een doctoraatsthesis voorbereiden over de anti-
oxidatieve werking van natuurlijke en semi-synthetische producenten;

— ervaring op het gebied van onderwijs en/of wetenschappelijk
onderzoek in het voorgestelde onderzoeksdomein is essentieel.

Kandidatuurstelling :

Om zich kandidaat te stellen, wordt men verzocht gebruik te maken
van de verplichte sollicitatieformulieren en deze aangetekend of
persoonlijk over te maken aan de Universitaire Instelling Antwerpen,
Directie Personeel, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen, vóór
18 juni 1999.

Bedoelde formulieren kan men aanvragen bij hoger vermelde
directie, tel. : UIA, 03/820 20 18.

Bijkomende inlichtingen : kunnen bekomen worden bij de voorzitter
van het departement : prof. A. Haemers, tel. : 03/820 27 17. (15127)

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw gaat over tot het aanleggen
van een aanwervingsreserve voor de betrekking van (m/v) aspirant-
politieagent.

Samenvatting van de te vervullen voorwaarden tot deelneming aan
de selectie-examens :

Belg zijn; de burgerlijke en politieke rechten genieten; van onberis-
pelijk gedrag; voldoen aan de dienstplichtwetten; in het bezit van een
rijbewijs B; leeftijd : min. 18 jaar bij indiensttreding; houder zijn van
diploma of getuigschrift dat ten minste gelijkwaardig is aan het
gehomologeerd getuigschrift van secundair onderwijs van de hogere
graad welke toegang geven tot de graden van niveau 2 in de Rijks-
besturen; gestalte : min. 1,63 m (zonder schoeisel); de vastbenoemde
kandidaat dient binnen de twaalf maanden na de vaste benoeming een
woonplaats te kiezen binnen een straal van 25 km en/of met een
maximale rijafstand van 30 minuten van het politiecommissariaat.

De selectie-examens bestaan uit :

lichamelijke proef; een mondeling examen handelend over motivatie
en bekwaamheid van de kandidat i.v.m. de uit te voeren taken van
politieagent(e); een schriftelijk examen; een psychotechnisch en psycho-
logisch onderzoek.

Kandidaturen dienen aangetekend gericht te worden aan de heer
burgemeester van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21,
1600 Sint-Pieters-Leeuw, tegen uiterlijk 15 juni 1999, vergezeld van de
volgende stukken :

recent (niet ouder dan drie maanden) bewijs van goed zedelijk
gedrag en nationaliteit; een uittreksel uit de geboorteakte; een voor
eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma of getuig-
schrift; militiegetuigschrift (mannelijke kandidaten); gebeurlijk bewijs
van prioriteit; afschrift van rijbewijs B; doktersattest met opgave van
gestalte.

Een volledige opgave van de voorwaarde en het examenprogramma
kunnen bekomen worden bij de Personeelsdienst van het gemeente-
bestuur, tel. 02/371 22 82/83. (15128)
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Cultureel Centrum De Spil Roeselare

Cultureel Centrum De Spil in Roeselare werft aan : een cultuur-
functionaris (m/v).

Vereisten : een diploma hoger of universiteit onderwijs; curriculum
vitaemet motivatie vóór 11 juni 1999 sturen naar directeur Filip Strobbe,
H. Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare, tel. 051/26 57 00. (15129)

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er
du Code civil

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Désignation d’administrateur provisoire
Aanstelling voorlopig bewindvoerder

Justice de paix du canton de Binche

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 7 mai 1999, Denis, Eric, avocat, domicilié à 6031 Charleroi, rue de
Dorlodot 21, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de
Lheureux, Albert, né à La Longueville (France) le 19 mai 1921, résidant
à Morlanwelz, avenue Général de Gaulle 68, cette personne étant
incapable de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Willain. (63331)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 28 avril 1999, Wery, Alain, avocat, domicilié à 6150 Anderlues, rue
Paul Janson 40, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de
De Loecker, Jean-François, né à Ixelles le 3 août 1951, résidant à
7100 Haine-Saint-Pierre, rue de l’Hôtel de Ville 4/3, cette personne
étant incapable de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Willain. (63332)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 7 mai 1999, Wery, Alain, avocat, domicilié à 6150Anderlues, rue Paul
Janson 40, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de
Delfosse, Raymonde, né à Tournai le 9 mars 1951, résidant à
Morlanwelz, avenue Général de Gaulle 68, cette personne étant inca-
pable de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Willain. (63333)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 7 mai 1999, Roland, Bernard, avocat, domicilié à 6000 Charleroi, rue
Tumelaire 41, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de
Carion, Raymond, né à Courcelles le 28 mars 1925, résidant à Binche
(Waudrez), rue de Clerfayt 104, cette personne étant incapable de gérer
ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Willain. (63334)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 28 avril 1999, Denis, Eric, avocat, domicilié à 6031 Monceau-sur-
Sambre, rue de Dorlodot 21, a été désigné en qualité d’administrateur
provisoire de Leloir, Fernand, né à Bray le 17 juillet 1949, résidant à
Binche, rue de la Triperie 24, cette personne étant incapable de gérer
ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Willain. (63335)

Justice de paix du canton de Boussu

Par ordonnance de M. le juge de paix, Marc Bouillon, du canton de
Boussu en date du 17 mai 1999, le nommé Dermine, Joseph, né à Anhée
le 1er février 1947, domicilié à Hautrage, rue des Bats 34, mais se
trouvant actuellement à Hornu, centre hospitalier du Grand Honru,
route de Mons 62, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été
pourvu d’un administrateur provisoire, étant : Dermine, Cathy, infir-
mière hospitalière, domiciliée à Sirault, rue des Poteries 15.

Boussu, le 17 mai 1999.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean

Mahieu. (63336)

Par ordonnance de M. le juge de paix, Marc Bouillon, du canton de
Boussu en date du 30 avril 1999, la nommée Leleux, Nicole, née le
13 janvier 1941, divorcée, domiciliée à Hornu, Foyer « Eben Ezer », rue
Demot 119, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire, étant : Me Decraux, Evelyne, avocat,
rue Vandervelde 104, à Cuesmes.

Boussu, le 17 mai 1999.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean

Mahieu. (63337)

Justice de paix du canton de Ciney

Par ordonnance du 7 mai 1999 prononcée par M. le juge de paix du
canton de Ciney, siégeant en chambre du conseil, M. André Marie Jules
Ghislain Bourmanne, agent Belgacom, domicilié à 5360 Hamois, rue
d’Hubinne 19, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire des
biens de M. Cédric Jean François Christian Ghislain Bourmanne, né à
Namur le 21 septembre 1977, domicilié à 5360 Hamois, rue
d’Hubinne 19.
Pour extrait conforme : (signé) M.A. Haquenne, greffier adjoint

principal. (63338)

Justice de paix du canton de Fexhe-Slins

Par ordonnance du juge de paix du canton de Fexhe-Slins rendue le
6 mai 1999, sur requête déposée le 23 avril 1999, M. Masuy, Patrick, né
le 6 mars 1968, domicilié Clos Mosan 38, à 4452 Paifve, résidant C/O
Petit Bourgogne, rue Professeur Mahaim 84, à 4000 Liège, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Masuy, Emile, domicilié rue Al Baie 10,
à 4452 Paifve.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Galasse,

Roger. (63339)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Fexhe-Slins rendue le
6 mai 1999, sur requête déposée le 24 mars 1999, M. Jean Roeckaerts, né
le 6 mai 1929, domicilié à Wonck, à la maison de repos « Les Saules »,
Grand-Route 19, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été
pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de M. Masset,
Marc, avocat, domicilié rue Saint-Hadelin 11b, à 4600 Visé.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Galasse,

Roger. (63340)
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Justice de paix du canton de Gosselies

Par ordonnance du juge de paix du canton de Gosselies en date du
27 avril 1999, le nommé Poucet, Christian, né le 22 avril 1953 à
Walcourt, domicilié à Ransart, rue Charbonnel 115A, Home Brise
d’Automne, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire, étant : Me Santa Ranieri, avocat à
6230 Thiméon, rue Vandervelde 114/3.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Catherine
Cleda. (63341)

Justice de paix du canton de Grivegnée

Suite à la requête déposée le 5 mai 1999, par ordonnance du juge de
paix du canton de Grivegnée (Liège) rendue le 10 mai 1999,
M. Legrand, Vincent, célibataire, né le 28 décembre 1962, domicilié rue
des Nations 47, à 4102 Ougrée, résidant au Centre Hospitalier Univer-
sitaire, Domaine du Sart Tilman, à 4031 Angleur, a été déclaré incapable
de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Defourny, Jean-François, avocat, dont les bureaux sont
sis rue de la Loi 8, à 4020 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Foges,
Nicole. (63342)

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du juge de paix du canton de Herstal du 6 mai 1999,
la nommée Tossings, Marie, née à Milmort le 14 mars 1921, domiciliée
à Milmort, rue Sous Thier 23, résidant à Herstal, Résidence Louis
Demeuse, rue L. Demeuse 178, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne
de Godin, Philippe, avocat, domicilié à 4040 Herstal, rue Hoyoux 65.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Depas, Marie-
Paule. (63343)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Herstal du 6 mai 1999,
la nommée Soudon, Gessa, née à Vivegnis le 27 juillet 1919, domiciliée
à 4040 Herstal, avenue de l’Europe 9/12, résidant à Herstal, Résidence
Louis Demeuse, rue L. Demeuse 178, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Godin, Philippe, avocat, domicilié à 4040 Herstal, rue
Hoyoux 65.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Depas, Marie-
Paule. (63344)

Justice de paix du second canton de Huy

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du second canton de Huy rendue le
10 mai 1999, M. Henri Collette, pensionné, domicilié à 4470 Saint-
Georges-sur-Meuse, rue Warfusée 60, a été désigné en qualité d’admi-
nistrateur provisoire des biens de son épouse : Mme Francus, Yvette
Esthel Ghislaine, Belge, née le 7 novembre 1930 à Grâce-Berleur, sans
profession, domiciliée rue Warfusée 60, à 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse, résidant « Hôpital psychogériatrique Le Peri », Montagne
Sainte-Walburge 4b, à 4000 Liège, incapable de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Duchaine,
Marie-Christine. (63345)

Justice de paix du canton de Jette

Par ordonnance du juge de paix du canton de Jette en date du
3 mai 1999, suite à la requête du 21 avril 1999, la nommée Vernay, Lucie,
née le 23 mai 1905 à Tournai, domiciliée à Ganshoren, avenue Vital
Riethuisen 45, au home Riethuisen, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et pourvue d’un administrateur provisoire, étant : M. Van den
Bulcke, Marc, receveur C.P.A.S., élisant domicile à Ganshoren, avenue
de la Réforme 63.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica

Hubrich. (63346)

Justice de paix du canton de La Louvière

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de La Louvière en
date du 4 mai 1999, le nommé Mainil, Robert Louis, époux Franckaert,
Ernestine, né à La Louvière le 22 mai 1920, domicilié à Manage, rue de
la Station 80, résidant actuellement à Strépy-Bracquegnies, rue Docteur
Coffé 15, Home Familial, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a
été pourvu d’un administrateur provisoire, étant : Me Van Haese-
broeck, Valérie, avocate, domiciliée à Peissant, rue du Gautiau 15.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marie-Paule Malen-

grez. (63347)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de La Louvière en
date du 4 mai 1999, la nommée Bauvois, Aurélie, célibataire, née à Mons
le 8 septembre 1979, domiciliée à La Louvière, rue Mathy 10, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire, étant : Me Pollaert, Carine, avocate, domiciliée à La
Louvière, rue Milcamps 24.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marie-Paule Malen-

grez. (63349)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de La Louvière en
date du 4 mai 1999, la nommée Malpas, Raymonde Rosalie, veuve
Noefnet, Raphaël, née à La Louvière le 7 février 1920, domiciliée à La
Louvière, rue de Mignault 98, résidant actuellement à La Louvière,
C.H.U. Tivoli, avenue Max Buset 34, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant :
Me Van Haesbroeck, Valérie, avocate, domiciliée à Peissant, rue du
Gautiau 15.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marie-Paule Malen-

grez. (63350)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de La Louvière en
date du 4 mai 1999, la nommée Rizzo, Assunta, veuve Panzera, Salva-
tore, née à Aragona (Italie) le 30 juillet 1915, domiciliée à La Louvière,
avenue Demaret 5, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire, étant : Me Van Haesbroeck,
Valérie, avocate, domiciliée à Peissant, rue du Gautiau 15.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marie-Paule Malen-

grez. (63351)

Justice de paix du premier canton de Mons

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Mons en date
du 14 mai 1999, le nommé Gianpaolo Presi, né à Porreta Terne (Italie) le
14 mars 1948, célibataire, résidant actuellement à l’Hôpital Psychia-
trique « Le Chêne-aux-Haies », sis à 7000 Mons, chemin du Chêne-aux-
Haies 24, y étant domicilié, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Xavier Maindiaux, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue
de la Terre du Prince 17.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christian Chatelle. (63352)
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Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Mons en date
du 7 mai 1999, le nommé Raymond Care, né à Baudour le 28 mai 1951,
résidant actuellement à l’Hôpital Psychiatrique « Le Chêne-aux-
Haies », sis à 7000 Mons, chemin du Chêne-aux-Haies 24, étant domi-
cilié à Mons, avenue de Jemappes 88, a été déclaré incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne
de Me Xavier Maindiaux, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons,
rue de la Terre du Prince 17.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christian Chatelle. (63353)

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Mons en date
du 14 mai 1999, le nommé Donckers, Alain, né à Nivelles le
27 juillet 1954, divorcé, résidant actuellement à l’Hôpital Psychiatrique
« Le Chêne-aux-Haies », sis à 7000 Mons, chemin du Chêne-aux-
Haies 24, y étant domicilié, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Xavier Maindiaux, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, rue
de la Terre du Prince 17.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Jean Bellemans. (63354)

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Namur en date
du 12 mai 1999, la nommée Bihin, Jenny, veuve Servais, André, née à
Huy le 30 avril 1915, domiciliée et résidant à 5000 Namur, rue du
Belvédère 44, Foyer Sainte-Anne, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant :
M. Frédéric Foulon, prépensionné, domicilié à 5000 Namur, avenue
Reine Astrid 47/7.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Annie
Gregoire. (63355)

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Suite à la requête déposée le 7 mai 1999, par ordonnance du juge de
paix du canton de Neufchâteau rendue le 12 mai 1999, M. Devillez,
Fernand, né le 11 janvier 1923 à Arville, ouvrier forestier, domicilié à
6870 Saint-Hubert, section Lorcy, route de Rochefort 14, résidant au
Centre Hospitalier de l’Ardenne, avenue de Houffalize 35, à 6800 Libra-
mont-Chevigny, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été
pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de Me Fraipont,
Sébastien, avocat, dont les bureaux sont établis avenue de la Gare 76c,
à 6840 Neufchâteau.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gouvienne,
José. (63356)

Justice de paix du canton de Seneffe

Par ordonnance du 6 mai 1999, prononcée par le juge de paix du
canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Thierry Knoops,
avocat à 6000 Charleroi, boulevard Audent 15, a été désigné en qualité
d’administrateur provisoire de M. Armando Sabatino, né à Montefal-
cione le 16 avril 1948, résidant à la Séniorie d’Herlaimont, rue des
Bureaux 6/8, à Chapelle-lez-Herlaimont, ce dernier étant hors d’état de
gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Nykon, Mar-
tine. (63357)

Justice de paix du canton de Seraing

Suite à la requête déposée le 23 avril 1999, par ordonnance du juge
de paix du canton de Seraing rendue le 5 mai 1999, Mme Baudry, Marie
Ernestine Joséphine Ghislaine, veuve de Ottelet, Oscar, de nationalité
belge, née le 30 octobre 1903 à Beauvechain, domiciliée chaussée de
Marche 34, à 4120 Neupré, résidant Séniorerie du Val Saint-Lambert,
rue du Monastère 40, à 4100 Seraing, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Mme Ottelet, Christiane, sans profession, mariée, domici-
liée rue du Hock 21, à 4121 Neuville-en-Condroz.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Fouarge, Jean-
Marie. (63358)

Justice de paix du canton de Stavelot

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Stavelot en date
du 12 mai 1999, Mme Juliette Wery, née à Rendeux le 8 janvier 1909,
domiciliée à 4920 Aywaille, Hameau de Niaster 1, se trouvant actuel-
lement au Centre de Revalidation de la Province de Liège, Borgou-
mont 104, à 4987 La Gleize, a été déclarée incapable de gérer ses biens
et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Léon Ligot, avocat, avenue du Luxembourg 15, à 4020 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Houyon,
Chantal. (63359)

Justice de paix du premier canton de Tournai

Suite à la requête déposée le 6 avril 1999, par ordonnance du juge de
paix du premier canton de Tournai rendue le 30 avril 1999,
Mlle Duquesne, Liza, née le 29 décembre 1980 à Sihayon Santa Cruz
(Philippines), domiciliée boulevard des Combattants 96, à
7500 Tournai, a été déclarée totalement incapable de gérer ses biens et
a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Joly, Nathalie, avocate, dont le cabinet est établi rue de la Halle 20,
à 7860 Lessines.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Dehaen, Christo-
phe. (63360)

Justice de paix du second canton de Tournai

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Tournai rendue
le 12 mai 1999, M. Crombez, Daniel, né le 23 mars 1950 à Saint-Amand
(France), domicilié à 7610 Rumes, Cité Henri Soyer 17, résidant à
l’I.M.C., chambre 435, chaussée de Saint-Armand 80, à 7500 Tournai, a
été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un adminis-
trateur provisoire en la personne de Me Pochart, Jean-Philippe, avocat,
domicilié à 7500 Tournai, rue de l’Athénée 10.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Danielle
Delbart. (63361)

Justice de paix du canton de Visé

Par ordonnance du juge de paix du canton de Visé rendue le
6 mai 1999, sur requête déposée le 29 mars 1999, Mme Deneumostier,
Irène, née le 11 juin 1923, domiciliée avenue du Chemin de Fer 34, à
4602 Cheratte, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de M. Fernand
Detilloux, domicilié rue Henri Gérard 62, à 4680 Oupeye.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Galasse,
Roger. (63362)
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Vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen

Bij beschikking van de toegevoegd vrederechter van het eerste
kanton Antwerpen, verleend op 7 mei 1999, werd Steers, Antoon,
geboren op 10 juni 1926, wonende te 2050 Antwerpen-5, Gloriant-
laan 53/26, opgenomen in de instelling A.Z. Stuivenberg, Lange Beel-
dekensstraat 267, te 2060 Antwerpen, niet in staat verklaard zijn
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : De Schryver, Yves, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen-1,
Peter Benoitstraat 32.

Antwerpen, 17 mei 1999.
De griffier, (get.) Braeken, Godelieve. (63363)

Bij beschikking van de toegevoegd vrederechter van het eerste
kanton Antwerpen, verleend op 7 mei 1999, werd Dirkx, Marie-José,
geboren op 14 mei 1927, wonende te 2050 Antwerpen-5, Gloriant-
laan 53/26, opgenomen in de instelling A.Z. Stuivenberg, Lange Beel-
dekensstraat 267, te 2060 Antwerpen, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : De Schryver, Yves, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen-1,
Peter Benoitstraat 32.

Antwerpen, 17 mei 1999.
De griffier, (get.) Braeken, Godelieve. (63364)

Vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen

Bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton
Antwerpen, verleend op 6 mei 1999, werd Weyns, Gabriëlla, wonende
te 2018 Antwerpen, Consciencestraat 9, opgenomen in de instelling
Sint-Vincentiusziekenhuis, Sint-Vincentiusstraat 20, te 2018 Ant-
werpen, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : de heer Maes, Jacques,
wonende te 2018 Antwerpen, Hemelstraat 36.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
27 april 1999.

Antwerpen, 18 mei 1999.
De hoofdgriffier, (get.) Van Hoeylandt, Carlos. (63365)

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Bij beschikking van 6 mei 1999 heeft de vrederechter van het tweede
kanton Brugge, voor recht verklaard dat Desmet, Marie-Anne, geboren
te Kortrijk op 27 april 1960, wonende te 8000 Brugge, Oude
Gentweg 62, verblijvende in het O.L.Vrouw-Ziekenhuis, Koning
Albert I-laan 8, te 8200 Brugge, niet in staat is zelf haar goederen te
beheren en heeft aangewezen als voorlopig bewindvoerder : Neirynck,
Hans, advocaat, wonende te 8000 Brugge, Sint-Annaplein 3, met de
bevoegdheid zoals bepaald in artikel 488bis, f, § 1 tot en met § 5 van het
Burgerlijk Wetboek.

Brugge, 18 mei 1999.
De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Logghe, Karin. (63366)

Bij beschikking van 10 mei 1999 heeft de vrederechter van het tweede
kanton Brugge, voor recht verklaard dat Goderis, Rita, geboren te
Zwevezele op 11 september 1953, wonende te 8750 Zwevezele, Brug-
gestraat 127, verblijvende in het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-
Vrouw, Koning Albert I-laan 8, te 8200 Brugge, niet in staat is zelf haar
goederen te beheren en heeft aangewezen als voorlopig bewindvoer-
der : Neirynck, Hans, advocaat, wonende te 8000 Brugge, Sint-Anna-
plein 3, met de bevoegdheid zoals bepaald in artikel 488bis, f, § 1 tot en
met § 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Brugge, 18 mei 1999.
De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Logghe, Karin. (63367)

Vredegerecht van het kanton Genk

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Genk, verleend
op 10 mei 1999, werd Vanhove, Petrus, geboren te Genk op 6 juni 1920,
gedomicilieerd te 3600 Genk, Biegracht 54, doch thans verblijvende in
de CampusAndré Dumont (ZOL), Genk-Waterschei, Stalenstraat 2, niet
in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Vandenhoudt, David, advocaat, Grote-
straat 122, 3600 Genk.

Genk, 14 mei 1999.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Lode
Thijs. (63368)

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

De beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Hasselt,
van 17 mei 1999, gewezen op verzoekschrift, verklaart Liebens, Marcel,
wonende te Hasselt, Salvatorhome, Salvatorstraat 20, niet in staat zijn
goederen te beheren en voegt hem toe als voorlopig bewindvoerder :
Mr. Berghs, Hubert, Guffenslaan 84, te Hasselt.

Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) C. Vanheus-
den. (63369)

Vredegerecht van het kanton Jette

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Jette, op
3 mei 1999 volgend op het verzoekschrift van 16 april 1999, werd
Horlin, Bernard, geboren op 10 november 1951 te Boussu, wonende te
Zaventem, Voorzorgstraat 23, doch verblijvende te Jette, Laarbeek-
laan 101, A.Z. V.U.B., onbekwaam verklaard zijn goederen te beheren
en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Mevr. Roeckens,
Annie, wonende te Zaventem, Voorzorgstraat 23.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) V. Hubrich. (63370)

Vredegerecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kontich, verleend
op 11 mei 1999, werd El Founti, Elhassan, geboren te Marokko op
21 december 1968, verblijvende en gedomicilieerd te 2550 Kontich,
Witvrouwenveldstraat 24/1, niet in staat verklaard zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Van Loon,
Christine, advocaat, Antwerpsesteenweg 92, 2550 Kontich.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Lily Herbots. (63371)

Vredegerecht van het kanton Ninove

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Ninove,
verleend op 29 april 1999, werd Timmermans, Maria Helena, geboren
te Neigem op 21 november 1913, gepensioneerde, wonende te
9403 Neigem, Brusselseheerweg 147, verblijvende Valleistraat 33, te
9402 Meerbeke, niet in staat zelf haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Van Bos, Simonne, geboren
te Meerbeke op 30 december 1946, wonende te 9402 Ninove-Meerbeke,
Valleistraat 33.

Ninove, 17 mei 1999.

De griffier, (get.) Poelaert, Sabine. (63372)
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Vredegerecht van het kanton Oudenaarde

Bij beschikking van Mevr. de vrederechter van het kanton Ouden-
aarde, verleend op 10 mei 1999, werd Hoste, Rosa, geboren te Zingem
op 10 maart 1913, verblijvende en gedomicilieerd Rustoord De Vlaamse
Ardennen, te 9667 Horebeke, Kromstraat 5, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Melkebeke, Paul, bediende, Smarre 18, 9667 Horebeke.
Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) Gerda Huys-

man. (63373)

Vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Schaar-
beek, verleend op 7 mei 1999, ingevolge het verzoekschrift ter griffie
neergelegd op 29 april 1999, werd Michiels, Josephus, geboren te
Nossegem op 24 september 1908, weduwnaar van Schoukens, Joanna,
gedomicilieerd te 1030 Schaarbeek, Lindestraat 324/B, verblijvende te
1030 Schaarbeek, Britsierslaan 11, R.V.T. Kriekenboomgaard, niet in
staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Herregodts, Els, advocaat, J. Van
Elewijckstraat 96, bus 9, te 1853 Strombeek-Bever.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Eliane Verbrug-

gen. (63374)

Vredegerecht van het kanton Sint-Kwintens-Lennik

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Kwintens-
Lennik, verleend op 4 mei 1999, werd Nahooy, Maria, geboren te Sint-
Katelijne-Waver op 8 april 1949, verblijvende en gedomicilieerd te
1750 Lennik, Kroonstraat 44, Home Zonnestraal, niet in staat verklaard
haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewind-
voerder : Goddeau, Kristien, advocaat, Prins Van Luiklaan 81,
1070 Brussel.

Het verzoekschrift werd ter griffie neergelegd op 26 april 1999.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Vera De

Gendt. (63375)

Vredegerecht van het kanton Torhout

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Torhout,
verleend op 11 mei 1999, werd Brackx, Adrienne, geboren te Detroit op
22 december 1926, wonende te 8610 Handzame, Koekelarestraat 65,
verblijvend te 8610 Kortemark, Hospitaalstraat 29, niet in staat
verklaard de eigen goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Brackx, Ida, geboren te Werken op
31 maart 1934, wonende te 8610 Kortemark, Handzamestraat 16.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Christiaan

Feyen. (63376)

Vredegerecht van het eerste kanton Turnhout

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Turnhout,
verleend op 12 mei 1999, werd De Laet, Jos, geboren te Turnhout op
30 maart 1955, wonende te 2460 Kasterlee, Elzenlaan 15, niet in staat
verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : De Laet, Willy, wonende te 2460 Kasterlee, Elzen-
laan 59, zijn broer.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
26 april 1999.

Turnhout, 12 mei 1999.
De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Dignef, Kristien. (63377)

Vredegerecht van het tweede kanton Turnhout

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Turnhout,
verleend op 18 mei 1999, werd Claes, Jozef Hendrik, geboren te Retie
op 8 oktober 1911, gepensioneerde, wonende in het R.V.T. Sint-Isabella,
te 2370Arendonk, Vrijheid 100, niet in staat verklaard zelf zijn goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder :
Mercelis, Victor Jozef Maria, geboren te Antwerpen op
10 februari 1950, advocaat, wonende te 2300 Turnhout, Warande-
straat 53.

Turnhout, 18 mei 1999.

De hoofdgriffier, (get.) Van Gorp, Sylvain. (63378)

Vredegerecht van het kanton Veurne

Beschikking d.d. 6 mei 1999 :

Verklaart Verdievel, Georges, geboren te Eernegem op
19 oktober 1907, weduwnaar, wonende te 8670 Koksijde, Nieuwpoort-
steenweg 270, opgenomen in de instelling Sint-Anna Rusthuis, Buls-
kampstraat 39, te 8630 Veurne, niet in staat zelf haar goederen te
beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Verdievel, Gerarda, onder-
wijzeres, wonende te 8670 Koksijde, Guldenzandstraat 47.

Veurne, 18 mei 1999.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Lagrou, Monique. (63379)

Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Justice de paix du canton de Binche

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 30 avril 1999, il a été mis fin au mandat de Me Alain Wery, avocat,
rue Paul Janson 40, 6150 Anderlues, en qualité d’administrateur provi-
soire de Lenaerts, Wilhelmina, née à Hoboken le 2 janvier 1920, résidant
à Binche, rue du Moulin Blanc 15, décédée.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Wallain. (63380)

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Binche en date
du 30 avril 1999, il a été mis fin au mandate de Me Eric Denis, avocat,
rue de Dorlodot 21, à Monceau-sur-Sambre, en qualité d’administrateur
provisoire de Marek, Florjanna, née à Przczewo (Pologne) le
30 avril 1909, résidant à Binche, rue du Moulin Blanc 15, décédée.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) M. Willain. (63381)

Justice de paix du canton de La Louvière

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de La Louvière en
date du 11 mai 1999, la nommée Grunberg, Menny, veuve Tenenbaum,
Izidor, né à Anderlecht le 24 avril 1912, domicilié à Binche, rue Gilles
Binchois 12/C2, a été déclaré à nouveau capable de gérer ses biens.

Il a été mis fin en conséquence à la mission de son administrateur
provisoire, à savoir : Me Van Haesebroeck, Valérie, avocate, domiciliée
à Peissant, rue du Gautiau 15.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marie-Paule Malen-
grez. (63348)
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Vredegerecht van het kanton Asse

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Asse, verleend
op 12 mei 1999, werd een einde gesteld aan de opdracht van Scherrens,
Iolanda, wonend te 1730 Asse, Poel 98, als voorlopig bewindvoerder
over Craeymeersch, Angela, geboren te Wingene op 22 april 1906, met
laatste verblijfplaats te 1730 Asse, Gasthuisstraat 2.

Voor eensluidend afschrift : de afgevaardigd adjunct-griffier,
(get.) Nico Bruylant. (63382)

Vredegerecht van het kanton Deurne

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Deurne, verleend
op 14 mei 1999, werd een einde gesteld aan het mandaat van voorlopig
bewindvoerder van Mr. John Elbers, advocaat te 2000 Antwerpen, er
kantoorhoudende aan de Britselei 28, bus 2, over de goederen van
Mevr. Geybels, Amelia Josepha Louisa, geboren te Schoten op
25 mei 1928, echtgenote van de heer Van den Langenbergh, Leon Rosa
Constant, in leven wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 409,
verblijvende Molenheide V.Z.W., Rust- en Verzorgingsinstelling, te
2110 Wijnegem, Turnhoutsebaan 613, overleden te Wijnegem op
21 april 1999.

Antwerpen (Deurne), 14 mei 1999.

(Get.) Blendeman, Richard, hoofdgriffier. (63383)

Vredegerecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Hasselt,
verleend op 12 mei 1999, werd Swenne, Juliana Maria Martha, echtge-
note van Gijbels, Joseph, huishoudster, wonende te 3511 Stokrooie,
Massinweg 5, aangewezen bij beschikking verleend door de vrede-
rechter van het tweede kanton Hasselt op 15 juli 1996
(rolnummer 96828-Rep.R. 1416/1996), tot voorlopoige bewindvoerder
over Gijbels, Joseph, geboren te Kermt op 20 januari 1930, gepensio-
neerde, wonende te 3511 Stokrooie, Massinweg 5 (gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 3 augustus 1996, blz. 20847, en onder nr. 9440),
met ingang van 28 april 1999 ontslagen van de opdracht, gezien de
beschermde persoon overleden is.

Hasselt, 17 mei 1999.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Yvan Janssens. (63384)

Vredegerecht van het eerste kanton Ieper

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Ieper,
verleend op 18 mei 1999, werd ambtshalve een einde gesteld aan het
voorlopig bewind van de heer De Meester, Michiel, manager, wonende
te 8800 Roeselare, IJzerstraat 40, over de goederen van Mevr. Van
Poucke, Helena, wonende te 8890 Moorslede, Pater Lievensstraat 20,
hiertoe aangesteld bij onze beschikking d.d. 6 november 1998, en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 1998, onder
nr. 64116, en dit ingevolge het overlijden van Mevr. Van Poucke,
Helena, voornoemd, te Moorslede, op 28 maart 1999.

Ieper, 18 mei 1999.

De hoofdgriffier, (get.) Bohez, José. (63385)

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Ieper,
verleend op 11 mei 1999, werd ambtshalve een einde gesteld aan de
opdracht van Mevr. Grillet, Liliane, wonende te 8800 Roeselare, Jan van
Boendalestraat 6, over de goederen van Mevr. Labeeuw, Godelieva,
geboren te Oostnieuwkerke op 21 april 1907, wonende te 8840 Westro-
zebeke, Dorpstraat 37, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
27 juni 1998, onder nr. 61465, en dit ingevolge het overlijden van
Mevr. Labeeuw, Godelieva, voornoemd, te Staden (Westrozebeke) op
4 mei 1999.

Ieper, 12 mei 1999.
De hoofdgriffier, (get.) Bohez, José. (63386)

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Ieper,
verleend op 11 mei 1999, werd ambtshalve een einde gesteld aan de
opdracht van de heer Deroo, Paul, wonende te 8920 Langemark-Poel-
kapelle, Boezingestraat 21, over de goederen van Mevr. Bardyn, Ivonne,
geboren te Boezinge op 28 februari 1913, wonende te 8980 Zonnebeke,
Ieperstraat 54, rusthuis « Sint-Jozef », en gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 8 oktober 1998, bl. 63275, en dit ingevolge het overlijden
van Mevr. Bardyn, Ivonne, voornoemd, te Zonnebeke op 16 april 1999.

Ieper, 12 mei 1999.
De hoofdgriffier, (get.) Bohez, José. (63387)

Vredegerecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kontich, verleend
op 18 mei 1999, werd ambtshalve een einde gesteld aan het voorlopig
bewind van Van Hove, Alfons René, gepensioneerde, wonende te
2530 Boechout, Vremdesesteenweg 85, ingevolge het overlijden op
4 mei 1999 te Boechout, over Bogaerts, Jozefien Francisca Yvonne,
geboren te Berchem op 27 augustus 1915, wonende en verblijvende
R.V.T. Sint-Mathildis, Sportveldlaan 85, te 2530 Boechout.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Lily Herbots. (63388)

Vredegerecht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Zandhoven,
verleend op 18 mei 1999, werd ambtshalve vastgesteld dat het voor-
lopig beheer over de goederen van Leys, Margaretha Maria Alphon-
sina, geboren te Borgerhout op 25 september 1908, zonder beroep,
weduwe van de heer Franciscus Marinus Blockhuys, en wonende en
verblijvende in het Rusthuis « Domein Wommelgheem », te
2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, beëindigd is vanaf haar over-
lijden op 12 mei 1999.

Zandhoven, 18 mei 1999.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Thielen,

Willy. (63389)

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Justice de paix du premier canton de Tournai

Suite à la requête déposée le 13 avril 1999, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Tournai, rendue le 7 mai 1999, il a été
procédé au remplacement de Me Sybille Ouwerx, avocate, dont le
cabinet est sis à 7500 Tournai, boulevard Roi Albert 51, par Me Patricia
Brotcorne, avocate, dont le cabinet est sis à 7500 Tournai, boulevard Roi
Albert 51, en qualité d’administrateur provisoire des biens de
M. Dejonghe, René, né le 21 janvier 1947 à Charleroi, résidant à la
Seigneurie « Le Balmoral », Enclus du Haut 52, à 7750 Mont-de-
l’Enclus.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Dehaen,

Christophe. (63390)
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Justice de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance rendue le 12 mai 1999, le juge de paix de Woluwe-
Saint-Pierre,

déclare que M. Marcel-Henry Moerens, désigné par odonnance de
M. le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre, en date du
13 février 1998, comme administrateur provisoire des biens de
M. Nicolas Thibaut de Maisières, domicilié à 1150 Bruxelles, rue
J.B. Dumoulin 44, c/o, est déchargé de sa mission;

désigné comme nouvel administrateur provisoire des biens de
M. Nicolas Thibaut de Maisières, préqualifié, Mme Martine Mousse-
bois, avocat, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, rue Paul-Emile
Janson 11.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Luc Frencken. (63391)

Vredegerecht van het eerste kanton Turnhout

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Turnhout,
verleend op 17 mei 1999, werd Huygaerts, Manuel, advocaat, kantoor-
houdende te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 8, toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder over de heer Deckx, Karel, geboren te Antwerpen op
19 februari 1957, wonende te 2300 Turnhout, steenweg op Oost-
hoven 315, in vervanging van Mercelis, Victor, advocaat, kantoor-
houdende te 2300 Turnhout, Warandestraat 53, die tot dit ambt werd
aangewezen bij onze beschikking van 1 december 1998.

Turnhout, 17 mei 1999.

De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) Dignef, Kristien. (63392)

Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Tribunal de première instance de Liège

L’an mil neuf cent nonante-neuf, le dix-huit mai, au greffe du tribunal
de première instance de Liège, a comparu :

Vanderbemden, Henri, né le 14 mai 1933 à Wandre, domicilié rue de
la Solidarité 1, à 4000 Liège, agissant en nom personnel et en outre
porteur d’une procuration sous seing privé qui restera annexée au
présent acte pour et au nom de :

Vanderbemden, Eric, né le 9 mars 1964 à Liège, domicilié rue Heid
de Mael 10, à Tilff;

Vanderbemden, Philippe, né le 10 mars 1973 à Rocourt, domicilié rue
de la Solidarité 1, à 4000 Liège,

lequel comparant a déclaré, accepter sous bénéfice d’inventaire la
succession de Huygen, Marie Louise Andrée Lucienne, née à Liège le
10 avril 1934, de son vivant domiciliée à Liège, rue de la Solidarité 1, et
décédée le 26 mars 1999 à Liège.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article

793 du Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en
l’étude de Previnaire, Gérard, notaire à 4041 Vottem, rue du Plope 184.
Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier.
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, (signé) J. Diederen. (15130)

Tribunal de première instance de Nivelles

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de première instance de
Nivelles en date du 18 mars 1999 :

Mme Chiry, Nathalie Elisabeth, née à Nivelles le 5 janvier 1965,
domiciliée à 1410 Waterloo, avenue Prince Charles 9, agissant en nom
personnel et en sa qualité de mère et tutrice légale de ses enfants
mineurs, autorisée par délibération du conseil de famille de la justice
de paix du second canton d’Ixelles en date du 8 octobre 1998, à savoir :

Adrien, Thomas, né à Uccle le 9 août 1989;

Adrien, Eliot, né à Uccle le 11 octobre 1990,
tous deux domiciliés avec leur mère,
ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession d’Adrien,
Patrick André, né à Uccle le 13 mars 1966, de son vivant domicilié à
Waterloo, avenue Prince Charles 9, et décédé le 8 avril 1998 à Chovigne-
Borma (Tunisie).
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,

par avis recommandé, dans les trois mois à compter de la date de la
présente insertion à Me Pierre De Doncker, notaire de résidence à
1000 Bruxelles, rue Van Orley 1.
Nivelles, le 17 mai 1999.
Le greffier en chef, (signé) R. Gailly. (15131)

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de première instance de
Nivelles en date du 14 mai 1999 :

Mme de Brouwer, Monique Marie Thérèse, née à Brugge le
28 septembre 1925;

M. Monnoyer de Galland de Carnières, Pierre Charles, né à Stuttgart
le 6 novembre 1921,
domiciliés à 3090 Overijse, Labbelaan 27,
ont déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de
M. Monnoyer de Galland de Carnières, Paul Albert Joseph Léopold M.,
né à Kinshasa le 16 mars 1950, domicilié à Rixensart, rue Alphonse
Collin 11, et décédé à Woluwe-Saint-Lambert le 25 avril 1998.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,

par avis recommandé, dans les trois mois à compter de la date de la
présente insertion à Me François Kumps, notaire de résidence à
1310 La Hulpe, chaussée de Bruxelles 41.
Nivelles, le 14 mai 1999.
Le greffier en chef, (signé) R. Gailly. (15132)

Tribunal de première instance de Namur

L’an mil neuf cent nonante-neuf, le dix-huit mai, au greffe du tribunal
de première instance de Namur, et par devant nous, Jacqueline Tholet,
greffier, a comparu :

M. Peron, Richard, domicilié à Erpent, chaussée de Marche 473,
représentant en vertu d’une procuration sous seing privé :

Mme De Bodt, Elisabeth, candidat notaire, domiciliée à Bièvre, rue
d’Houdrémont 64, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire
de :

Mathieu, Robert, né le 12 septembre 1946 à Louette-Saint-Pierre,
domicilié à Alle (Vresse-sur-Semois), rue La-Ringe 20,
désignée à cette fonction par ordonnance rendue par Mme le juge de
paix du canton de Gedinne, Mme Anne-Marie Selleslagh, en date du
21 février 1994, et ce dûment autorisée par ordonnance rendue par
Mme la juge de paix du canton de Gedinne, Mme Anne-Marie Selles-
lagh, en date du 16 avril 1999, lequel comparant, a déclaré en langue
française, agissant pour et au nom de sa mandante, accepter sous
bénéfice d’inventaire la succession de MmeMathieu, Louisa, domiciliée
en son vivant à Saint-Servais, rue de Bricgniot 205, décédée à Saint-
Servais en date du 5 janvier 1999.
Dont acte requis par le comparant, qui après lecture, signe avec nous,

Jacqueline Tholet, greffier.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis

recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois, à compter de la
date de la présente insertion.
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Cet avis doit être adressé à Me Etienne Beguin, notaire à 5570 Beau-
raing, rue de Dinant 28.
Namur, le 18 mai 1999.

Le greffier, (signé) Jacqueline Tholet. (15133)

Tribunal de première instance de Charleroi

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège en date du
5 mai 1999 :

Aujourd’hui, le 5 mai 1999, comparaît au greffe civil du tribunal de
première instance séant à Charleroi, province de Hainaut, et par-devant
nous, Alain Sacré, greffier, adjoint, M. Wuyts, Roland, domicilié à
Nivelles, allée Jacquemart 8/65, lequel agit en sa qualité de père et
tuteur légal des biens de sa fille mineur d’âge, à savoir : Wuyts,
Caroline, née le 26 octobre 1984 à Gosselies, laquelle est domiciliée avec
sa tante à Chapelle-lez-Herlaimont, rue des Déportés 93, a ce dûment
autorisée en vertu d’une décision d’un conseil de famille tenu devant
le juge de paix de Seneffe le 21 avril 1999, lequel comparant déclare en
langue française, accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de
Hirz, Bernadette, de son vivant domiciliée à Chapelle-lez-Herlaimont,
rue des Déportés 115, et décédée le 28 novembre 1997 à Chapelle-lez-
Herlaimont.

Dont acte dressé à la demande formelle, de la comparante qu’après
lecture faite nous avons signé avec elle.

Les créanciers et les légataires sont invités à se faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, dans le délai de trois mois à compter de
la date de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Me Rasquin, notaire à Chapelle-lez-
Herlaimont.

Charleroi, le 5 mai 1999.

Le greffier adjoint, (signé) A. Sacré. (15134)

Gericht Erster Instanz Eupen

Im Jahre neunzehnhunderdneunundneunzig, am 19. Mai 1999, auf
der Kanzlei des Gerichts Erster Instanz Eupen, vor Walter Lehnen,
Chefgreffier, ist erschienen:

Frau Marita Fagnoul, geboren in Sankt Vith am 12. Dezember 1957,
wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Augustinerinnenstraße 7, handelend in
ihrem eigenen Namen und in ihrer Eigenschaft als Mutter der minder-
jähirgen Kinder:

Fabrice Scheuren, geboren in Sankt Vith am 21. Mai 1982, wohnhaft
in 4780 Sankt Vith, Augustinerinnenstraße 7;

Patrick Scheuren, geboren in Sankt Vith am 3. Januar 1986, wohnhaft
in 4780 Sankt Vith, Augustinerinnenstraße 7.

Die Erschienene erklärt in deutscher Sprache den Nachlaß des in
Sankt Vith am 22. November 1998 verstorbenen François Marie Michel
Claude Scheuren, geboren in Stavelot am 2. Dezember 1953, zuletzt
wohnhaft in 4780 Sankt Vith, Augustinerinnenstraße 7, unter Vorbehalt
eines Inventars anzunehmen.

Worüber Urkunde, welche die Erschienene mit dem Greffier nach
Vorlesung unterzeichnet hat.

(Gez.) M. Fagnoul; W. Lehnen.

Für gleichlautende Abschrift: der greffier, (gez.) Walter Lehnen, Chef-
greffier.

Die Gläubiger und Erben werden aufgefordert ihre Rechte innerhalb
einer Frist von drei Monaten ab vorliegender Veröffentlichung per
Einschreiben an Herrn Notar Bernard Sproten, mit Amtsstube in
4780 Sankt Vith, Wiesenbachstraße 1, geltend zu machen.

Der Greffier, (gez.) Walter Lehnen, Chefgreffier. (15135)

Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt

Bij akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt op 17 mei 1999, blijkt dat :

Bogaert, Marianne, stagiair notariaat, wonende te 2440 Geel, Pas 264,
handelend in haar hoedanigheid van gevolmachtigde van :

Bogaert, Marc, notaris, wonende te Pas 264, 2440 Geel, handelend in
zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder, aldus aangesteld bij
beschikking van de vrederechter van het kanton Mol d.d. 5 novem-
ber 1992, over de persoon en de goederen van :

Dirikx, Josephina, zonder beroep, geboren te Lommel op
21 mei 1939, gedomicilieerd te 2440 Geel, Pas 200, teneinde deze hande-
ling bijzonder gemachtigd ingevolge beschikking van de vrederechter
van het kanton Mol d.d. 22 september 1998,

in het Nederlands verklaart heeft de nalatenschap van wijlen Dirikx,
Frans Sebastiaan, geboren te Lommel op 3 juli 1916, in leven laatst
wonende te 3920 Lommel, Loberg 45, en overleden te Lommel op
20 oktober 1974, te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving
en teneinde dezer woonst te kiezen op de studie van de heer notaris
Bogaert, Marc, Pas 264, 2440 Geel.
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 de
studie van voornoemde notaris.
Hasselt, 17 mei 1999.

De afgevaardigd adjunct-griffier, (get.) L. Petrov. (15136)

Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen

Bij akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen op 14 mei 1999, heeft Vergauwen, Marc Johan Josephine,
geboren te Reet op 27 april 1952, wonende te Mechelen, Lierse-
steenweg 30, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen Van Looy, Micheline Paul Anna,
geboren te Mechelen op 13 januari 1955, in leven laatst wonende te
2800 Mechelen, Liersesteenweg 28, en overleden te Rotterdam op
11 maart 1999.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. R.M. Verbeeck, O.L. Vrouwstraat 87,
2800 Mechelen.

Mechelen, 14 mei 1999.

De hoofdgriffier van de rechtbank, (get.) L. Andries. (15137)

Bij akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen op 17 mei 1999, heeft Mr. J. De Coninck, advocaat te
2870 Puurs, R. Verbelenstraat 86-88, handelend in zijn hoedanigheid
van voorlopig bewindvoerder, ingevolge beslissing van de vrederechter
te Mechelen op 26 februari 1999, en hiertoe gemachtigd
d.d. 13 april 1999, voor en in naam van Uytgeerts, Eddy, geboren te
Mechelen op 15 augustus 1961, wonende te Sint-Katelijne-Waver,
IJzerenveld 147, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen Uytgeerts, Bernaard, geboren te
Koningshooikt op 5 augustus 1913, in leven laatst wonende te
2830 Willebroek, Tisseltsesteenweg 46, en overleden te Willebroek op
20 november 1998.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht binnen de drie
maanden, te rekenen vanaf de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. J. De Coninck, advocaat te 2870 Puurs, R. Verbe-
lenstraat 86-88.

Mechelen, 17 mei 1999.

De hoofdgriffier van de rechtbank, (get.) L. Andries. (15139)
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Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Volgens akte verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen op 18 mei 1999, heeft Van Ranst, Reine Elsa Julie, geboren
te Antwerpen op 26 januari 1919, wonende te 2600 Antwerpen, De
Roest d’Alkemadelaan 6, bus 47, verklaard onder voorrecht van boedel-
beschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen De Leeuw, Willy
August Felix Jeanne, geboren te Lier op 24 april 1912, in leven laatst
wonende te 2600 Berchem (Antwerpen), De Roest d’Alkemadelaan 6,
bus 47, en overleden te Antwerpen op 30 april 1999.

Er wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van notaris Casman,
Hélène, te 2000 Antwerpen, Louizastraat 2.

De schuldeisers en de legatarissen worden verzocht hun rechten te
doen kennen, binnen de drie maanden te rekenen van deze bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend bericht gericht aan de
door de erfgenaam gekozen woonplaats.

Antwerpen, 18 mei 1999.
De adjunct-griffier, (get.) R. Aerts. (15138)

Publication faite en exécution de l’article 805
du Code civil

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 805
van het Burgerlijk Wetboek

Par ordonnance rendue par M. le président du tribunal de première
instance de Charleroi du 28 avril 1999 (99/RR/1148), Me Anne-Marie
Boeckaert, avocat, juge suppléant au tribunal de première instance de
Charleroi, domiciliée à Marchienne-au-Pont, rue Pierre Bau-
wens 13/15, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire à la
succession de Mme Rassart, Léonce, née à Monceau-sur-Sambre le
22 juillet 1908, en son vivant domiciliée à Marchienne-au-Pont, quai des
Ponts 10, et décédée à Jumet le 9 janvier 1999, avec pour mission : de
rechercher les héritiers et/ou coindivisaires; de prendre toutes mesures
conservatoires utiles, notamment en ce qui concerne l’immeuble pris à
bail, les meubles meublants et effets personnels; de dresser ou faire
dresser l’inventaire de la succession (actif/passif); de proposer toute
extension de la présente mission qui s’avérerait nécessaire.

Les créanciers, héritiers et légataires sont priés de faire connaître
leurs droits, par avis recommandé, au domicile de l’administrateur
provisoire.
Pour extrait conforme : (signé) A.M. Boeckaert, avocat. (15293)

Concordat judiciaire − Gerechtelijk akkoord

Rechtbank van koophandel te Turnhout

Gerechtelijk akkoord nr. 1994/66, N.V. Urbyn Houtindustrie, Merks-
plassesteenweg 16, 2310 Rijkevorsel, bekrachtigd op 8 november 1994.

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd de heer Gaston Somers, Gier-
leseweg 18, 2340 Beerse, vervangen als commissaris in voornoemd
gerechtelijk akkoord door Mr. J. Van Cauwenbergh, advocaat te
2300 Turnhout, Karel Oomsstraat 30.
De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (15140)

Rechtbank van koophandel te Leuven

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, d.d.
18 mei 1999, werd de observatieperiode toegekend aan de N.V.
J.R. Blockx, algemene bouwonderneming, met zetel te 3380 Glabbeek,
Smisveld 8, H.R. Leuven 77219, haar toegekend bij vonnis van
9 februari 1999, verlengd tot 10 augustus 1999.

Ter zitting van deze rechtbank van 10 augustus 1999, te 15 uur, zal
door de rechtbank uitspraak gedaan worden over de definitieve
opschorting.

Het herstel- of betalingsplan dient ter griffie te worden neergelegd
uiterlijk op 20 juli 1999.

De griffier, (get.) W. Coosemans. (15141)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Leuven, d.d.
6 april 1999, werd aan de N.V. Metatienen, met zetel te 3300 Tienen,
Slachthuisstraat 26, H.R. Leuven 86057, een definitieve opschorting
toegekend, eindigend op 19 maart 2001.

Ter zitting van 20 maart 2001, te 14 uur, zal door de rechtbank
uitspraak gedaan worden over het einde van de opschorting.

Het herstel- of betalingsplan werd bindend verklaard aan alle schuld-
eisers, met uitzondering van Gamma België N.V.

De griffier, (get.) W. Coosemans. (15142)

Faillite − Faillissement

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
11 mei 1999, werden de verrichtingen van het faillissement van de
B.V.B.A. Eddycolor, met maatschappelijke zetel gelegen te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Paardestraat 28, afgesloten wegens gebrek aan actief.

De rechtbank heeft beslist de gefailleerde niet verschoonbaar te
verklaren.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Ronald Parijs.

(Pro deo) (15143)

Bij vonnis van 4 mei 1999 werd het faillissement van de N.V. Over-
seas Fruit Company, met zetel te 3090 Overijse, Hengstenberg 32,
voornaamste handelsactiviteit : groothandel in- en uitvoer van fruit en
groenten, H.R. Brussel 588474, BTW 454.432.033, gesloten bij gebrek aan
actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A.M. Vanderleenen.

(Pro deo) (15144)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 4 mai 1999 la faillite de la S.P.R.L. Oenotra, dont le
siège social est établi à 1210 Bruxelles, Passage International 6/203,
bur. 1211, activité commerciale principale : import-export de vin en
bouteilles, R.C. Bruxelles 568686, T.V.A. 449.927.075, a été clôturée par
défaut d’actif.

Le failli a été déclaré non excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A.M. Vanderleenen.

(Pro deo) (15145)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 4 mei 1999 werd het faillissement van de B.V.B.A.
Oenotra, met zetel te 1210 Brussel, Passage International 6/203, bur.
1211, voornaamste handelsactiviteit : import-export van wijn in flessen,
H.R. Brussel 568686, BTW 449.927.075, gesloten bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A.M. Vanderleenen.
(Pro deo) (15145)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 4 mai 1999 la faillite de la S.P.R.L. Peters Jean, dont
le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue Picard 81, activité
commerciale principale : papeterie, R.C. Bruxelles 540412,
T.V.A. 442.000.393, a été clôturée par défaut d’actif.

Le failli a été déclaré non excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A.M. Vanderleenen.

(Pro deo) (15146)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 4 mei 1999 werd het faillissement van de E.B.V.B.A.
Peters Jean, met zetel te 1080 Brussel, Picardstraat 81, voornaamste
handelsactiviteit : kleinhandel in papierwaren, H.R. Brussel 540412,
BTW 442.000.393, gesloten bij gebrek aan actief.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A.M. Vanderleenen.
(Pro deo) (15146)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 17 mai 1999 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.P.R.L. NEG, avec siège social à 1030 Bruxelles, chaussée
d’Helmet 309, R.C. Bruxelles 599626, T.V.A. 455.356.897, activité
commerciale principale : salon de consommation.

Juge-commissaire : M. Pascal Knuets.

Curateur : Me Anne De Smeth, rue des Astronomes 14, à
1180 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
23 juin 1999, à 14 heures, à la salle D.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15147)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 17 mei 1999 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de B.V.B.A. NEG, met maatschappelijke zetel te
1030 Brussel, Helmetsesteenweg 309, H.R. Brussel 599626,
BTW 455.356.897, voornaamste handelsactiviteit : tea room.

Rechter-commissaris : de heer Pascal Knuets.

Curator : Mr. Anne De Smeth, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 23 juni 1999, te 14 uur, in zaal D.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.

(Pro deo) (15147)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 17 mai 1999 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.A. Image Europe, avec siège social à 1050 Bruxelles,
chaussée de Boendael 245, R.C. Bruxelles 571890, T.V.A. 450.534.316,
activité commerciale principale : marketing.

Juge-commissaire : M. Pascal Knuets.

Curateur : Me Anne De Smeth, rue des Astronomes 14, à
1180 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
23 juin 1999, à 14 heures, à la salle D.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15148)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 17 mei 1999 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de N.V. Image Europe, met maatschappelijke zetel
te 1050 Brussel, Boendaellaan 245, H.R. Brussel 571890,
BTW 450.534.316, voornaamste handelsactiviteit : marketing.

Rechter-commissaris : de heer Pascal Knuets.

Curator : Mr. Anne De Smeth, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 23 juni 1999, te 14 uur, in zaal D.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.

(Pro deo) (15148)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles a
déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de la faillite de la
S.P.R.L. Prisme Electric, rue du Pavillon 95, à 1030 Bruxelles,
T.V.A. 431.204.194.

En outre, le tribunal a dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15149)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 van de rechtbank van koophandel te
Brussel, werden de verrichtingen van het faillissement van de B.V.B.A.
Prisme Electric, Paviljoenstraat 95, te 1030 Brussel, afgesloten wegens
ongenoegzaamheid van actief, BTW 431.204.194.

De rechtbank heeft beslist dat de gefailleerde niet verschoonbaar is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.
(Pro deo) (15149)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 17 mai 1999 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.P.R.L. Restaurant au Cheval Marin, avec siège social à
1000 Bruxelles, rue Marché aux Porcs 25/27, R.C. Bruxelles 354990,
T.V.A. 406.911.832, activité commerciale principale : restaurant.

Juge-commissaire : M. Pascal Knuets.

Curateur : Me Anne De Smeth, rue des Astronomes 14, à
1180 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
23 juin 1999, à 14 heures, à la salle D.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15150)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 17 mei 1999 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de B.V.B.A. Restaurant Au Cheval Marin, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Varkensmarkt 25/27,
H.R. Brussel 354990, BTW 406.911.832, voornaamste handelsactiviteit :
restaurant.

Rechter-commissaris : de heer Pascal Knuets.

Curator : Mr. Anne De Smeth, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 23 juni 1999, te 14 uur, in zaal D.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.
(Pro deo) (15150)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 17 mai 1999 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.C.R.L. Service Home Bâtiment, avec siège social à
1040 Bruxelles, avenue Commandant Lothaire 9, et siège d’exploitation
à 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain 615, R.C. Bruxelles 505663,
T.V.A. 434.039.069, activité commerciale principale : entreprise, trans-
formation, rénovation de bâtiments.

Juge-commissaire : M. Pascal Knuets.

Curateur : Me Anne De Smeth, rue des Astronomes 14, à
1180 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
23 juin 1999, à 14 heures, à la salle D.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15151)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 17 mei 1999 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de C.V.B.A. Service Hôme Bâtiment, met maat-
schappelijke zetel te 1040 Brussel, Kommandant Lothairelaan 9, en een
uitbatingszetel te 1030 Brussel, Leuvensesteenweg 615,
H.R. Brussel 505663, BTW 434.039.069, voornaamste handelsactiviteit :
onderneming in verbouwingswerken en herstellingswerken.

Rechter-commissaris : de heer Pascal Knuets.

Curator : Mr. Anne De Smeth, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 23 juni 1999, te 14 uur, in zaal D.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.

(Pro deo) (15151)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 17 décembre 1998, le tribunal de commerce de
Bruxelles a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de la
faillite de M. J. De Valck, avenue H. Conscience 90, à 1140 Bruxelles,
T.V.A. 545.426.347.

En outre, le tribunal a dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15152)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 17 december 1998 van de rechtbank van koophandel
te Brussel, werden de verrichtingen van het faillissement van de heer
J. De Valck, H. Consciencelaan 90, te 1140 Brussel, afgesloten wegens
ongenoegzaamheid van actief, BTW 545.426.347.

De rechtbank heeft beslist dat de gefailleerde niet verschoonbaar is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.

(Pro deo) (15152)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles a
déclaré closes pour faute d’actif les opérations de la faillite de
M. Teixeira, Armindo, rue de la Limite 42, à 1030 Bruxelles,
T.V.A. 535.418.125.

En outre, le tribunal a dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15153)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 van de rechtbank van koophandel te
Brussel, werden de verrichtingen van het faillissement van de heer
Teixeira, Armindo, Grensstraat 42, te 1030 Brussel, afgesloten wegens
gebrek aan actief, BTW 535.418.125.

De rechtbank heeft beslist dat de gefailleerde niet verschoonbaar is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.
(Pro deo) (15153)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 17 mai 1999 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.A. Pelicoat, avec siège social à 1050 Bruxelles, avenue
Guillaume Gilbert 28, et ayant un siège d’exploitation à 6220 Fleurus,
zoning de Fleurus, avenue des Spirou, R.C. Bruxelles 581754,
T.V.A. 452.820.249, activité commerciale principale : fabrication et
commerce en produits d’entretien de surfaces.

Juge-commissaire : M. Jacques Dumont.

Curateur : Me Anne De Smeth, rue des Astronomes 14, à
1180 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
23 juin 1999, à 14 heures, à la salle D.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15154)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 17 mei 1999 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de N.V. Pelicoat, met maatschappelijke zetel te
1050 Brussel, Guillaume Gilbertlaan 28, en een uitbatingszetel te
6220 Fleurus, zoning van Fleurus, avenue des Spirou,
H.R. Brussel 581754, BTW 452.820.249, voornaamste handelsactiviteit :
fabricatie en handel van onderhoudsproducten.

Rechter-commissaris : de heer Jacques Dumont.

Curator : Mr. Anne De Smeth, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 23 juni 1999, te 14 uur, in zaal D.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.
(Pro deo) (15154)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles a
déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de la faillite de
Mme Danielle Teplooukhoff, place de la Justice 25, à 1000 Bruxelles,
T.V.A. 573.964.440.

En outre, le tribunal a dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. De Smeth.

(Pro deo) (15155)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 van de rechtbank van koophandel te
Brussel, werden de verrichtingen van het faillissement van Danielle
Teplooukhoff, Gerechtsplein 25, te 1000 Brussel, afgesloten wegens
ongenoegzaamheid van actief, BTW 573.964.440.

De rechtbank heeft beslist dat de gefailleerde niet verschoonbaar is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. De Smeth.

(Pro deo) (15155)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, la sixième chambre du tribunal de
commerce de Bruxelles a clôturé pour absence d’actif la faillite de la
S.A. AV Technology, dont le siège social était établi à 1070 Bruxelles,
rue Edgar Tinel 8, R.C. Bruxelles 581335, T.V.A. 452.784.419.

La faillie n’est pas excusable.

Le curateur, (signé) Mme Françoise Hanssens-Ensch, avocat à
1050 Bruxelles, avenue Louise 349, bte 17. (Pro deo) (15156)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 van de zesde kamer van de rechtbank van
koophandel te Brussel werd het faillissement van de N.V. AV Techno-
logy, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1070 Brussel, Edgar
Tinelstraat, gesloten verklaard bij gebreke aan actief,
H.R. Brussel 581335, BTW 452.784.419.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

De curator, (get.) Mevr. Françoise Hanssens-Ensch, advocaat te
1050 Brussel, Louizalaan 349, bus 17. (Pro deo) (15156)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, la sixième chambre du tribunal de
commerce de Bruxelles a clôturé pour absence d’actif la faillite de la
S.A. Email Europe Communications « E.E.C. », dont le siège social était
établi à 1080 Bruxelles, quai des Charbonnages 34,
R.C. Bruxelles 600861, T.V.A. 457.420.920.

La faillie n’est pas excusable.

Le curateur, (signé) Mme Françoise Hanssens-Ensch, avocat à
1050 Bruxelles, avenue Louise 349, bte 17. (Pro deo) (15157)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 van de zesde kamer van de rechtbank van
koophandel te Brussel werd het faillissement van de N.V. Email Europe
Communications « E.E.C. », met maatschappelijke zetel gevestigd te
1080 Brussel, Koolmijnenkaai 34, gesloten verklaard bij gebreke aan
actief, H.R. Brussel 600861, BTW 457.420.920.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

De curator, (get.) Mevr. Françoise Hanssens-Ensch, advocaat te
1050 Brussel, Louizalaan 349, bus 17. (Pro deo) (15157)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 22 avril 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles
a déclaré closes, pour faute d’actif, les opérations de la faillite de la
S.P.R.L. DD Computing, rue de la Paix 12, à 1050 Ixelles.

En outre, le tribunal dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15158)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 22 april 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. DD Computing, Vredestraat 12, 1050 Elsene,
afgesloten wegens gebrek aan actief.

De rechtbank heeft beslist dat er geen aanleiding bestaat om
uitspraak te doen over de verschoonbaarheid van de gefailleerde.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15158)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 22 avril 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles
a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de la faillite de
la S.P.R.L. Oli’s Magic, rue Pierre Biddaer 52, à 1070 Anderlecht.

En outre, le tribunal dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15159)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 22 april 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. Oli’s Magic, Pierre Biddaerstraat 52,
1070 Anderlecht, afgesloten wegens ontoereikend actief.

De rechtbank heeft beslist dat er geen aanleiding bestaat om
uitspraak te doen over de verschoonbaarheid van de gefailleerde.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15159)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 22 avril 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles
a déclaré closes, pour faute d’actif, les opérations de la faillite de la
S.P.R.L. La Galerie, rue Abbé Cuypers 3, à 1040 Etterbeek.

En outre, le tribunal dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15160)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 22 april 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. La Galerie, Abbé Cuypersstraat 3, 1040 Etter-
beek, afgesloten wegens gebrek aan actief.

De rechtbank heeft beslist dat er geen aanleiding bestaat om
uitspraak te doen over de verschoonbaarheid van de gefailleerde.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15160)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles a
déclaré closes, pour faute d’actif, les opérations de la faillite de la
S.P.R.L. Sanimac, en liquidation, avenue Henri Conscience 199, à
1140 Evere.

En outre, le tribunal dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15161)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. Sanimac, in vereffening, Henri Conscience-
laan 199, 1140 Evere, afgesloten wegens gebrek aan actief.

De rechtbank heeft beslist dat er geen aanleiding bestaat om
uitspraak te doen over de verschoonbaarheid van de gefailleerde.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15161)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal de commerce de Bruxelles a
déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de la faillite
Decremer, Françoise (Le Cutty), avenue Rogier 369, à 1030 Schaerbeek.

En outre, le tribunal dit que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15162)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van Decremer, Françoise (Le Cutty), Rogierlaan 369,
1030 Schaarbeek, afgesloten wegens ontoereikend actief.

De rechtbank heeft beslist dat er geen aanleiding bestaat om
uitspraak te doen over de verschoonbaarheid van de gefailleerde.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J.-P. Vander Borght.

(Pro deo) (15162)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.P.R.L.U. Al Arzi, chaussée de Mons 70,
à 1070 Anderlecht.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15163)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de E.P.V.B.A. Al Arzi, Bergense Steenweg 70, te 1070 Ander-
lecht, afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15163)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.P.R.L. Tazalart, boulevard de l’Huma-
nité 415, à 1190 Forest.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15164)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. Tazalart, Humaniteitslaan 415, te 1190 Vorst,
afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15164)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.P.R.L. Chantanne International, avenue
Coloniale 78, à 1170 Watermael-Boitsfort.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15165)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. Chantanne International, Kolonialelaan 78, te
1170 Watermaal-Bosvoorde, afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15165)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.P.R.L. Intermark Consulting, rue
Rogier 167, à 1030 Schaerbeek.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15166)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de B.V.B.A. Intermark Consulting, Rogierstraat 167, te
1030 Schaarbeek, afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15166)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.C.R.I.S. Mani, rue des Etangs Noirs 7, à
1080 Molenbeek-Saint-Jean.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15167)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de S.V.O.S.A. Mani, Zware Vijverstraat 7, te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15167)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.A. Orangerie du Parc d’Egmont, rue
Haute 141, à 1000 Bruxelles.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15168)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de N.V. Orangerie du Parc d’Egmont, Hoogstraat 141, te
1000 Brussel, afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15168)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 5 mai 1999, ont été déclarées closes, faute d’actif, les
opérations de la faillite de la S.C. MG Car, avenue du Manoir
d’Anjou 2, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.

Le tribunal a déclaré que la faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Charles Walhin.

(Pro deo) (15169)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 5 mei 1999 werden de verrichtingen van het faillis-
sement van de S.V. MG Car, Manoir d’Anjoulaan 2, te 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, afgesloten verklaard bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft verklaard dat de gefailleerde niet verschoonbaar
is.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Charles Walhin.

(Pro deo) (15169)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 3 mai 1999 de la quatrième chambre, salle A, du
tribunal de commerce de Bruxelles, la date de cessation des paiements
de la faillite de la S.A. Licensing Merchandising Promotion (L.M.P., en
abrégé), chaussée de Ninove 722, à 1070 Bruxelles,
R.C. Bruxelles 507530, déclarée par jugement du 5 octobre 1998, a été
reportée au 6 avril 1998.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J. Windey.

(Pro deo) (15170)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 3 mei 1999, van de vierde kamer, zaal A, van de
rechtbank van koophandel te Brussel werd de datum van staking van
betaling van het faillissement van de N.V. Licensing Merchandising
Promotion (afgekort : L.M.P.), Ninoofsesteenweg 722, te 1070 Brussel,
H.R. Brussel 507530, en failliet verklaard bij vonnis van 5 oktober 1998,
teruggebracht tot 6 april 1998.

Voor eenvormig uittreksel : de curator, (get.) J. Windey.
(Pro deo) (15170)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 3 mai 1999 de la quatrième chambre, salle A, du
tribunal de commerce de Bruxelles, la date de cessation des paiements
de la faillite de la S.A. Martin Carrelages et Matériaux, rue du
Collège 33, à 1050 Bruxelles, R.C. Bruxelles 600439, déclarée par
jugement du 8 octobre 1998, a été reportée au 9 avril 1998.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J. Windey.

(Pro deo) (15171)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 3 mei 1999, van de vierde kamer, zaal A, van de
rechtbank van koophandel te Brussel werd de datum van staking van
betaling van het faillissement van de N.V. Martin Carrelages et
Matériaux, Collegestraat 33, te 1050 Brussel, H.R. Brussel 600439, en
failliet verklaard bij vonnis van 8 oktober 1998, teruggebracht tot
9 april 1998.

Voor eenvormig uittreksel : de curator, (get.) J. Windey.
(Pro deo) (15171)

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement du 17 mai 1999, le tribunal de commerce de Charleroi,
première chambre, a déclaré ouverte, sur citation, la faillite de la
S.P.R.L. Darmon Belgium, en liquidation, dont le siège social est établi
à 6140 Fontaine-l’Evêque, avenue des Déportés 96, R.C. Char-
leroi 180014, T.V.A. 452.155.109.

Les dispositions suivantes ont été adoptées :

1. Date provisoire de la cessation des paiements : le 17 mai 1999.

2. Date ultime pour le dépôt des déclarations de créances, au greffe
du tribunal de commerce de Charleroi : le 8 juin 1999.

3. Clôture du procès-verbal de vérification des créances, en la
chambre du conseil de la première chambre du tribunal de commerce :
le 6 juillet 1999, à 8 h 30 m.

4. Juge-commissaire : M. A. Flemal.

5. Curateur : Me Xavier Dehombreux, avocat à Charleroi, rue de
l’Athénée 15 (tél. 071/32 10 98).

6. Huissier commis : Mme A.M. Deffernez, de résidence à Charleroi.
Le curateur, (signé) X. Dehombreux. (Pro deo) (15172)

Par jugement prononcé le 18 mai 1999, le tribunal de commerce de
Charleroi a clôturé, pour absence d’actif, la faillite de la S.C. D.M.P.W.,
en liquidation, dont le siège social était établi rue Hecq 23, à Chapelle-
lez-Herlaimont, R.C. Charleroi 162000.

Le tribunal a précisé par même jugement qu’il n’y avait pas lieu à
accorder l’excusabilité de la société faillie.
Le curateur, (signé) A. Fiasse. (Pro deo) (15173)
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Par jugement du 18 mai 1999, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif,
de la faillite de la S.P.R.L. Du Pont Neuf, dont le siège était établi à
Châtelineau, rue des Haies 65, R.C. Charleroi 139431. La faillite avait
été déclarée par jugement du 9 juin 1998.

L’excusabilité n’a pas été sollicitée ni accordée.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Ph. Cornil.

(Pro deo) (15174)

Par jugement du 10 mai 1999, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a fixé au 21 juin 1998 la date définitive de la
cessation des paiements de M. Pauwels, José, né à Gouy-lez-Piéton le
12 novembre 1954, domicilié à 6181 Gouy-lez-Piéton, rue Montdel-
chive 4, R.C. Charleroi 171345, déclaré en faillite par jugement du
21 décembre 1998.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Ph. Cornil. (15175)

Par jugement du 18 mai 1999, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif,
de la faillite de la S.C.S. Bruno Antonio et Compagnie, dont le siège
était établi à 6042 Lodelinsart, chaussée de Bruxelles 159, R.C. Char-
leroi 177230. La faillite avait été déclarée par jugement du
15 septembre 1998.

L’excusabilité n’a pas été sollicitée ni accordée.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Ph. Cornil.

(Pro deo) (15176)

Par jugement du 18 mai 1999, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif,
de la faillite de la S.P.R.L. The States, dont le siège était établi à
6200 Châtelineau, rue Chant des Oiseaux 53, R.C. Charleroi 170576. La
faillite avait été déclarée par jugement du 17 juin 1992.

L’excusabilité n’a pas été sollicitée ni accordée.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Ph. Cornil.

(Pro deo) (15177)

Par jugement du 10 mai 1999, le tribunal de commerce de Charleroi,
première chambre, a reporté la date de la cessation des paiements de la
faillite de M. Hardenne, Michel, rue des Juifs 53, à 6141 Fontaine-
l’Evêque (Forchies-la-Marche), au 17 septembre 1998.

Pro deo : huissier Genin.

Juge-commissaire : M. Duchateaux.

Curateur : Isabelle Bronkaert, avocat, boulevard Mayence 17, à
6000 Charleroi.
Le curateur, (signé) I. Bronkaert. (Pro deo) (15178)

Par jugement rendu le 17 mai 1999, la première chambre du tribunal
de commerce de Charleroi, a déclaré ouverte, sur assignation, la faillite
de la S.P.R.L. Mega Mode, dont le siège est sis à 6061 Montignies-sur-
Sambre, rue Dutrieux 6/13, T.V.A. 454.971.273.

Le tribunal a désigné en qualité de :

Curateur : Me Michèle Adnet, avocat à 6031 Monceau-sur-Sambre,
route de Mons 19, tél. : 071/31 36 28.

Juge-commissaire : M. R. Maroquin.

Le tribunal a fixé :

la date provisoire de cessation des paiements au 17 mai 1999;

la date limite pour le dépôt des déclarations de créances au
8 juin 1999;

la clôture du procès-verbal de vérification des créances au
6 juillet 1999, à 8 h 30 m du matin, en la chambre du conseil de la
première chambre du tribunal de commerce de Charleroi.

Le pro deo a été ordonné par jugement du 17 mai 1999. L’huissier
commis est Me De Pauw, René, de résidence à 6000 Charleroi, rue de
Dampremy 67/12.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Michèle Adnet.

(Pro deo) (15186)

Par jugement de la première chambre du tribunal de commerce de
Charleroi en date du 18 mai 1999, a été clôturée, selon, la procédure
sommaire, la faillite de la S.C.R.L. Martal, déclarée par jugement de ce
même tribunal en date du 24 septembre 1997.

Le tribunal n’a pas accordé l’excusabilité à la société faillie.
Le curateur, (signé) X. Born. (15187)

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement rendu le 17 mai 1999, le tribunal de commerce de Liège
a prononcé la faillite de la S.P.R.L. Les Roches, établie et ayant son siège
social à 4130 Esneux, avenue de la Station 10, R.C. Liège 174741, pour
l’exploitation d’un débit de boissons et petite restauration,
T.V.A. 442.443.922. Dernier délai pour le dépôt des déclarations de
créances : le 17 juin 1999. Clôture du procès-verbal de vérification des
créances : le 29 juin 1999, à 9 h 30 m, au cabinet du greffier en chef du
tribunal de commerce de Liège, palais de justice, 1er étage, place Saint-
Lambert, à 4000 Liège.

Juge-commissaire : M. Christian Vanderheyden.
Le curateur, (signé) André Pauquay, avocat, avenue Rogier 28,

bte 02/1, 4000 Liège. (15179)

Par jugement du 17 mai 1999, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite de M. Goerges Lambert Dieudonné Michel Saive,
de nationalité belge, né à Ougrée le 11 décembre 1954,
R.C. Liège 178155, avec date du début des opérations commerciales le
1er janvier 1992, pour l’exploitation d’une friterie et d’un snack (sans
consommation sur place) et d’un commerce de gros avec import export
de vins à :

4000 Liège, boulevard de la Sauvenière 184;

Cheratte, rue de Visé 166;

Chênée, rue de la Station 18.

Le tribunal reporte au 17 novembre 1998 la date de cessation des
paiements.

Faillite sur citation.

Juge commissaire : M. Daniel Borgoens.

Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 29 juin 1999.

Les créances doivent être déposées dans les trente jours, au cabinet
de Mme le greffier en chef du tribunal de commerce, palais de justice,
4000 Liège.
Le curateur, (signé) Me Maximilien Hoge. (15180)

Par jugement du 17 mai 1999, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur citation, la faillite de la S.P.R.L. SKS, dont le siège social
et d’exploitation était établi à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher, Grand-
Route 25, R.C. Liège 188321, avec date du début des opérations
commerciales le 1er mai 1994, pour l’exploitation d’un commerce de
gros avec importation et exportation en produits pétroliers, en alimen-
tation générale, en denrées coloniales, en produits de l’industrie textile
et du vêtement... Le curateur désigné est Me Georges Rigo, avocat, dont
l’étude est établie rue Beeckman 14, à 4000 Liège.

Le juge commissaire est M. Roger Fraikin. Le procès-verbal de
vérification des créances est fixé au 29 juin 1999, à 9 h 30 m, en la salle
des faillites.
Le curateur, (signé) G. Rigo. (15188)
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Par jugement du 17 mai 1999, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite de M. Daniel Staumont, domicilié à 4620 Fléron, rue
de Magnée 104, R.C. Liège 170961, avec date du début des opérations
commerciales le 15 janvier 1990, pour l’exploitation d’une entreprise de
construction à 4100 Seraing, avenue des Aisemences 17, sous la
dénomination « Euro Alpi Technics », T.V.A. 601.843.230.

Le même jugement ordonne aux créanciers de faire au greffe la
déclaration de leur créance dans les trente jours à compter du jugement
déclaratif de faillite.

Juge commissaire : M. René Lejeune.

Procès-verbal de vérification des créances : le 29 juin 1999, à
9 h 30 m.
Le curateur, (signé) Me Jean-Jacques Germeau, avocat, rue Sainte-

Véronique 27, 4000 Liège. (15190)

Tribunal de commerce de Mons

Par jugement du 17 mai 1999, le tribunal de commerce de Mons a
déclaré en faillite, sur aveu, la S.C.R.L. Erquiges, dont le siège social est
sis à 7090 Braine-le-Comte, rue de la Station 76, exerçant l’activité de
gestion, R.C. Mons 139307.

Curateur : Me Christine Delbart, avocat à 7000 Mons, rue des
Telliers 20.

Dépôt des déclarations de créance pour le 10 juin 1999 au plus tard.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
28 juin 1999, à 8 h 30 m, au tribunal de commerce de Mons, place du
Parc 32, à 7000 Mons.
Le curateur, (signé) C. Delbart. (15181)

Tribunal de commerce de Namur

Par jugement du 12 juin 1997, le tribunal de commerce de Namur a
déclaré la faillite de Mme Corneillie, Marie-Christine, domiciliée à
5100 Namur, section de Naninne, rue des Viaux 56, où elle a exploité
jusqu’au 31 mai 1997, un débit de boissons sous la dénomination
« La Forge ».

Par jugement du 29 avril 1999, le tribunal de commerce de Namur
déclare closes, par liquidation, les opérations de la faillite de
Mme Corneillie, Marie-Christine, donne décharge au curateur de son
mandat et accorde à la faillite le bénéfice de l’excusabilité.
Le curateur : (signé) François Poncelet. (Pro deo) (15182)

Par jugement du 25 septembre 1997, le tribunal de commerce de
Namur a déclaré la faillite de M. Jean-Claude Bonte, domicilié à
Marche-les-Dames, rue du Poncia 12, exploitant à Rhisnes, rue de
l’Aérodrome 2, un commerce de détail en véhicules à moteur et en
transport de colis sous les dénominations suivantes : « Garage Technic
Diesel », « Euro Medic Mail » et « Arc-en-Ciel Services ».

Par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de commerce de Namur
statuant sur requête déclare closes, faute d’actif, les opérations de la
faillite de M. Bonte, Jean-Claude, et accorde au failli le bénéfice de
l’excusabilité.
Le curateur : (signé) François Poncelet. (15183)

Tribunal de commerce de Neufchâteau

Par jugement du 2 février 1999, le tribunal de commerce de Neuf-
château a déclaré closes, par liquidation, les opérations de la faillite de
la S.A. Giard Bois, dont le siège social est sis Cité du Centenaire 77A, à
6920 Wellin, R.C. Neufchâteau 11683.

Le tribunal a dit pour droit que la société faillie n’était pas excusable.
Le curateur, (signé) P.-E. Ghislain. (15184)

Par jugement du 9 mars 1999, le tribunal de commerce de Neufchâ-
teau a déclaré closes, par liquidation, les opérations de la faillite de la
S.P.R.L. La Maison du Rêve, dont le siège social est sis avenue de
Bouillon 87, à 6800 Recogne, R.C. Neufchâteau 15480.

Le tribunal a dit pour droit que la société faillie n’était pas excusable.
Le curateur, (signé) P.-E. Ghislain. (15185)

Par jugement du tribunal de commerce de Neufchâteau du
11 mai 1999, sont déclarées closes, pour insuffisance d’actif, les opéra-
tions de la faillite de Mme Marie-Thérèse Haulot, restauratrice à Daver-
disse, rue de l’Almache 53, et y domiciliée rue des Routes 24.

Le tribunal dit la commerçante en faillite non excusable.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Claire Rion. (15189)

Tribunal de commerce d’Arlon

Par ordonnance rendue le 6 mai 1999, M. le juge consulaire Jean
Geubel au tribunal de commerce d’Arlon, juge-commissaire de la
faillite Picron, Norbert, dont le siège social est à 6700 Arlon, rue Etienne
Lenoir 6, a fixé la réunion concordataire des créanciers au mercredi
2 juin 1999, à 10 h 45 m, en l’auditoire du tribunal de commerce
d’Arlon, salle d’audience, premier étage, centre judiciaire, place Schal-
bert, à 6700 Arlon.

Lors de cette réunion, la société faillie pourra formuler des proposi-
tions concordataires et les créanciers seront invités à se prononcer à leur
égard.

En l’absence de telles propositions ou en cas de rejet de celles-ci, le
curateur procédera le même jour, même lieu, à la reddition des comptes
de la faillite.

Les créanciers seront invités à en débattre et à donner ensuite leur
avis sur l’excusabilité de la partie faillie.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Jean-Louis Pava-

nello. (15191)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 10 mai 1999, a été déclarée ouverte, après rejet du
concordat judiciaire, la faillite de la Cap Vacances S.A. de droit luxem-
bourgeois, Centre « Le 2000 », Z.I., 3378 Livanges (Luxembourg), ayant
son siège d’exploitation rue du Bosquet 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, agence de voyages, R.C. Nivelles 82149, T.V.A. 458.622.037.

Juge-commissaire : Jean Pirlot.

Curateur : Me Michel Janssens, avocat, dont le cabinet est sis à
1400 Nivelles, rue de la Procession 25.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
28 juin 1999, à 11 heures, en l’auditoire de ce tribunal, rue de
Soignies 21, à 1400 Nivelles.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) J. Delcham-

bre. (15192)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Ocean Atlantic
N.V., voorheen met zetel te 2170 Merksem, Bredabaan 842-844, en thans
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 97, zeevaart-
agentschap, H.R. Antwerpen 294790, gesloten bij ontoereikend actief en
de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Vanhoucke, Guy, Anselmostraat 2, 2018 Antwer-

pen-1. (15193)
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Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Burra
International N.V., Kameliastraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen),
H.R. Antwerpen 286932, gesloten bij vereffening en de gefailleerde
werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Devroe, Dirk, Van Eycklei 45, 2018 Antwer-

pen-1. (15194)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Style B.V.B.A.,
Raapstraat 22, bus 1, 2000 Antwerpen-1, H.R. Antwerpen 290940,
BTW 447.829.994, gesloten bij vereffening en de gefailleerde werd
hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. De Ferm, Patrick, Ringlaan 138, 2170 Merksem

(Antwerpen). (15195)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Generale
Media Services B.V.B.A., met zetel voorheen te 2060 Antwerpen,
Carnotstraat 30-32, en thans te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 23,
groothandel in kantoormachines en materieel, H.R. Antwerpen 301862,
BTW 448.428.426, gesloten bij vereffening en de gefailleerde werd
hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Meerts, Jan, Mechelsesteenweg 12, 2000 Antwer-

pen-1. (15196)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Alphaco C.V.,
Zandstappenstraat 58, 2900 Schoten, H.R. Antwerpen 270277, gesloten
bij vereffening en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar
verklaard.
De curator, Mr. De Ferm, Patrick, Ringlaan 138, 2170 Merksem

(Antwerpen). (15197)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Den Buynder-
dijck B.V.B.A., Dijkstraat 2, 2940 Stabroek, H.R. Antwerpen 288099,
gesloten bij vereffening en de gefailleerde werd hierbij niet verschoon-
baar verklaard.
De curator, Mr. Heysse, Barbara, Kerkstraat 39,

2940 Stabroek. (15198)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van De Boerekip
B.V.B.A., Hoge Mereyt 12, 2960 Brecht, H.R. Antwerpen 303435,
BTW 440.931.910, gesloten bij ontoereikend actief en de gefailleerde
werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Haaren, Anne-Marie, Peter Benoitlaan 15,

2550 Kontich. (15199)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Degro B.V.B.A.,
T. Van Cauwenberghslei 25, 2900 Schoten, H.R. Antwerpen 278790,
BTW 441.610.019, gesloten bij ontoereikend actief en de gefailleerde
werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Schwagten, Werenfried, Hovestraat 28,

2650 Edegem. (15200)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Arrow Intl.
N.V., Klein Veerle 103, 2960 Brecht, H.R. Antwerpen 317772,
BTW 456.567.518, gesloten bij ontoereikend actief en de gefailleerde
werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Berneman, Sidney, Frankrijlei 115, bus 6,

2000 Antwerpen-1. (15201)

Bij vonnis in datum van 14 mei 1999 is Rusti-Fil N.V., Rijkmaker-
laan 3A, 2910 Essen, H.R. Antwerpen 264367, BTW 434.787.058,
kunststoffenbedrijf, opening faillissement na intrekking gerechtelijk
akkoord.

Rechter-commissaris : de heer Aldeweireldt, Emiel.

Curatoren : Mr. Van Braekel, Luc, Prins Boudewijnlaan 177-179,
2610 Wilrijk (Antwerpen); Mr. Cools, Veerle, Mechelsesteenweg 12,
2000 Antwerpen-1; Mr. Berneman, Sidney, Frankrijklei 115, bus 6,
2000 Antwerpen-1.

Datum van de staking van betaling : 14 mei 1999.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 14 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 14 juli 1999, te 9 uur, zaal 18, rechtbank van
koophandel te Antwerpen, gerechtsgebouw, Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curatoren, Van Braekel, Luc; Cools, Veerle; Berneman,

Sidney. (15202)

Bij vonnis in datum van 14 mei 1999 is Rusti-Carpet N.V., Rijkmaker-
laan 3, 2910 Essen, H.R. Antwerpen 231259, BTW 422.859.820, fabricage
van tapijten en tapijtwerk, opening faillissement na intrekking gerech-
telijk akkoord.

Rechter-commissaris : de heer Aldeweireldt, Emiel.

Curatoren : Mr. Van Camp, Eddy, Molenstraat 52-54,
2018 Antwerpen-1; Mr. Van de Vyver, Jan, Eglantierlaan 1, bus 27,
2020 Antwerpen-2; Mr. Van Braekel, Luc, Prins Boudewijnlaan 177-179,
2610 Wilrijk (Antwerpen).

Datum van de staking van betaling : 14 mei 1999.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 14 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 14 juli 1999, te 9 uur, zaal 18, rechtbank van
koophandel te Antwerpen, gerechtsgebouw, Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curatoren, Van Camp, Eddy; Van de Vyver, Jan; Van Braekel,

Luc. (15203)

Bij vonnis in datum van 14 mei 1999 is R.C. Leasing N.V., Rijkmaker-
laan 10, 2910 Essen, H.R. Antwerpen 260242, BTW 432.600.994, onder-
neming in onroerende goederen, opening faillissement na intrekking
gerechtelijk akkoord.

Rechter-commissaris : de heer Aldeweireldt, Emiel.

Curatoren : Mr. Van Camp, Eddy, Molenstraat 52-54,
2018 Antwerpen-1; Mr. Elants, Anne-Marie, Sint-Cordulastraat 32,
2900 Schoten; Mr. Lange, Gerda, Schermersstraat 30,
2000 Antwerpen-1.

Datum van de staking van betaling : 14 mei 1999.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 14 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 14 juli 1999, te 9 uur, zaal 18, rechtbank van
koophandel te Antwerpen, gerechtsgebouw, Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curatoren, Van Camp, Eddy; Elants, Anne-Marie; Lange,

Gerda. (15204)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van J. Van Calster
N.V., Schuttershofstraat 47, 2000 Antwerpen-1,
H.R. Antwerpen 202806, BTW 425.575.813, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Quanjard, Benjamin, Adm. De Boisotstraat 20,

2000 Antwerpen-1. (15205)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Ieleco B.V.B.A.,
Viaduct-Dam 98, 2060 Antwerpen-6, H.R. Antwerpen 305234,
BTW 435.372.654, gesloten bij ontoereikend actief en de gefailleerde
werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Van Impe, Bruno, Genraal Slingeneyerlaan 107,

2100 Deurne (Antwerpen). (15206)
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Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Magnum
Investments N.V., Aarschotplaats 10, 2018 Antwerpen-1,
H.R. Antwerpen 242506, BTW 427.238.280, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

De curator, Mr. Van de Vyver, Jan, Eglantierlaan 1, bus 27,
2020 Antwerpen-2. (Pro deo) (15207)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Zomla B.V.B.A.,
Regentstraat 16, 2060 Antwerpen-6, H.R. Antwerpen 301934, gesloten
bij ontoereikend actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoon-
baar verklaard.

De curator, Mr. Cole, Tom, Amerikalei 91, 2000 Antwerpen-1.

(Pro deo) (15208)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Newco N.V.,
Jos Ratinckxstraat 1B 53/54, 2600 Berchem (Antwerpen),
H.R. Antwerpen 288939, BTW 446.742.705, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

De curator, Mr. Greeve, Erik, Laarstraat 16C, 2610 Wilrijk
(Antwerpen). (Pro deo) (15209)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van DTI Chemicals
Industries N.V., Coremansstraat 34, 2600 Berchem (Antwerpen),
H.R. Antwerpen 280619, BTW 442.310.102, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

De curator, Mr. Vermeersch, Nathalie, Maria-Henriettalei 1,
2018 Antwerpen-1. (Pro deo) (15210)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Damo B.V.B.A.,
Binnensteenweg 139, 2530 Boechout, H.R. Antwerpen 284408,
BTW 444.316.319, gesloten bij ontoereikend actief en de gefailleerde
werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

De curator, Mr. Gross, Marc, Karel Oomsstraat 22,
2018 Antwerpen-1. (Pro deo) (15211)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Maro Rent
N.V., Driekoningenstraat 65, 2600 Berchem (Antwerpen),
H.R. Antwerpen 312124, gesloten bij ontoereikend actief en de gefail-
leerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

De curator, Mr. Jacob, Koenraad, Pyckestraat 6-8,
2018 Antwerpen-1. (Pro deo) (15212)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Aldema
B.V.B.A., Kempisch Dok 102-104, 2018 Antwerpen-1,
H.R. Antwerpen 286594, BTW 444.446.337, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

De curator, Mr. Wouters, Louis, Maria Theresialei 11/13,
2018 Antwerpen-1. (Pro deo) (15213)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Hendrickx,
Kris A.P., geboren te Merksem op 7 augustus 1968, wonende en handel-
drijvende te 2018Antwerpen, Markgravelei 94, kleinhandel in koloniale
waren en voedingswaren, H.R. Antwerpen 322041, gesloten bij ontoe-
reikend actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar
verklaard.

De curator, Mr. Hendrickx, Jean, Van Breestraat 10,
2018 Antwerpen-1. (Pro deo) (15214)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Chocolatier De
Markies B.V.B.A., Hoevensebaan 78, 2950 Kapellen (Antwerpen),
H.R. Antwerpen 292852, BTW 448.544.529, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Van Kildonck, Karel, Rubenslei 17,

2018 Antwerpen-1. (Pro deo) (15215)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Privon C.V.
met beperkte aansprakelijkheid, Sint-Elisabethstraat 38A,
2060 Antwerpen-6, H.R. Antwerpen 309140, BTW 446.025.103, gesloten
bij ontoereikend actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoon-
baar verklaard.
De curator, Mr. Van Praet, Koen, Vlaamse Kaai 17,

2000 Antwerpen-1. (Pro deo) (15216)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd het faillissement van Theys N.V.,
met zetel volgens handelsregister te 9160 Lokeren, Herbrugstraat 257,
en volgens dagvaarding sedert 5 mei 1997, met zetel te 3500 Hasselt,
Koningin Astridlaan 89, BTW 448.286.290, gesloten bij ontoereikend
actief en de gefailleerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.
De curator, Mr. Haaren, Anne-Marie, Peter Benoitlaan 15,

2550 Kontich. (Pro deo) (15217)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling
Oostende, d.d. 6 mei 1999, werd het faillissement van de heer Steven
Bruynseels, geboren op 3 november 1969, wonende te 8020 Oostkamp,
Kapellestraat 51, destijds in faling verklaard op 16 december 1997,
H.R. Oostende 51269, voor de uitbating van een drankgelegenheid
onder de benaming « Road 99 », afgesloten wegens ontoereikend actief.

De rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, heeft
bepaald dat er geen redenen voorhanden zijn om de gefailleerde
verschoonbaar te verklaren.
De curator, (get.) Ronny Laridon, advocaat te Oostende, Leopold III-

laan 3. (15218)

De rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, heeft bij
vonnis van 6 mei 1999, het faillissement van de B.V.B.A. Andriana, met
zetel te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 102, bus 25, gesloten verklaard
wegens ontoereikend actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar
verklaard.
(Get.) Jan D’Hulster, curator. (Pro deo) (15219)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde

Bij bevelschrift van de heer Etienne Schinkels, rechter-commissaris,
worden de schuldeisers van het faillissement N.V. Transport Coulier,
met zetel te 9220 Hamme, Industrieterrein Zwaarveld 26, H.R. Dender-
monde 31683, in faillissement sinds 1 december 1992, opgeroepen in de
algemene vergadering op vrijdag 28 mei 1999, te 11 u. 30 m., in de
zittingszaal van de rechtbank van koophandel te Dendermonde,
Noordlaan 31, 9200 Dendermonde, waar de curatoren overleg zullen
doen van hun rekeningen en de aanvaarde schuldeisers zich kunnen
uitspreken over de eventuele verschoonbaarheid van de gefailleerde
vennootschap, waarna in voorkomend overgegaan wordt tot sluiting
van dit faillissement.
J. Dauwe en Ph. Baillon, curatoren. (15220)

Bij bevelschrift van de heer Etienne Schinkels, rechter-commissaris,
worden de schuldeisers van het faillissement N.V. Manta Sole Mio,
fabricage en handel in dekens, met zetel te 9250 Waasmunster, Neer-
straat 106, H.R. Dendermonde 41279, in faillissement sinds
25 november 1996, opgeroepen in de algemene vergadering op vrijdag
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28 mei 1999, te 11 u. 40 m., in de zittingszaal van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde, waar
de curatoren overleg zullen doen van hun rekeningen en de aanvaarde
schuldeisers zich kunnen uitspreken over de eventuele verschoonbaar-
heid van de gefailleerde vennootschap, waarna in voorkomend over-
gegaan wordt tot sluiting van dit faillissement.
J. Dauwe en J. Bogaert, curatoren. (15221)

Bij bevelschrift van de heer Etienne Schinkels, rechter-commissaris,
worden de schuldeisers van het faillissement N.V. ’t Laurierblad,
restaurant, met zetel te 9290 Berlare, Dorp 4, H.R. Dendermonde 42183,
in faillissement sinds 15 april 1998, opgeroepen in de algemene
vergadering op vrijdag 28 mei 1999, te 11 u. 50 m., in de zittingszaal
van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, Noordlaan 31,
9200 Dendermonde, waar de curator overleg zal doen van zijn reke-
ningen en de aanvaarde schuldeisers zich kunnen uitspreken over de
eventuele verschoonbaarheid van de gefailleerde vennootschap,
waarna in voorkomend overgegaan wordt tot sluiting van dit faillis-
sement.
J. Dauwe, curator. (15222)

Bij bevelschrift van de heer Etienne Schinkels, rechter-commissaris,
worden de schuldeisers van het faillissement B.V.B.A. Karo, hotel, met
zetel te 9290 Berlare, Dorp 4, H.R. Dendermonde 46134, in faillissement
sinds 15 april 1998, opgeroepen in de algemene vergadering op vrijdag
28 mei 1999, te 12 uur, in de zittingszaal van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde, waar
de curator overleg zal doen van zijn rekeningen en de aanvaarde
schuldeisers zich kunnen uitspreken over de eventuele verschoonbaar-
heid van de gefailleerde vennootschap, waarna in voorkomend over-
gegaan wordt tot sluiting van dit faillissement.
J. Dauwe, curator. (15223)

Bij vonnis d.d. 11 mei 1999 van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde, afdeling Dendermonde, is op bekentenis, het faillis-
sement geopend van de B.V.B.A. Agripotatoes, gevestigd te
9280 Lebbeke, Baardegemsestraat 20B, H.R. Dendermonde 53569, voor
handel in aardappelen, BTW 460.744.159.

Datum van ophouding van betalingen is voorlopig vastgesteld op
10 mei 1999.

Rechter-commissaris : de heer M. Tackaert.

Curator : Mr. Johan Bogaert, advocaat te 9200 Dendermonde, School-
straat 15.

Indienen van de schuldvorderingen ter griffie van de rechtbank van
koophandel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31, uiterlijk op
11 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorde-
ringen op 18 juni 1999, te 9 u. 20 m., in de gehoorzaal van de rechtbank
van koophandel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J. Bogaert.
(Pro deo) (15224)

De schuldeisers toegelaten tot het passief van het faillissement van
B.V.B.A. Hamse Huwelijkslijsten, met zetel te 9220 Hamme,
Damstraat 30, open verklaard bij vonnis d.d. 22 juni 1992, met als
curator de heer Eugeen De Ridder, advocaat te 9200 Dendermonde,
Hekkenhoek 5, worden bijeengeroepen in de algemene vergadering op
vrijdag 4 juni 1999, te 10 u. 10 m., in de gehoorzaal van de rechtbank
van koophandel te Dendermonde, Noordlaan 31.

Aldaar zal de curator verslag doen over de toestand van het faillis-
sement en de vermoedelijke uitslag der vereffening.

Daarna zullen zij zich uitspreken over de gebeurlijke voorstellen die
de gefailleerde zal formuleren.
De curator, E. De Ridder. (15225)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas

De schuldeisers toegelaten tot het passief van het faillissement van
de B.V.B.A. Ruli, uitbating van een snackbar onder de benaming
« Bistroken », destijds gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Ankerstraat 2A,
H.R. Sint-Niklaas 48320, open verklaard bij vonnis d.d. 14 januari 1992
van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-
Niklaas, onder het curatorschap van Mr. Emmanuel Koslowski, advo-
caat te 9100 Sint-Niklaas, aldaar kantoorhoudende aan de Breed-
straat 1, bus 22, worden bijeengeroepen in algemene vergadering op
woensdag 9 juni 1999, te 14 uur, in de gewone gehoorzaal van de
rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, te
9100 Sint-Niklaas, Kazernestraat 12, teneinde er het verslag van de
curator te horen over de toestand van het faillissement en een vermoe-
delijke uitslag van de vereffening.

Daarna zal de curator zich uitspreken over de gebeurlijke voorstellen
van de gefailleerde tot het bekomen van een concordaat.

De gefailleerde heeft tot op heden geen concordataire voorstellen
gedaan.

De curator, E. Koslowski. (15226)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis d.d. 14 mei 1999, op dagvaarding, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake Monte Caldo N.V., in vereffening,
werkplaats voor het vervaardigen van allerhande maatkleding voor
dames en meisjes, heren en jongens, fabricage van linnen in geweven
stof, kinderuitzet voor kinderen onder de vijf jaar, confectie van
bovenkleding in gebreide weefsels, linnen in gebreide weefsels, groot-
en kleinhandel in uitzet voor dames, meisjes, jongens en heren, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Frans Van Ryhove-
laan 248-250, H.R. Gent 139189, BTW 426.395.766.

Rechter-commissaris : de heer Charles Carmeliet.

Datum staking van de betalingen : 14 mei 1999.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 11 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 28 juni 1999, te 9 uur, in de rechtbank, gehoor-
zaal A, tweede verdieping.

De curator : Mr. Walter Moens, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Burggravenlaan 1.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) H. Vanmal-
deghem. (15227)

Bij vonnis d.d. 14 mei 1999, op dagvaarding, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake Qualidas N.V., kleinhandel in
producten van de brood- en banketbakkerij-suikerbakkerij, met maat-
schappelijke zetel gevestigd te 9060 Zelzate, Burgemeester Chalmet-
laan 167, H.R. Gent 142400, BTW 428.069.413.

Rechter-commissaris : de heer Pierre Van den Bossche.

Datum staking van de betalingen : 14 mei 1999.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 11 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 28 juni 1999, te 9 uur, in de rechtbank, gehoor-
zaal A, tweede verdieping.

De curator : Mr. Sven Maselyne, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Savaanstraat 72.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) H. Vanmal-
deghem. (15228)
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Rechtbank van koophandel te Hasselt

De tweede kamer van de rechtbank van koophandel te Hasselt heeft
bij vonnis van 6 mei 1999 het faillissement bij gebrek aan actief gesloten
verklaard van Libero B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Herk-de-
Stad, Sint-Jorislaan 95, H.R. Hasselt 82129, failliet verklaard op
1 oktober 1998.

De rechtbank heeft de gefailleerde niet verschoonbaar verklaard en
heeft de curatoren ontlast van hun opdracht.
Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Lieve Dehaese en

Johan Dehaese. (Pro deo) (15229)

De rechtbank van koophandel te Hasselt verklaart het faillissement
Bevo B.V.B.A., Saarbroekweg 58a, 3520 Zonhoven, H.R. Hasselt 80683,
failliet verklaard bij vonnis van de rechtbank van koophandel te
Hasselt, tweede kamer, d.d. 17 december 1998 (faill. nr. 3704), gesloten
bij gebrek aan enig actief.

De rechtbank zegt dat er geen redenen bestaan om de gefailleerde
verschoonbaar te verklaren.

De rechtbank ontlast de curatoren van hun opdracht.
Namens de curatoren, (get.) Ivo Valgaeren. (15230)

De tweede kamer van de rechtbank van koophandel te Hasselt heeft
bij vonnis van 6 mei 1999 het faillissement bij gebrek aan actief gesloten
verklaard van Valkenborgh, Jean-Louis, wonende te Hasselt, Zuivel-
markt 1, H.R. Hasselt 69159, failliet verklaard op 1 oktober 1998.

De rechtbank heeft de gefailleerde niet verschoonbaar verklaard en
heeft de curatoren ontlast van hun opdracht.
Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Lieve Dehaese en

Mr. Johan Dehaese. (Pro deo) (15231)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt, uitgesproken
op 18 mei 1999, werd failliet verklaard Bammens N.V., met maatschap-
pelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1047,
H.R. Hasselt 68960, BTW 432.338.995, handelsactiviteit : bouwonderne-
ming.

Rechter-commissaris : de heer Bours.

De curator : Mr. Thierry Bielen, advocaat te 3500 Hasselt, Groen-
plein 4.

Datum van staking van betalingen : 18 mei 1999.

De schuldeisers worden verzocht ter griffie van voormelde recht-
bank, Havermarkt 8, te 3500 Hasselt, de verklaring van schuldvorde-
ring te doen : vóór 10 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderin-
gen : op 24 juni 1999, te 14 uur, in de raadkamer, gelijkvloers, van de
rechtbank van koophandel te Hasselt.
Voor ontledend uittreksel : de curator, (get.) Thierry Bielen. (15232)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt, uitgesproken
op 18 mei 1999, werd failliet verklaard Goba N.V., met maatschappe-
lijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1047,
H.R. Hasselt 77765, BTW 442.768.079, handelsactiviteit : bouwonderne-
ming.

Rechter-commissaris : de heer Bours.

De curator : Mr. Thierry Bielen, advocaat te 3500 Hasselt, Groen-
plein 4.

Datum van staking van betalingen : 18 mei 1999.

De schuldeisers worden verzocht ter griffie van voormelde recht-
bank, Havermarkt 8, te 3500 Hasselt, de verklaring van schuldvorde-
ring te doen : vóór 10 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderin-
gen : op 24 juni 1999, te 14 uur, in de raadkamer, gelijkvloers, van de
rechtbank van koophandel te Hasselt.
Voor ontledend uittreksel : de curator, (get.) Thierry Bielen. (15233)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt, uitgesproken
op 18 mei 1999, werd failliet verklaard Degreef, Marc, geboren te Zout-
leeuw op 29 maart 1960, wonende te 3800 Sint-Truiden, Zeppe-
renweg 125, handeldrijvende onder de benaming « Dema Smederij »,
H.R. Hasselt 99509, BTW 641.557.307, handelsactiviteit : hoevesmederij
en smederij.

Rechter-commissaris : de heer Bours.

De curator : Mr. Thierry Bielen, advocaat te 3500 Hasselt, Groen-
plein 4.

Datum van staking van betalingen : 18 november 1998.

De schuldeisers worden verzocht ter griffie van voormelde recht-
bank, Havermarkt 8, te 3500 Hasselt, de verklaring van schuldvorde-
ring te doen : vóór 10 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderin-
gen : op 24 juni 1999, te 14 uur, in de raadkamer, gelijkvloers, van de
rechtbank van koophandel te Hasselt.
Voor ontledend uittreksel : de curator, (get.) Thierry Bielen. (15234)

Bij vonnis d.d. 17 december 1998 van de rechtbank van koophandel
te Hasselt, tweede kamer, werd in staat van faillissement verklaard
Shaaban El Sayed Ramadan, wonende te 3500 Hasselt,
Demerstraat 103/5, H.R. Hasselt 98050.

Bij vonnis d.d. 6 mei 1999 van dezelfde rechtbank werd dit faillis-
sement gesloten bij gebrek aan actief.

Het vonnis zegt dat er geen redenen bestaan om de gefailleerde
verschoonbaar te verklaren.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Luc Sampermans, curator. (15235)

Bij vonnis d.d. 17 december 1998 van de rechtbank van koophandel
te Hasselt, tweede kamer, werd in staat van faillissement verklaard
B.V.B.A. Cargo Consultants België, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd was te 3910 Neerpelt, Koning Albertlaan 51/2,
H.R. Antwerpen 319179

Bij vonnis d.d. 6 mei 1999 van dezelfde rechtbank werd dit faillis-
sement gesloten bij gebrek aan actief.

Het vonnis zegt dat er geen redenen bestaan om de gefailleerde
verschoonbaar te verklaren.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Luc Sampermans, curator. (15236)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

De rechtbank van koophandel te Kortrijk, vierde kamer, heeft bij
vonnis d.d. 17 mei 1999, Mevr. Kathy Vanneste, wonende te
8930 Lauwe, Kon. Boudewijnstraat 153, in staat van faillissement
verklaard.

De gefailleerde :

is geboren op 15 januari 1970 te Kortrijk;

is ingeschreven in het H.R. Kortrijk 143466 (inschrijving doorgehaald
op 5 januari 1999 met opgave van 31 december 1998 als werkelijke
datum van stopzetting handelswerkzaamheid);

had als voornaamste handelsactiviteit drankgelegenheid;

had als handelsbenaming : « Facon-Sparta »;

had als hoofdvestiging : Bellegemplaats 11, te 8510 Bellegem;

had als inschrijvingsnummer voor de BTW BE 524.621.233.

De rechtbank stelde bij zelfde vonnis het tijdstip der ophouding van
de betalingen vast op 31 december 1998.

18812 MONITEUR BELGE — 26.05.1999 — BELGISCH STAATSBLAD



Rechter-commissaris : is de heer Joseph Dejaegher, consulair rechter
in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Als curator werd aangesteld : Mr. Herman Willaert, advocaat te
8501 Bissegem, Meensesteenweg 289.

De schuldeisers dienen hun verklaring van schuldvordering neer te
leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, Burge-
meester Nolfstraat 10A, te 8500 Kortrijk, vóór 7 juni 1999.

De sluiting van het proces-verbaal van verificatie van deze schuld-
vorderingen zal plaatshebben op woensdag 30 juni 1999, om
10 u. 45 m., in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Kort-
rijk.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Herman

Willaert. (15237)

Rechtbank van koophandel te Leuven

Bij vonnis d.d. 18 mei 1999, heeft de rechtbank van koophandel te
Leuven, op bekentenis, het faillissement uitgesproken van C.V.B.A. Den
Bak, met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Veemarkt 39, drank-
gelegenheid, H.R. Leuven 95801, BTW 459.704.279.

Rechter-commissaris : de heer W. Van den Haute.

Curator : Mr. M. Dewael, advocaat te 3400 Landen,
Stationsstraat 108/a.

Staking van de betalingen : 18 mei 1999.

Indienen van de schuldvorderingen : vóór 11 juni 1999, ter griffie
dezer rechtbank, Vaartstraat 3, 3000 Leuven.

Nazicht schuldvorderingen : 21 juni 1999, te 14 u. 15 m.

Datum oprichting bedrijf : 17 januari 1997.
De curator, M. Dewael. (Pro deo) (15238)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
17 mei 1999 werd, op dagvaarding, het faillissement open verklaard
van Mevr. Duplessis, Hélène, geboren op 30 oktober 1960, Schijf-
straat 114, te 2800 Mechelen, H.R. Mechelen 77464, doorgehaald sedert
1 februari 1999.

Rechter-commissaris : de heer H. Verbruggen.

Curator : Geert Van Deyck, advocaat te Mechelen, Lakenmakers-
straat 42.

Proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen : 28 juni 1999,
te 9 u. 15 m., ten gerechtshove, rechtbank van koophandel te Mechelen,
Voochtstraat 7.

Indienen van de schuldvorderingen : vóór 21 juni 1999, ter griffie van
de rechtbank van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7.

De datum van staken van betalen werd door de rechtbank bepaald
op 17 mei 1999.
Voor eensluidend verklaard uittreksel : de curator, (get.) Geert Van

Deyck. (15239)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
17 mei 1999 werd, op bekentenis, het faillissement open verklaard van
Mevr. Geens, Brigitte, ambtshalve geschrapt te 2800 Mechelen,
J.W. Rosiersstraat 17, feitelijk verblijvende te Mechelen, Hoogstraat 57,
aldaar handeldrijvende onder de benaming « ’t Hoogstraatje »,
H.R. Mechelen 82689, BTW 632.392.092.

Rechter-commissaris : de heer H. Verbruggen.

Curator : Geert Van Deyck, advocaat te Mechelen, Lakenmakers-
straat 42.

Proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen : 28 juni 1999,
te 9 u. 15 m., ten gerechtshove, rechtbank van koophandel te Mechelen,
Voochtstraat 7.

Indienen van de schuldvorderingen : vóór 21 juni 1999, ter griffie van
de rechtbank van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7.

De datum van staken van betalen werd door de rechtbank bepaald
op 17 mei 1999.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de curator, (get.) Geert Van
Deyck. (15240)

Bij vonnis d.d. 26 april 1999 is de datum van staking van betaling in
het faillissement van de N.V. Kleintex, met maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, ’t Vlietje 4, H.R. Mechelen 74631, uitgesproken op
28 september 1998, teruggebracht op 28 maart 1998.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Luk Obbels, Bouwelse-

steenweg 4b, te 2560 Nijlen. (15241)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
8 maart 1999, werd het faillissement van de B.V.B.A. G.D.K. Interna-
tional, met zetel te 2560 Nijlen, Felix Timmermanshof 15,
H.R. Mechelen 72875, gesloten bij gebrek aan actief.

De rechtbank heeft de gefaalde niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Luk Obbels. (15242)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
26 april 1999, werd het faillissement van B.V.B.A. LJ-Constructies, met
zetel Peter Michielslei 33, te 2580 Putte (in staat van faillissement
gesteld bij vonnis van 24 januari 1997) gesloten bij gebrek aan actief.

De gefaalde werd niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend afschrift : de curator, (get.) G. Verschuren. (15243)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
10 mei 1999, werd de B.V.B.A. Diamonds, Leuvensesteenweg 387/3, te
Mechelen, H.R. Mechelen 84465, BTW 453.548.145, op dagvaarding, in
staat van faillissement verklaard.

Rechter-commissaris : Mevr. J. Gils.

Staking van betaling : op 10 mei 1999.

Curator : Mr. Willy Vets, advocaat te Mechelen, Louizastraat 35.

Indienen van de schuldvorderingen op de griffie van de rechtbank
van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen, vóór
15 juni 1999.

Afsluiting proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen :
op 21 juni 1999, te 9 uur, op de rechtbank van koophandel, Voocht-
straat 7, te 2800 Mechelen.

Voor eensluidend afschrift : de curator, (get.) Willy Vets. (15244)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen, d.d.
10 mei 1999, werd Mevr. Gryson, Lydia, geboren te Leut op
7 januari 1969, en wonende te Lier, Hagenbroeksesteenweg 35,
H.R. Mechelen 82894, BTW 702.664.634, op bekentenis, in staat van fail-
lissement verklaard.

Rechter-commissaris : Mevr. J. Gils.

Staking van betaling : op 10 mei 1999.

Curator : Mr. Willy Vets, advocaat te Mechelen, Louizastraat 35.

Indienen van de schuldvorderingen op de griffie van de rechtbank
van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen, vóór
15 juni 1999.

Afsluiting proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen :
op 21 juni 1999, te 9 uur, op de rechtbank van koophandel, Voocht-
straat 7, te 2800 Mechelen.

Voor eensluidend afschrift : de curator, (get.) Willy Vets. (15245)
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Rechtbank van koophandel te Tongeren

De rechtbank van koophandel te 3700 Tongeren, Kielenstraat 22,
bus 4, eerste kamer, heeft bij vonnis van 9 februari 1999, het faillis-
sement van P.V.B.A. Limburgs Electro Installatiebedrijf, afgekort :
P.V.B.A. L.E.I.B., met maatschappelijke zetel gevestigd te 3600 Genk,
Hasseltweg 78, H.R. Tongeren 46664, electrohandel, BTW 415.879.679,
in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Tongeren, d.d. 29 april 1985, gesloten verklaard bij veref-
fening en bepaald dat er geen redenen zijn om de gefailleerde
verschoonbaar te verklaren.

In toepassing van art. 83 van de faillissementswet houdt de gefail-
leerde rechtspersoon op te bestaan.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Bude, Ivo. (15246)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, d.d.
11 mei 1999, werd het faillissement N.V. Tony Baerts, Munsteren-
straat 16, 3600 Genk, H.R. Tongeren 61124, vervoer van goederen voor
rekening van derden, handel in vaste- en vloeibare brandstoffen en
smeermidelen, gesloten verklaard bij vereffening.

De opdracht van de curatoren werd beëindigd en hen werd algemene
kwijting verleend.

Vastgesteld werd dat er geen redenen zijn tot verschoonbaarheid en
dat in toepassing van art. 83 Faill. W. de gefailleerde rechtspersoon
ophoudt te bestaan.

Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) A.M. & J. Schee-
pers. (15247)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, d.d.
17 mei 1999, werd B.V.B.A. All Soudure, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 185b, voorheen
H.R. Hasselt 78693, industriële pijpleidingen en laswerken,
BTW 420.096.805, in staat van faling verklaard.

Datum van staking van betaling : voorlopig op 17 november 1998.

Curator : Mr. Guy Hermans, advocaat te 3700 Tongeren, Bilzer-
steenweg 243.

Indienen van de schuldvorderingen : ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Tongeren, vóór 17 juni 1999.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorde-
ringen : 18 juni 1999, om 10 uur, ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, eerste verdieping.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) G. Hermans.

(Pro deo) (15248)

Rechtbank van koophandel te Turnhout

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd de genaamde Patatje B.V.B.A., Bevel-
Dorp 94, 2560 Nijlen, H.R. Turnhout H78213, frituur, BTW 456.564.746,
failliet verklaard, op bekentenis.

Rechter-commissaris : de heer Verheyen.

Curator : advocaat Bruurs, Alphenseweg 2, 2387 Baarle-Hertog.

Tijdstip van ophouding van betaling : 18 mei 1999.

Indiening van schuldvorderingen : vóór 15 juni 1999.

Proces-verbaal nazicht schuldvorderingen : op 29 juni 1999, te
10 uur.

De curator, (get.) Bruurs. (Pro deo) (15249)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd de genaamde Kox B.V.B.A.,
Heieinde 22, 2328 Meerle, H.R. Turnhout H47859, bouwonderneming,
BTW 421.671.668, failliet verklaard, op bekentenis.

Rechter-commissaris : de heer Verheyen.

Curator : advocaat Bruurs, Alphenseweg 2, 2387 Baarle-Hertog.

Tijdstip van ophouding van betaling : 18 mei 1999.

Indiening van schuldvorderingen : vóór 15 juni 1999.

Proces-verbaal nazicht schuldvorderingen : op 29 juni 1999, te
10 uur.

De curator, (get.) Bruurs. (Pro deo) (15250)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd de genaamde PDB Services B.V.B.A.,
Vooreel 48, 2380 Ravels, H.R. Turnhout H82098, uitbating « Dancing
Kapelhof », BTW 460.514.428, failliet verklaard, op bekentenis.

Rechter-commissaris : de heer Verheyen.

Curator : advocaat Bruurs, Alphenseweg 2, 2387 Baarle-Hertog.

Tijdstip van ophouding van betaling : 18 mei 1999.

Indiening van schuldvorderingen : vóór 15 juni 1999.

Proces-verbaal nazicht schuldvorderingen : op 29 juni 1999, te
10 uur.

De curator, (get.) Bruurs. (Pro deo) (15251)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd de genaamde Cornelis, Werner,
geboren op 28 februari 1967, Vlinderstraat 1, 2440 Geel, H.R. Turn-
hout H66700, metalen schrijnwerkerij, ijzerwerken, BTW 629.462.593,
failliet verklaard, op dagvaarding.

Rechter-commissaris : de heer Van Roey.

Curator : advocaat Vandecruys, Rozendaal 78, 2440 Geel.

Tijdstip van ophouding van betaling : 18 mei 1999.

Indiening van schuldvorderingen : vóór 15 juni 1999.

Proces-verbaal nazicht schuldvorderingen : op 29 juni 1999, te
10 uur.

De curator, (get.) Vandecruys. (Pro deo) (15252)

Bij vonnis van 18 mei 1999 werd de genaamde Vermylen, Hans,
geboren op 12 juli 1974, Boudewijnstraat 1, 2200 Noorderwijk,
H.R. Turnhout H84490, timmer- en schrijnwerkerij, BTW 701.457.280,
failliet verklaard, op bekentenis.

Rechter-commissaris : de heer Verheyen.

Curator : advocaat Buts, Tongerlostraat 10, 2260 Oevel-Westerlo.

Tijdstip van ophouding van betaling : 18 mei 1999.

Indiening van schuldvorderingen : vóór 15 juni 1999.

Proces-verbaal nazicht schuldvorderingen : op 29 juni 1999, te
10 uur.

De curator, (get.) Buts. (Pro deo) (15253)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Turnhout, d.d.
18 mei 1999, werd Mr. Ludwig Peeters, advocaat te 2250 Olen,
Gerheiden 65A, aangesteld als curator ad hoc in het faillissement
Moorkens, Theresa, geboren te Kortrijk op 31 maart 1956, Fraikin-
straat 21, 2200 Herentals, uitgesproken op 9 januari 1996.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (15254)
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Rechtbank van koophandel te Veurne

Bij vonnis van 12 mei 1999 werd, op bekentenis, in staat van faling
verklaard de B.V.B.A. Fraeyman, met maatschappelijke en uitbatings-
zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I-laan 137, H.R. Veurne 35255, met als
handelsactiviteiten : de handel in goud en juwelen, zowel nieuw als
tweedehands, het herstellen, het ontwerpen, het omvormen van
juwelen en sieraden, de groot- en kleinhandel in uurwerken, de
fabricatie van juwelen en collecties, de handel in lederwaren, de handel
in klein meubilair, BTW 453.607.236.

Schorsing van betaling : 7 mei 1999.

Rechter-commissaris : M. D’hooge.

Curator : Mr. Dirk Bailleul, advocaat, Albert I-laan 52C, 8620 Nieuw-
poort.

Indiening schuldvorderigen ter griffie : vóór 2 juni 1999.

Nazicht dezer : op 21 juni 1999, om 10 u. 15 m.

De curator, (get.) Dirk Bailleul. (15255)

Bij vonnis van 12 mei 1999 werd, op bekentenis, in staat van faling
verklaard de naamloze vennootschap Plimmo, met maatschappelijke
en uitbatingszetel te 8660 De Panne, Marktlaan 16, H.R. Veurne 36863,
voor onderneming in onroerende goederen, BTW 453.491.232.

Schorsing van betaling : 11 mei 1999.

Rechter-commissaris : M. D’hooge.

Curator : Mr. Dirk Bailleul, advocaat, Albert I-laan 52C, 8620 Nieuw-
poort.

Indiening schuldvorderigen ter griffie : vóór 2 juni 1999.

Nazicht dezer : op 21 juni 1999, om 10 u. 30 m.

Kosteloze rechtspleging werd toegekend.

De curator, (get.) Dirk Bailleul. (15256)

Régime matrimonial − Huwelijksvermogensstelsel

Par requête en date du 7 mai 1999, les époux, M. Johnny Nelly
Jean-Luc Ghislain Goffoy, menuisier, né à Verviers le
16 septembre 1974, et son épouse Mme Valérie Francine Marianne
Delrue, ouvrière salariée, née à Bruxelles le 17 février 1975, domiciliés
et demeurant à 4800 Verviers, rue des Etangs 40.

Epoux mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de
contrat de mariage, sans modification depuis lors; ont introduit devant
le tribunal civil de première instance de Verviers, une requête en
homologation de la convention modificative de leur régime matrimo-
nial, dressée par acte reçu par le notaire Armand Marc Fassin, à Spa, en
date du 4 mai 1999.

Le contrat modificatif comporte adoption du régime de la séparation
de biens.

Pour les époux Goffoy-Delrue, (signé) Armand Marc Fassin. (15257)

Par requête en date du 11 mai 1999, M. De Roo, Frédéric Arsène
Remy, agriculteur, et son épouse, Mme Leclercq, Véronique, conjoint
aidante, domiciliés ensemble à 7903 Blicquy (Leuze-en-Hainaut), rue du
Faulx 4, ont introduit devant le tribunal civil de première instance de
Tournai une requête en homologation du contrat modificatif de leur
régime matrimonial dressé par Me Tanguy Loix, notaire à Frasnes-lez-
Anvaing, le 11 mai 1999, contrat permettant l’apport par M. Frédéric
De Roo de biens propres au patrimoine commun.

Pour extrait conforme, (signé) Tanguy Loix, notaire. (15258)

Suivant jugement prononcé le 29 mars 1999 par le tribunal de
première instance de Mons, le contrat de mariage modificatif du régime
matrimonial entre M. Michel Pouillart, agent commercial indépendant,
et son épouse, Mme Chantale Vely, gardienne d’immeuble, demeurant
à Mons, rue de la Tannerie 7, bte 31, dressé par acte du notaire Guy
Butaye, à Ecaussinnes, le 23 février 1999, a été homologué.

Pour extrait conforme, (signé) G. Butaye, notaire. (15259)

Par jugement rendu le 1er mars 1999, le tribunal de première instance
séant à Liège a homologué l’acte modificatif du régime matrimonial de
M. Daniel Ghislain Angelo Iannello, ingénieur civil, né à Saint-Nicolas
(Montegnée) le 13 mars 1969 et son épouse, Mme Cathérine Marie
Stéphanie Campioni, employée, née à Eupen le 3 septembre 1969,
demeurant tous deux à Fléron (Magnée), rue Niton 35, reçu le
30 mars 1998 et 5 janvier 1999, ces deux actes formant un tout indisso-
ciable, par les notaires Jacques et Hervé Randaxhe, de Fléron.

Aux termes de ces actes les époux on déclaré remplacer leur régime
légal, à défaut de conventions matrimoniales, par le régime de la
séparation de biens pure et simple.

(Signé) J. Randaxhe, notaire. (15260)

Suivant jugement prononcée le 6 avril 1999 par la quatrième chambre
du tribunal de première instance de Tournai, le contrat modificatif des
conventions matrimoniales des époux Carl Braeckeveldt, économiste,
et Véronique Deleu, sans profession, demeurant ensemble à Tournai,
rue Fauquez 4, dressé par acte du notaire Bruno Vandenberghe, à
Tournai, le 8 janvier 1999, a été homologué.

Le contrat modificatif ne modifié par le régime matrimonial des
époux Braeckeveldt-Deleu et se limite à un apport au patrimoine
commun d’un bien appartenant en propre à M. Braeckeveldt, Carl.

Pour extrait conforme, (signé) Braeckeveldt, Carl; Deleu, Véroni-
que. (15261)

Bij beschikking van 5 mei 1999, van de eerste kamer van de rechtbank
van eerste aanleg te Turnhout, werd de akte gehomologeerd verleden
voor notaris Walter Vanhencxthoven, te Herentals, op 11 februari 1999,
waarbij de heer De Ceuster, Ronald, arbeider, geboren te Herentals op
28 januari 1965, en zijn echtgenote, Mevr. Cloots, Nancy Elisabeth Jozef,
zelfstandige haarkapster, geboren te Herentals op 14 mei 1968, samen-
wonende te Geel, Westerloseweg 23, hun huwelijksvermogensstelsel
wijzigden.
Voor de partijen, (get.) Walter Vanhencxthoven, notaris. (15262)

Bij vonnis verleend op 4 mei 1999 heeft de rechtbank van eerste
aanleg te Ieper, de akte houdende de wijziging van het huwelijks-
vermogensstelsel tussen de heer Alleman, Bart André, werkplaats-
leider, geboren te Ieper op 31 mei 1967, en zijn echtgenote, Mevr. Bonte,
Sabine Isabelle, kleuterleidster, geboren te Roeselare op 8 juni 1977,
samenwonende te Langemark-Poelkapelle (Langemark), Poelkapelle-
straat 51/A, verleden voor notaris Jan Vandenweghe te Zonnebeke, op
9 maart 1999, gehomologeerd.
Namens de echtgenoten Bart Alleman-Bonte, Sabine, (get.) Jan

Vandenweghe, notaris. (15263)

Bij vonnis d.d. 26 maart 1999, heeft de rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren, de akte verleden voor notaris Joel Vangronsveld, te Bilzen
(Eigenbilzen), d.d. 10 september 1998 gehomologeerd, blijkens welke
de echtgenoten :

1. de heer Jouhannet, Christian André Jean, ingenieur, geboren te La
Ferté-Gaucher (Frankrijk) op 2 januari 1968, en zijn echtgenote,

2. Mevr. Schyns, Saidja, verpleegkundige, geboren te India op niet
nader bepaalde plaats op 10 juli 1973,
samenwonende te Bilzen, Troffelstraat 19, hun huwelijksvermogens-
stelsel hebben gewijzigd.
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Deze wijziging houdt de verandering van de samenstelling van de
vermogens door inbreng van een persoonlijk goed van de echtgenoot
in het gemeenschappelijk vemrogen in.
Deze wijziging heeft niet de vereffening van het vorig stelsel en een

dadelijke verandering in de vermogenssamenstelling tot gevolg.
Voor de echtgenoten Jouhannet-Schyns, Christian, (get.) Joel Van-

gronsveld, notaris. (15265)

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren, op 12 mei 1999, hebben de heer Kamiel Karel
Hendrik Vos, arbeider, geboren te Vroenhoven op 14 november 1953,
en zijn echtgenote, Mevr. Marie-José Lutgardis Paulussen, werkzoe-
kende, geboren te Mopertingen op 8 oktober 1953, samenwonende te
3770 Riemst, Heukelomdorp 13/b, een akte houdende wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt door Mr. Arnold Vuylsteke,
notaris ter standplaats Zichen-Zussen-Bolder (gemeente Riemst), op
12 maart 1999, ter homologatie voorgelegd aan de rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren. In deze akte houdende wijziging huwelijks-
vermogensstelsel werd door de echtgenoot een onroerend goed in het
gemeenschappelijk vermogen ingebracht.

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst), 17 mei 1999.
Voor de verzoekers, (get.) A. Vuylsteke, notaris. (15266)

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren, op 11 februari 1999, hebben de heer Ludovicus
Lambert Arnold Partoens, landbouwer, geboren te Millen op
29 april 1928, en zijn echtgenote, Mevr. Maria Anna Arnolda Durlet,
huisvrouw, geboren te Millen op 8 december 1920, samenwonende te
3770 Riemst (Millen), Langstraat 35, een akte houdende wijziging van
het huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt door Mr. Arnold Vuylsteke,
notaris ter standplaats Zichen-Zussen-Bolder (gemeente Riemst), op
22 januari 1990, ter homologatie voorgelegd aan de rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren. In deze akte houdende wijziging huwelijks-
vermogensstelsel werd door de echtgenote een onroerend goed in het
gemeenschappelijk vermogen ingebracht.

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst), 17 mei 1999.
Voor de verzoekers, (get.) A. Vuylsteke, notaris. (15267)

Bij verzoekschrift d.d. 19 mei 1999, hebben de heer Franciscus
Emilius Bourbon, meubelmaker op rust, en zijn echtgenote,
Mevr. Martha Amelia Sleeckx, handelaarster op rust, samenwonende
te Schilde, Turnhoutsebaan 221, voor de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen om de homologatie verzocht van de akte wijziging van
huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Tony Sebrechts, te
Schoten, op 19 mei 1999, waarbij zij, gehuwd onder beheer van het
stelsel der gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, reeds conventio-
neel gewijzigd met behoud van het stelsel ingevolge akte verleden voor
notaris André Michielsens, te Wijnegem, op 29 augustus 1986, waarna
gehomologeerd, dit stelsel hebben gewijzigd in het stelsel van zuivere
scheiding van goederen, zoals omschreven in de artikelen 1466 tot 1469
van het Burgerlijk Wetboek.

Schoten, 19 mei 1999.
Namens de verzoekers, (get.) Tony Sebrechts, notaris. (15268)

Bij beschikking van de eerste kamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Turnhout, op 12 mei 1999, werd gehomologeerd de akte tot
wijziging huwelijksvermogensstelsel verleden voor notaris Jozef
Coppens, te Vosselaar, op 29 december 1998 afgesloten tussen de heer
Marc Frans Johan Belmans, geboren te Mol op 18 april 1956, en zijn
echtgenote, Mevr. Anna Francisca Siagian, geboren te Medan (Indone-
sië) op 19 oktober 1952, samenwonende te Arendonk, Meulegoor 31.

Voormelde akte houdt de overgang in van het wettelijk stelsel
volgens Indonesisch recht naar het stelsel van zuivere scheiding van
goederen overeenkomstig de artikelen 1466 en volgende van het
Burgerlijk Wetboek.
Voor de echtgenoten Hermans-De Groof, (get.) J. Coppens, nota-

ris. (15269)

Bij vonnis uitgesproken op 16 februari 1999 heeft de rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel,
verleden voor notaris Peter Berben, te Neerpelt, op 23 oktober 1998
gehomologeerd.

Ingevolge deze akte hebben de echtgenoten, de heer Kuppers,
Mathieu Lucien, arbeider, geboren te Hasselt op 1 januari 1958, en zijn
echtgenote, Mevr. Vandekerkhof, Marleen Henrica Joanna, bediende,
geboren te Neerpelt op 2 oktober 1961, wonende te Hechtel-Eksel, Peer-
derbaan 41, verklaard gehuwd te blijven onder het wettelijk stelsel en
heeft de heer Kuppers, voornoemd, verklaard in het gemeenschappelijk
vermogen in te brengen, de dubbelwoonst, hem eigen toebehorende,
gelegen te Hechtel-Eksel, Peerderbaan 41-43, groot 13 a 57 ca.
(Get.) P. Berben, notaris. (15270)

Bij verzoekschrift van 8 april 1999, neergelegd op de rechtbank van
eerste aanleg te Gent op 10 mei 1999, hebben de heer François Desiré
André Roegiers, arbeider, en zijn echtgenote, Mevr. Christine Victorine
Anna Neyt, zonder beroep, beiden wonende te Assenede, Assenede-
slagstraat 1, de homologatie gevraagd van de akte houdende wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel naar het stelsel van scheiding van
goederen, verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assende, op
8 april 1999.
Namens de echtgenoten Roegiers-Neyt : (get.) Jan Verstraeten, nota-

ris. (15271)

Bij verzoekschrift van 10 mei 1999 hebben de heer Matthys, Yves Guy
Lucien Yvette, apotheker, geboren te Gent op 18 oktober 1937, en zijn
echtgenote, Mevr. Van Heuverswyn, Marleen Adrienne Denis, zonder
beroep, geboren te Gent op 3 september 1947, wonende te 9831 Sint-
Martens-Latem, Pontstraat 27, aan de rechtbank van eerste aanleg te
Gent de homologatie gevraagd van de akte verleden voor notaris
Patrick Maere, te Deinze, op 10 mei 1999, houdende wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel door inbreng door de heer Matthys van
eigen onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen.
(Get.) Patrick Maere, notaris, te Deinze. (15272)

Bij verzoekschrift van 10 mei 1999 hebben de heer De Wielemaeker,
Hugo Michel Helena, bediende, geboren te Deinze op 25 juli 1958, en
zijn echtgenote, Mevr. Moerman, Marijke Rachel Honoré, gezins- en
sanitair helpster, geboren te Deinze op 14 augustus 1964, wonende te
9800 Deinze, Kievietstraat 17, aan de rechtbank van eerste aanleg te
Gent de homologatie gevraagd van de akte verleden voor notaris
Patrick Maere, te Deinze, op 10 mei 1999, houdende wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel door inbreng door de heer Hugo De Wiele-
maeker van een eigen onroerend goed in het gemeenschappelijk
vermogen.
(Get.) Patrick Maere, notaris, te Deinze. (15273)

Bij verzoekschrift van 18 mei 1999 hebben de echtgenoten Vanhove,
John Louis Victor en Coopmans, Karine Adrienne Hendrika, wonende
te 3020 Herent (Winksele), Mechelsesteenweg 1028, aan de rechtbank
van eerste aanleg te Leuven om de homologatie gevraagd van de akte
houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, verleden voor
notaris Eric Tallon, met standplaats te Geetbets, op 18 mei 1999.
Voor de verzoekers : (get.) Eric Tallon, notaris. (15275)

Bij verzoekschrift van 6 mei 1999 hebben de heer Meuris, Marc Jozef
Maria, kantoordirecteur, en zijn echtgenote, Mevr. Matthyssens, Lydia
Melania Gustaaf, hoofdadviseur, samenwonende te Zoersel, D’Eike 25,
aan de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen de homologatie
gevraagd van een akte, verleden voor notaris Jacques Istas, te Schilde,
op 16 februari 1999, houdende wijziging van huwelijksvoorwaarden,
en in het bijzonder : toevoeging van een beperkt gemeenschappelijk
vermogen en inbreng van een onroerend goed en bijhorende last in dit
gemeenschappelijk vermogen.
Namens de echtgenoten Meuris-Matthyssens : (get.) Jacques Istas,

notaris, te Schilde. (15276)
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Bij verzoekschrift van 19 april 1999 hebben de echtgenoten de heer
André Joseph Marie Dezutter en Mevr. Jeanine Felicienne Ghislaine
Adelaïde Michiels, samenwonende te Blankenberge, Platanenhoek 2,
gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van aanwinsten blijkens
huwelijkscontract, verleden voor notaris Gustaaf Notebaert, destijds te
Blankenberge, op 2 september 1960, voor de burgerlijke rechtbank van
eerste aanleg te Brugge een vraag ingediend tot homologatie van het
contract houdende wijziging van huwelijksvermogensstelsel, opge-
maakt door akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom, te Brugge
(Sint-Kruis), op 19 april 1999, en inhoudende :

— overgang naar het stelsel van algemene gemeenschap;

— inbreng in de gemeenschap van : 1. een woonhuis te Blanken-
berge, Platanenhoek 2, sectie B, nr. 7/L, groot 589 m2, belast met een
hypothecaire inschrijving in voordeel van het Discontokantoor van
Brugge en de Kust; 2. het appartement A 3 op de derde verdieping in
de Residentie « Apollo » te Blankenberge, Paul Devauxstraat 16, sectie
A, nr. 558/V, groot 457 m2.
E. Van Tuyckom, notaris. (15277)

Bij verzoekschrift van 10 mei 1999 hebben de echtgenoten de heer
PhilipAlexander JosephMaria Longueville en Mevr. Jull Carels, samen-
wonende te Oostkamp, Legeweg 224, gehuwd onder het stelsel der
scheiding van goederen met beperkte gemeenschap van aanwinsten
ingevolge huwelijkscontract, verleden voor notaris Robert Vrielynck,
destijds te Brugge (Sint-Kruis), op 28 december 1990, voor de burger-
lijke rechtbank van eerste aanleg te Brugge een vraag ingediend tot
homologatie van het contract houdende wijziging van huwelijks-
vermogensstelsel, opgemaakt door akte verleden voor notaris Els Van
Tuyckom, te Brugge (Sint-Kruis), op 10 mei 1999, en inhoudende :

— behoud van het stelsel van scheiding van goederen met beperkte
gemeenschap van aanwinsten;

— inbreng door de heer en mevr. Longueville-Carels van een
woonhuis te Oostkamp, Legeweg 224, sectie A, nr. 43/P, groot 540 m2,
in de gemeenschap.
(Get.) E. Van Tuyckom, notaris. (15278)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, zevende
kamer, op 16 maart 1999, werd de akte houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt door notaris Karel Vanbeylen,
te Zwevezele, op 1 februari 1999, tussen de heer Vandekerckhove, Johan
José Anita, zelfstandig renovatiewerker, en zijn echtgenote,
Mevr. Samyn, Monique Aldegonde, zonder beroep, samenwonende te
Wingene (Zwevezele), Meiboomstraat 2, gehomologeerd, waarbij
gezegde echtgenoten als huwelijksvermogensstelsel het stelsel der
scheiding van goederen aannemen.
Voor de echtgenoten Johan Vandekerckhove-Samyn, Monique : (get.)

Karel Vanbeylen, notaris, te Zwevezele. (15279)

Bij verzoekschrift van 23 april 1999 hebben de echtgenoten, de heer
De Groeve, Filip, schrijnwerker, geboren te Wetteren op 28 juli 1968, en
zijn echtgenote, Mevr. Moyersoon, Sabrina, bediende, geboren te
Vilvoorde op 8 oktober 1972, samenwonende te 9860 Oosterzele
(Gijzenzele), Wettersesteenweg 31, aan de rechtbank van eerste aanleg
te Gent de homologatie aangevraagd van de akte houdende wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris François
Bouckaert, te Oosterzele, op 23 april 1999.

Deze wijziging houdt de inbreng in van volgend onroerend goed,
toebehorend aan de heer De Groeve, Filip, in het gemeenschappelijk
vermogen :

Gemeente Oosterzele :

Een perceel bouwgrond met al de reeds opgerichte en nog op te
richten gebouwen van woonhuis, aanhorigheden en garage, staande en
gelegen aan de Meerstraat, ten kadaster gekend gemeente Oosterzele,
eerste afdeling, sectie C, nr. 942/F, met een oppervlakte van zeven aren
zesenzestig centiaren (7 a 66 ca).
Oosterzele, 11 mei 1999.
(Get.) Fr. Bouckaert, notaris. (15280)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de dato
16 februari 1999, werd de akte houdende wijziging van het huwelijks-
vermogensstelsel tussen de heer Haepers, Christophe Melanie Victor,
arbeider, geboren te Lommel op 19 juli 1974, wonende te
3581 Beringen, Hofstraat 5, en zijn echtgenote, Mevr. De L’Arbre, Ilvy,
bediende, geboren te Heusden-Zolder op 19 september 1977, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Jeugdlaan 8, verleden voor notaris René
Vankrunkelsven, te Leopoldsburg, op 30 september 1998, gehomolo-
geerd.

De echtgenoten Haepers-De L’Arbre zijn gehuwd onder het wettelijk
stelsel der gemeenschap van goederen. De wijziging houdt in de
inbreng door de heer Haepers van een eigen onroerend goed in de
huwgemeenschap.
Voor de echtgenoten Haepers-De L’Arbre : (get.) René Vankrun-

kelsven, notaris. (15281)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, d.d. dertig
maart negentienhonderd negenennegentig, werd de akte gehomolo-
geerd, verleden voor notaris Anna Delwaide-Schautteet, ter standplaats
Borgloon, op tweeëntwintig december negentienhonderd achtenne-
gentig, houdende de wijziging van het wettelijk stelsel van de gemeen-
schap van de echtgenoten, de heer Vanermen, Aster Esther Florent,
bouwkundig tekenaar, geboren te Leuven op vijfentwintig februari
negentienhonderd eenenzeventig, en zijn echtgenote, Mevr. Warnots,
Rita Maria Josepha, bouwkundig tekenaar, geboren te Sint-Truiden op
eenentwintig september negentienhonderd tweeëntwintig, wonende te
3500 Hasselt, Harmoniestraat 47/3, houdende de dadelijke verandering
in de samenstelling van de vermogens zonder voor het overige het
huidig wettelijk stelsel van de gemeenschap van goederen te wijzigen.
(Get.) A. Delwaide-Schautteet, notaris. (15282)

Bij door beide echtgenoten ondertekend verzoekschrift, voor gezien
getekend door de griffier op 21 april 1999, en ingeschreven in het
register der verzoekschriften onder nr. 4120, werd ter homologatie
voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de akte
verleden op elf februari negentienhonderd negenennegentig, voor
notaris Luc Mortelmans, te Antwerpen (Deurne), waarbij de heer Jans-
sens, Guido Karel Irma, opvoeder, geboren te Antwerpen op zeven
december negentienhonderd vijfenvijftig, en zijn echtgenote,
Mevr. Jacobs, Anneliese Clementia Renée, opvoeder, geboren te Heist-
op-den-Berg op negenentwintig oktober negentienhonderd vieren-
zestig, samenwonende te Heist-op-den-Berg (Booischot), Oude
Aarschotsebaan 13, hun huwelijksvermogensstelsel wijzigden.
(Get.) L. Mortelmans, notaris. (15283)

Bij verzoekschrift van 3 mei 1999 hebben de heer Terryn, Stefaan
Joseph, ingenieur bouwkunde, geboren te Oostende op drie april
negentienhonderd negenenzestig, en zijn echtgenote, Mevr. Neirynck,
Cindy Emmy, bediende, geboren te Oostende op twintig juli negentien-
honderd drieënzeventig, wonende te 8400 Oostende, Cardynplein 5/
GB6, gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract,
verleden voor notaris Johan lahaye, te Oostende, op zeven juni negen-
tienhonderd zesennegentig, niet gewijzigd tot op heden, aan de recht-
bank van eerste aanleg te Brugge homologatie gevraagd van de akte
verleden voor notaris Johan Lahaye, te Oostende, op 3 mei 1999,
houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel door inbreng
van een eigen onroerend goed van de man in het gemeenschappelijk
vermogen, bepaald bij artikelen 1398 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.

De echtgenoten Stefaan Terryn, Vercamer, Maeckelbergh/Cindy
Neirynck hebben geen kinderen.
(Get.) J. Lahaye, notaris. (15284)

Bij verzoekschrift van 16 april 1999 hebben de heer Van Dessel,
Stefan, bediende, geboren te Mortsel op 21 april 1973, en zijn echtge-
note, Mevr. Ost, Kristel Francine Urbain, bediende, geboren te Deurne
op 3 maart 1970, samenwonende te Ranst, Doggenhoutstraat 41A,
homologatie aangevraagd bij de rechtbank van eerste aanleg te
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Antwerpen van de wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel,
opgemaakt bij akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven, te
Broechem (Ranst), op 16 april 1999.

(Get.) R. Van Kerkhoven, notaris. (15285)

Bij verzoekschrift gericht aan de rechtbank van eerste aanleg te
Veurne van 10 mei 1999 hebben de heer Delie, Roger Hendrik, zonder
beroep, geboren te Poelkapelle op twintig april negentienhonderd
vierentwintig, en zijn echtgenote, Mevr. Gheeraert, Godelieva Maria,
zonder beroep, geboren te Poelkapelle op negen juli negentienhonderd
vierentwintig, samenwonende te Koksijde, Standlaan 145, de homolo-
gatie gevraagd van een akte houdende wijziging huwelijksvermogens-
stelsel, verleden voor notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op
12 maart 1999, door inbreng door de heer Delie, Roger, van een eigen
goed in het gemeenschappelijk vermogen.

Koksijde, 18 mei 1999.

(Get.) Marc Vanden Bussche, notaris. (15286)

Bij verzoekschrift van elf mei negentienhonderd negenennegentig
hebben de heer De Saeger, Johan Anna, zelfstandig medewerker,
geboren te Bornem op één mei negentienhonderd achtenzestig, en zijn
echtgenote, Mevr. Van Mele, Véronique Vital Martha, verkoopster,
geboren te Sint-Niklaas op zeven augustus negentienhonderd zeventig,
samenwonende te Bornem, Nieuwstraat 23, aan de rechtbank van
eerste aanleg te Mechelen de homologatie gevraagd van het contract,
houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt
bij akte verleden voor notaris Paul Flies, te Hamme, op zesentwintig
april negentienhonderd negenennegentig, waarbij de inbreng van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen voorzien werd.

Namens de verzoekers : (get.) Paul Flies, notaris te Hamme. (15287)

Bij verzoekschrift van 11 mei 1998 hebben de heer Van Hecke, Hugo
Emiel, schrijnwerker-meubelmaker, geboren te Zele op 6 februari 1949,
en zijn echtgenote Mevr. Van den Nest, Annitta Maria Emiel, huis-
vrouw, geboren te Grembergen op 3 maart 1951, samenwonende te
Hamme, Heirbaan 243, aan de rechtbank van eerste aanleg te Dender-
monde de homologatie gevraagd van het contract, houdende wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt bij akte verleden voor
notaris Paul Flies, te Hamme, op 27 april 1999, waarbij de inbreng van
een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen voorzien
werd.

Namens de verzoekers, (get.) Paul Flies, notaris. (15288)

Bij vonnis gewezen door de eerste B kamer voor burgerlijke zaken
van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, d.d. 19 maart 1999,
werd de akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter, te Aartselaar,
op 19 mei 1998, houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel
tussen de heer Van den Eynde, Franciscus Julianus en zijn echtgenote
Mevr. Bartels, Marie José Gertrude, beiden wonende te 2630 Aartselaar,
Guido Gezellestraat 45, en inhoudende wijziging van hun huwelijks-
stelsel in een stelsel van algehele gemeenschap, gehomologeerd.

(Get.) P. Dehandschutter, notaris. (15289)

De heer Schreppers, Kris Jozef, electricien, geboren te Lommel op
13 augustus 1974, en zijn echtgenote Mevr. Kemps, Lolita Lilianne
François, verpleegster, geboren te Neerpelt op 18 juni 1974, wonend te
3920 Lommel, Meutestraat 46, hebben bij verzoekschrift d.d.
12 mei 1999, de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt verzocht om de
akte wijziging huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris
Bruno Indekeu, te Lommel, op 12 mei 1999, en inhoudende een inbreng
in de huwelijksgemeenschap, te homolgeren.

(Get.) Bruno Indekeu, notaris. (15290)

Par décision du 29 mars 1999, le greffe du tribunal de première
instance de Mons a homologué l’acte modificatif du régime matrimo-
nial, contenant ameublissement d’un bien situé à Saint-Ghislain
(Sirault), rue Bériot 233, passé devant le notaire Paul-Etienne Culot, à
Belœil, en date du 16 octobre 1998, des époux Adrien Constant Fernand
Bossens, pensionné, né à Sirault le 26 février 1932, et son épouse
Mme Liliane Rosa Irma Ghislaine Caudron, pensionnée, née à Peruwelz
le 30 juillet 1933, domiciliés à Sirault, rue Bériot 233.

(Signé) Paul-Etienne Culot, notaire. (15291)

Suivant jugement prononcé le 10 mai 1999 par la troisième chambre
du tribunal de première instance de Namur, le contrat de mariage
modificatif du régime matrimonial entre M. Cauche (anciennement
Wiber) Jean-Michel André Maurice, gérant, né à Casablanca (Maroc) le
21 septembre 1951, et Mme Mathieu, Christine Anne Marie, gérante,
née à Namur le 5 mars 1955, domiciliés ensemble à Profondeville,
chemin du Bois 18, dressé par acte du notaire Caroline Remon, à Namur
(Jambes), le 26 février 1999, a été homologué.

Le contrat modificatif adopte le régime de la séparation de biens avec
société limitée à un immeuble et attribution de la société au survivant.

Pour extrait conforme, (signé) Caroline Remon, notaire. (15292)

Rechtbank van eerste aanleg te te Mechelen

Bij verzoekschrift neergelegd ter griffie der rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen, op 23 april 1999, hebben de heer Van de Velde,
Alain, arbeider, geboren te Lier op 1 januari 1964, en zijn echtgenote
Mevr. Kowalska, Malgorzata, huisvrouw, geboren te Lodz (Polen) op
9 oktober 1965, samenwonende te 2500 Lier, Boomlaarstraat 188B, de
homologatie gevraagd van de notariële akte verleden voor Mr. Jean Van
Cauwenbergh, notaris te 2500 Lier, op 16 april 1999, houdende de
wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel.

Mechelen, 6 mei 1999.

Voor eensluidend uittreksel, (get.) E. De Backer, adjunct-
griffier. (15274)

Succession vacante − Onbeheerde nalatenschap

Par ordonnance du tribunal de Mons en date du 19 avril 1999,
RRQ 98/560/B, Me J.L. Legat, juge de paix suppléant, avocat à
7000 Mons, boulevard Kennedy 65, a été désigné en qualité de curateur
à la succession vacante de feue Françoise Andrée Yvette Ghislaine
Venick, née à Châtelineau le 3 février 1942, et décédée à Lobbes le
16 janvier 1998, veuve de M. Marcel Pierreux, domiciliée de son vivant
à 7100 La Louvière, rue Louis de Brouckère 94.

Les créancieers et débiteurs éventuels de cette succession vacante se
feront connaître du curateur, par lettre recommandée, dans les trois
mois de la présente publication.

Le curateur, (signé) J.L. Legat. (15296)

Par ordonnance du 5 mai 1999, la troisième chambre du tribunal de
première instance de Liège a nommé M. Léon Ligot, avocat, juge
suppléant, domicilié à 4020 Liège, avenue du Luxembourg 15, en
qualité de curateur à la succession réputée vacante de Mlle Servais,
Catherine Marie Huberte, née à Ensival le 17 juin 1899, domiciliée en
son vivant à 4020 Liège, Thier de la Chartreuse 47, et décédée à Liège
le 4 juin 1998.

Toute personne concernée par cette succession est priée de contacter
d’urgence le curateur.

(Signé) L. Ligot, avocat. (15297)
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Par ordonnance rendue le 6 avril 1999 par le tribunal de première
instance de Huy, a été déclarée vacante la succession de Mme Schmitz,
Noëlle Germaine Henriette Ghislaine, née à Chênée le 14 mai 1971,
épouse de Raskin, Pierre, domiciliée en dernier lieu à Ferrières, rue de
Luins 2, décédée à Liège le 14 juillet 1998.

La même ordonnance nomme Me Marie Witvrouw, avocat à
4160 Anthisnes, rue de la Bruyère 14, en qualité de curateur à la
succession vacante.

Les créanciers à la succession sont formellement invités à faire
connaître leurs droits par envoi recommandé au curateur précité et ce
dans un délai de trois mois à compter de la date de parution au
Moniteur belge.

Le curateur, (signé) Marie Witvrouw. (15298)

Par décision du tribunal civil de Liège du 5 mai 1999, Me Jean-
Jacques Germeau, avocat, juge suppléant, rue Sainte-Véronique 27,
4000 Liège, a été désigné en qualité de curateur à la succession réputée
vacante de M. Martin, Guillaume Lucien Joseph, né à Grand-Axhe le
21 juin 1910, célibataire, domicilié de son vivant à Waremme, avenue
Reine Astrid 42, et y décédé le 14 décembre 1998. Les créanciers sont
invités à envoyer leur déclaration de créance au curateur endéans les
trois mois.

(Signé) Jean-Jacques Germeau, avocat. (15299)

Par décision du tribunal civil de Liège du 7 mai 1999, Me Jean-
Jacques Germeau, avocat, juge suppléant, rue Sainte-Véronique 27,
4000 Liège, a été désigné en qualité de curateur à la succession réputée
vacante de M. Buzza, Antonino, né à Agiro (Italie) le
23 novembre 1935, de son vivant domicilié à 4100 Seraing, route du
Condroz 21, et décédé à Tessenderlo le 17 juin 1997. Les créanciers sont
invités à envoyer leur déclaration de créance au curateur endéans les
trois mois.

(Signé) Jean-Jacques Germeau, avocat. (15300)

Par ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de
Nivelles en date du 2 avril 1999, Me Michel Janssens, avocat, juge
suppléant, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante
de M. Marcel Roger Désirée Victor Mackel, né à Guirsch (Luxembourg)
le 6 avril 1927, veuf de Mme Sylvie Delporte, domicilié de son vivant à
Tubize, rue Balland 40, et y décédé le 23 mars 1998.

Les créanciers à la succession sont invités à déclarer leurs créances
au cabinet du curateur sis rue de la Procession 25, à 1400 Nivelles, en
rappelant les références suivantes : 823300, et ce dans un délai d’un
mois à dater de la présente publication.

(Signé) Michel Janssens, avocat. (15301)

Par ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de
Nivelles en date du 5 mars 1999, Me Michel Janssens, avocat, juge
suppléant, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante
de M. Willy Emiel Ots, né à Vlezenbeek le 23 mars 1951, domicilié de
son vivant à Tubize, chaussée de Mons 338, et y décédé le 16 avril 1993.

Les créanciers à la succession sont invités à déclarer leurs créances
au cabinet du curateur sis rue de la Procession 25, à 1400 Nivelles, en
rappelant les références suivantes : 823225, et ce dans un délai d’un
mois à dater de la présente publication.

(Signé) Michel Janssens, avocat. (15302)

Par ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de
Nivelles en date du 29 mars 1999, Me Michel Janssens, avocat, juge
suppléant, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante
de M. Joseph Maurice Dinsart, né à Ixelles le 31 mars 1912, domicilié
de son vivant à Court-Saint-Etienne, rue de la Roche 24A, et y décédé
le 20 avril 1998.

Les créanciers à la succession sont invités à déclarer leurs créances
au cabinet du curateur sis rue de la Procession 25, à 1400 Nivelles, en
rappelant les références suivantes : 823299, et ce dans un délai d’un
mois à dater de la présente publication.

(Signé) Michel Janssens, avocat. (15303)

Par ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de
Nivelles en date du 25 mars 1999, Me Michel Janssens, avocat, juge
suppléant, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante
de Mme Jeanne Davisters, née à Gand le 1er décembre 1940, domiciliée
de son vivant à La Hulpe, rue de Genval 10, et y décédée le
9 août 1998.

Les créanciers à la succession sont invités à déclarer leurs créances
au cabinet du curateur sis rue de la Procession 25, à 1400 Nivelles, en
rappelant les références suivantes : 823273, et ce dans un délai d’un
mois à dater de la présente publication.

(Signé) Michel Janssens, avocat. (15304)

Par ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de
Nivelles en date du 29 mars 1999, Me Michel Janssens, avocat, juge
suppléant, a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante
de M. Michel Dewit, né à Ixelles le 8 août 1947, domicilié de son vivant
à Walhain, rue des Cours 11, et y décédé le 3 décembre 1996.

Les créanciers à la succession sont invités à déclarer leurs créances
au cabinet du curateur sis rue de la Procession 25, à 1400 Nivelles, en
rappelant les références suivantes : 823298, et ce dans un délai d’un
mois à dater de la présente publication.

(Signé) Michel Janssens, avocat. (15305)

Bij beschikking van 6 mei 1999, uitgesproken door de vijfde kamer
van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, werd Mr. Annick
Declerck, advocaat te 8530 Houthalen, Marktstraat 92, aangesteld als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Mevr. Deryckere,
Bernise Ghislaina Jacqueline, geboren te Gullegem op
29 december 1941, wonende te Wevelgem, Roeselarestraat 44, en
overleden te Wevelgem, op 7 november 1997.

Voor eensluidend uittreksel, de curator, (get.) Annick Declerck.
(15306)

Bij beschikking d.d. 4 mei 1999 van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg te Oudenaarde, werd M. Pierre Scheerlinck, advocaat,
plaatsvervangend rechter bij voormelde rechtbank, kantoorhoudende
de 9700 Oudenaarde, Jezuïetenplein 10, bus 6, aangesteld tot curator
van de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Michel Alfred
Keymeulen, geboren te Gent op 16 juni 1950, in leven geneesheer,
echtgenoot van Mevr. Anna De Maesschalck, laatst gewoond hebbend
te Zwalm, Boekelbaan 63, en er overleden op 29 maart 1985, met als
opdracht deze nalatenschap als curator te beheren.

Eventuele schuldenaars, schuldeisers, legatarissen en andere recht-
hebbenden worden verzocht zich, per aangetekende brief gericht aan
de curator, te doen kennen binnen drie maanden te rekenen vanaf de
datum der huidige bekendmaking.

De curator : (get.) P. Scheerlinck. (15307)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, d.d.
3 mei 1999, zaak gekend onder A.R. 96/1665/B, werd Mr. Els Rama-
kers, advocaat, te 3800 Sint-Truiden, Tongersesteenweg 328, aangeduid
als curator van de onbeheerde nalatenschappen van wijlen :

1. Vanstraelen, Marie, geboren te Jeuk op 19 januari 1901, in leven
wonende te 3890 Gingelom, Reitstraat 5, en overleden te Gingelom op
14 januari 1985;
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2. Crate, Paul, geboren te Kortrijk op 5 juni 1905, in leven wonende
te 3890 Gingelom, Reitstraat 5, en overleden te Sint-Truiden op
26 april 1981.

De schuldeisers worden verzocht bij aangetekend schrijven hun
rechten te doen gelden binnen de drie maanden te rekenen vanaf
datum van opneming in het Belgisch Staatsblad.

Sint-Truiden, 17 mei 1999.

Voor eensluidend verklaard uittreksel, (get.) E. Ramakers, advo-
caat. (15308)

Tribunal de première instance de Bruxelles

La douzième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles
a désigné, le 14 avril 1999, M. Jean-Marie Verschueren, avocat et juge
suppléant, rue de Crayer 14, à 1000 Bruxelles, en qualité de curateur à
la succession de Troch, Suzanne Alice Marie, née à Zaffelare le
25 décembre 1903, domiciliée en son vivant à 1050 Ixelles, chaussée de
Boondael 94, décédé à Ixelles le 11 août 1998.

Bruxelles, le 17 mai 1999.

Le greffier adjoint délégué, (signé) Ch. Sauvage. (15294)

Tribunal de première instance de Namur
La troisième chambre du tribunal de première instance de Namur a

désigné, en date du 15 mai 1999, Me Laudet, Laurence, avocat à Namur,
rue de l’Arsenal,15, en qualité de curateur à la succession vacante de
Housiaux, Maria, née à Liège le 30 avril 1909, de son vivant domiciliée
à 5100 Wépion, rue de Wasseige 76, et décédée à Wépion le
30 janvier 1999.
Namur, le 17 mai 1999.
Le greffier chef de service, (signé) M. Delhamende. (15295)

Séparation de corps et de biens − Scheiding van tafel en bed

D’un exploit enregistré du ministère de l’huissier de justice Bruno
Christiane, de résidence à Liège, rue Wazon 82, en date du 6 mai 1999,
il résulte que M. Spadin, René Arthur Victor, né le 27 mars 1920,
domicilié à 4540 Amay, chaussée de Tongres 209, a introduit à charge
de Mme Delahaye, Marcella Magdalena Maria, née le 1er juillet 1928,
domiciliée à 4540 Amay, chaussée de Tongres 209, et résidant à
4000 Liège (Glain), Résidence Notre Dame des Anges, rue E. Vander-
velde 67, son épouse, une demande en séparation de corps et de biens
judiciaires, pour l’audience du 14 juin 1999, de la quatrième chambre
du tribunal de première instance de Huy.
Huy, le 17 mai 1999.
(Signé) Charles Charlier, huissier de justice. (15309)
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