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

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[C − 2001/09391]N. 2001 — 1353

7 MEI 2001. — Koninklijk besluit houdende bepaling van de
voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredege-
rechten worden toevertrouwd aan andere gerechten

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

Gelet op de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de
gerechtelijke kantons, inzonderheid op het artikel 18, § 1;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De archieven van de in kolom I vermelde vredegerechten
worden toevertrouwd aan de hoofdgriffiers van de vredegerechten van
kolom II die respectievelijk hetzelfde rangnummer dragen als die van
kolom I.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[C − 2001/09391]F. 2001 — 1353

7 MAI 2001. — Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les
archives des justices de paix supprimées sont confiées à d’autres

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

Vu la loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires,
notamment l’article 18, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les archives des justices de paix indiquées dans la
colonne I sont confiées aux greffiers en chef des justices de paix de la
colonne II portant respectivement le même numéro d’ordre que celles
qui figurent dans la colonne I.
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II.

1. Antwerpen VIII/Anvers VIII

2. Antwerpen IX/Anvers IX

3. Antwerpen XII/Anvers XII

4. Antwerpen X/Anvers X

5. Turnhout

6. Arendonk

7. Neerpelt-Lommel

8. Tongeren-Voeren/Tongres-Fourons

9. Tongeren-Voeren/Tongres-Fourons

10. Brussel I ( nieuw)/Bruxelles I (nouveau)

11. Brussel II (nieuw)/Bruxelles II (nouveau)

12. Brussel I (nieuw)/Bruxelles I (nouveau)

13. Brussel IV (nieuw)/Bruxelles IV (nouveau)

14. Brussel III (nieuw)/Bruxelles III (nouveau)

15. Brussel III (nieuw)/Bruxelles III (nouveau)

16. Brussel IV (nieuw)/Bruxelles IV (nouveau)

17. Brussel V (nieuw)/Bruxelles V (nouveau)

18. Brussel VI (nieuw)/Bruxelles VI (nouveau)

19. Elsene/Ixelles

20. Elsene/Ixelles

21. Herne-Sint-Pieters-Leeuw

22. Kraainem-Sint-Genesius-Rode/Kraainem-Rhode-Saint-Genèse

23. Overijse-Zaventem

24. Schaarbeek I (nieuw)/Schaerbeek I (nouveau)

25. Kraainem-Sint-Genesius-Rode/Kraainem-Rhode-Saint-Genèse

26. Lennik

27. Meise

28. Overijse-Zaventem

29. Landen-Zoutleeuw/Landen-Léau

30. Geldenaken-Perwijs/Jodoigne-Perwez

31. Geldenaken-Perwijs/Jodoigne-Perwez

32. Waver I/Wavre I

33. Dendermonde-Hamme/Termonde-Hamme

34. Dendermonde-Hamme/Termonde-Hamme

35. Wetteren-Zele

36. Wetteren-Zele

37. Gent II (nieuw)/Gand II (nouveau)

38. Merelbeke

39. Gent II (nieuw) )/Gand II (nouveau)

40. Geraardsbergen-Brakel/Grammont-Brakel

41. Geraardsbergen-Brakel/Grammont-Brakel

42. Herzele-Zottegem

43. Oudenaarde-Kruishoutem/Audenarde-Kruishoutem

44. Oudenaarde-Kruishoutem/Audenarde-Kruishoutem

45. Herzele-Zottegem

46. Ieper II-Poperinge/Ypres II-Poperinge

47. Ieper II-Poperinge/Ypres II-Poperinge

48. Veurne-Nieuwpoort/Furnes-Nieuport

49. Veurne-Nieuwpoort/Furnes-Nieuport

50. Hannuit-Hoei II/ Hannut-Huy II

51. Hoei I (nieuw)/Huy I (nouveau)

52. Hoei I (nieuw)/Huy I (nouveau)

53. Wezet/Visé

I.

1. Berchem

2. Borgerhout

3. Deurne

4. Merksem

5. Turnhout I

6. Turnhout II

7. Neerpelt

8. Sint-Martens-Voeren/Fouron-Saint-Martin

9. Tongeren/Tongres

10. Brussel I (oud)/Bruxelles I (ancien)

11. Brussel II (oud)/Bruxelles II (ancien)

12. Brussel III (oud)/Bruxelles III (ancien)

13. Brussel IV (oud)/Bruxelles IV (ancien)

14. Brussel V (oud)/Bruxelles V (ancien)

15. Brussel VI (oud)/Bruxelles VI (ancien)

16. Brussel VII (oud)/Bruxelles VII (ancien)

17. Brussel VIII (oud)/Bruxelles VIII (ancien)

18. Brussel IX (oud)/Bruxelles IX (ancien)

19. Elsene I/Ixelles I

20. Elsene II/Ixelles II

21. Herne

22. Kraainem

23. Overijse

24. Schaarbeek III/Schaerbeek III

25. Sint-Genesius-Rode/Rhode-Saint-Genèse

26. Sint-Kwintens-Lennik

27. Wolvertem

28. Zaventem

29. Landen

30. Geldenaken/Jodoigne

31. Perwijs/Perwez

32. Waver/Wavre

33. Dendermonde/Termonde

34. Hamme

35. Wetteren

36. Zele

37. Gent II (oud)/Gand II (ancien)

38. Gent VI/Gand VI

39. Gent VII (oud)/Gand VII (ancien)

40. Brakel

41. Geraardsbergen/Grammont

42. Herzele

43. Kruishoutem

44. Oudenaarde/Audenarde

45. Zottegem

46. Ieper II/Ypres II

47. Poperinge

48. Nieuwpoort/Nieuport

49. Veurne/Furnes

50. Hannuit/Hannut

51. Hoei I (oud)/Huy I (ancien)

52. Hoei II/Huy II

53. Fexhe-Slins
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54. Luik IV/Liège IV

55. Sprimont

56. Saint-Nicolas-lez-Liège

57. Limburg-Aubel/Limbourg-Aubel

58. Verviers I-Herve

59. Limburg-Aubel/Limbourg-Aubel

60. Malmedy-Spa-Stavelot

61. Malmedy-Spa-Stavelot

62. Malmedy-Spa-Stavelot

63. Verviers I-Herve

64. Aarlen-Messancy/Arlon-Messancy

65. Virton-Florenville-Etalle

66. Virton-Florenville-Etalle

67. Aarlen-Messancy/Arlon-Messancy

68. Virton-Florenville-Etalle

69. Marche-en-Famenne-Durbuy

70. Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize

71. Vielsalm-La Roche-en-Ardenne-Houffalize

72. Marche-en-Famenne-Durbuy

73. Vielsalm- La Roche-en-Ardenne-Houffalize

74. Bastenaken-Neufchâteau/Bastogne-Neufchâteau

75. Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

76. Bastenaken-Neufchâteau/Bastogne-Neufchâteau

77. Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

78. Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

79. Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul

80. Beauraing-Dinant-Gedinne

81. Ciney-Rochefort

82. Couvin-Philippeville

83. Beauraing-Dinant-Gedinne

84. Florennes-Walcourt

85. Beauraing-Dinant-Gedinne

86. Couvin-Philippeville

87. Ciney-Rochefort

88. Florennes-Walcourt

89. Gembloux-Eghezée

90. Gembloux-Eghezée

91. Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château

92. Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château

93. Charleroi III

94. Charleroi IV

95. Charleroi V

96. Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château

97. Dour-Colfontaine

98. Edingen-Lens/Enghien-Lens

99. Zinnik-Le Rœulx/Soignies-Le Rœulx

100. Edingen-Lens/Enghien-Lens

101. Dour-Colfontaine

102. Zinnik-Le Rœulx/Soignies-Le Rœulx

103. Aat-Lessen/Ath-Lessines

104. Moeskroen-Komen-Waasten/Mouscron-Comines-Warneton

105. Aat-Lessen/Ath-Lessines

106. Péruwelz-Leuze-en-Hainaut

107. Moeskroen-Komen-Waasten/Mouscron-Comines-Warneton

108. Péruwelz-Leuze-en-Hainaut

109. Péruwelz-Leuze-en-Hainaut

54. Grivegnée

55. Louveigné

56. Saint-Nicolas

57. Aubel

58. Herve

59. Limburg/Limbourg

60. Malmedy

61. Spa

62. Stavelot

63. Verviers I

64. Aarlen/Arlon

65. Etalle

66. Florenville

67. Messancy

68. Virton

69. Barvaux

70. Houffalize

71. La Roche-en-Ardenne

72. Marche-en-Famenne

73. Vielsalm

74. Bastenaken/Bastogne

75. Bouillon

76. Neufchâteau

77. Paliseul

78. Saint-Hubert

79. Wellin

80. Beauraing

81. Ciney

82. Couvin

83. Dinant

84. Florennes

85. Gedinne

86. Philippeville

87. Rochefort

88. Walcourt

89. Eghezée

90. Gembloux

91. Beaumont

92. Chimay

93. Gosselies

94. Jumet

95. Marchienne-au-Pont

96. Merbes-le-Château

97. Dour

98. Edingen/Enghien

99. Le Rœulx

100. Lens

101. Pâturages

102. Zinnik/Soignies

103. Aat/Ath

104. Komen/Comines

105. Lessen/Lessines

106. Leuze

107. Moeskroen/Mouscron

108. Péruwelz

109. Quevaucamps
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

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

Gegeven te Brussel, 7 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

M. VERWILGHEN

c

[2000/09774]N. 2001 — 1354
9 MEI 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 22 januari 1999 tot vaststelling van het percentage van
de berekeningsgrondslag zoals bepaald in artikel 2, tweede lid, van
de wet van 20 mei 1997 op de financiering van het toezicht op de
vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van
naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten

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

Gelet op de wet van 20 mei 1997 op de financiering van het toezicht
op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van
naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten, inzonderheid op artikel 2, tweede
lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 1999 tot vaststelling van
het percentage van de berekeningsgrondslag zoals bepaald in artikel 2,
tweede lid, van de wet van 20 mei 1997 op de financiering van het
toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en
van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
15 juni 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli
1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat ingevolge de vertraging opgelopen bij de inning
van de bijdrage van de beheersvennootschappen met het oog op de
financiering van het toezicht uitgeoefend in 1999, die bijdrage thans
spoedig moet worden geı̈nd;

Overwegende dat in het kader van het streven om de bijdrage van de
beheersvennootschappen en de kosten van het toezicht zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen, het percentage van de bijdrage
bepaald in artikel 1 van voornoemd koninklijk besluit van 22 januari 1999
moet worden verminderd;

Overwegende dat het in voornoemde wet van 20 mei 1997 toegestane
minimumpercentage 0,2 % bedraagt en de bijdrage van de beheersven-
nootschappen op grond van dat percentage ruimschoots volstaat om de
kosten van het toezicht te dekken;

Overwegende dat de kosten van het in 1999 uitgeoefende toezicht
reeds ruimschoots worden gedekt door dat percentage van 0,2 %,
hetgeen de toepassing ervan vanaf 2 februari 1999, datum waarop met
het toezicht is begonnen, verantwoordt;

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

[2000/09774]F. 2001 — 1354
9 MAI 2001. — Arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du

22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la base de calcul
définie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le
financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur
et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins

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

Vu la loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des sociétés
de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la loi du
30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, notamment
l’article 2, alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 22 janvier 1999 déterminant le pourcentage de la
base de calcul définie à l’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur
le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d’auteur et
de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit
d’auteur et aux droits voisins;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 15 juin 2000;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant qu’en raison du retard pris dans la perception de la
contribution des sociétés de gestion de droits pour financer le contrôle
exercé en 1999, il convient à présent de percevoir cette contribution
rapidement;

Considérant que dans un souci de faire coı̈ncider le mieux possible la
contribution des sociétés de gestion de droits et le coût du contrôle, il
convient de diminuer le taux de la contribution tel que fixé à l’article 1er

de l’arrêté royal du 22 janvier 1999 précité;

Considérant que taux minimum permis par la loi du 20 mai 1997
précitée est de 0,2 % et qu’à ce taux la contribution des sociétés de
gestion de droits couvrira amplement le coût du contrôle;

Considérant que le coût du contrôle exercé en 1999 est déjà largement
couvert par ce taux de 0,2 %, ce qui justifie son application à partir du
2 février 1999, date du début du contrôle;
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Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 januari 1999
tot vaststelling van het percentage van de berekeningsgrondslag zoals
bepaald in artikel 2, tweede lid, van de wet van 20 mei 1997 op de
financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer
van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30
juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt het
percentage « 0,31 % » vervangen door het percentage « 0,2 % ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 februari 1999.

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

Gegeven te Brussel, 9 mei 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[C − 2001/03213]N. 2001 — 1355
26 MAART 2001. — Koninklijk besluit

houdende aanpassing van de grens van de uitgifte van deelmunt

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

Gelet op de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds,
inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 28 juni 1967,
30 oktober en 22 december 1998;

Gelet op de goedkeuring van de Europese Centrale Bank, gegeven op
14 december 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
12 december 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
5 februari 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies
van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 juni 1930 tot
oprichting van een Muntfonds, gewijzigd bij de wetten van 30 okto-
ber en 22 december 1998, wordt het cijfer ″vijfentwintig miljard″
vervangen door het cijfer ″zesentwintig miljard″.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

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

Gegeven te Brussel, 26 maart 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté royal du 22 janvier 1999
déterminant le pourcentage de la base de calcul définie à l’article 2,
alinéa 2, de la loi du 20 mai 1997 sur le financement du contrôle des
sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins prévu par la
loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, le
taux « 0,31 % » est remplacé par le taux « 0,2 % ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 2 février 1999.

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

MINISTERE DES FINANCES

[C − 2001/03213]F. 2001 — 1355
26 MARS 2001. — Arrêté royal

adaptant la limite assignée à l’émission des pièces divisionnaires

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

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d’un Fonds monétaire,
notamment l’article 1er, modifié par les lois des 28 juin 1967, 30 octobre
et 22 décembre 1998;

Vu l’approbation de la Banque centrale européenne, donnée le
14 décembre 2000;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2001;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930
portant création d’un Fonds monétaire, modifié par les lois des
30 octobre et 22 décembre 1998, le chiffre ″vingt-cinq milliards″ est
remplacé par le chiffre ″vingt-six milliards″.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

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

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
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[C − 2001/03206]N. 2001 — 1356

18 APRIL 2001. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het
koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot vaststelling van de
uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane
en accijnzen van het Ministerie van Financiën

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende
diverse maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de buitendien-
sten van de Administratie der douane en accijnzen van wie de
betrekking wordt afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van
de interne markt in 1993, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot vaststelling van
de uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en
accijnzen van het Ministerie van Financiën;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op
2 oktober 1996;

Gelet op het gemotivieerd advies van het Tussenoverlegcomité
(Departement Financiën) van 26 maart 1997;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenza-
ken, gegeven op 7 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 18 oktober 2000,

Besluit :

Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 2 van het konink-
lijk besluit van 8 februari 2001 tot vaststelling van de uitdovende
personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van
het Ministerie van Financiën, worden onderverdeeld als volgt :

A. Administratief personeel.

De weddenschaal 28S2 wordt toegekend aan 80 % van de bezette
betrekkingen van eerstaanwezend verificateur;

De weddenschaal 26H wordt toegekend aan 90 % van de bezette
betrekkingen van verificateur;

De weddenschaal 22B wordt toegekend aan de bestuurschef ten
belope van 8 % van het totaal van de bezette betrekkingen van
bestuursassistent en bestuurschef;

De weddeschaal 30S3 wordt toegekend aan 8 % van de bezette
betrekkingen van assitent bij financiën;

De enige betrekking van beambte mag worden bezoldigd in de
weddenschaal 42E.

Art. 2. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met
toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van
het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een
weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking,
elke bevordering door verhoging in weddenschaal zolang de overtal-
lige personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in
artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1995.

Brussel, 18 april 2001.

D. REYNDERS

[C − 2001/03206]F. 2001 — 1356

18 AVRIL 2001. — Arrêté ministériel pris en exécution de l’arrêté
royal du 8 février 2001 fixant le cadre d’extinction de l’Administra-
tion des douanes et accises du Ministère des Finances

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en
faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des
douanes et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instaura-
tion du marché intérieur de 1993, notamment l’article 16;

Vu l’arrêté royal du 8 février 2001 fixant le cadre d’extinction de
l’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances;

Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 2 octobre 1996;

Vu l’avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (Départe-
ment Finances) du 26 mars 1997;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mars 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2000,

Arrête :

Article 1er. Les emplois repris à l’article 2 de l’arrêté royal du
8 février 2001 fixant le cadre d’extinction de l’Administration des
douanes et accises du Ministère des Finances, sont répartis comme suit :

A. Personnel administratif.

L’échelle de traitement 28S2 est attribuée à 80 % des emplois occupés
de vérificateur principal;

L’échelle de traitement 26H est attribuée à 90 % des emplois occupés
de vérificateur;

L’échelle de traitement 22B est attribuée au chef administratif à raison
de 8 % du total des emplois occupés d’assistant administratif et de chef
administratif;

L’échelle de traitement 30S3 est attribuée à 8 % des emplois occupés
d’assistant des finances;

Le seul emploi d’agent administratif peut être rémunéré par l’échelle
de traitement 42E.

Art. 2. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans
les emplois d’une échelle de traitement en application des dispositions
réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promo-
tion par avancement barémique soumise à la vacance d’emploi tant que
l’effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d’emplois fixé à
l’article 1er.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Bruxelles, le 18 avril 2001.

D. REYNDERS
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[2001/03207]N. 2001 — 1357

18 APRIL 2001. — Ministerieel besluit tot uitvoering van het
koninklijk besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van de
personeelsformatie van de op basis van artikel 2 van het koninklijk
besluit van 7 december 1992 houdende diverse maatregelen ten
gunste van de ambtenaren van de buitendiensten van de Admini-
stratie der douane en accijnzen van wie de betrekking wordt
afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de interne
markt in 1993, in disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegen-
heden gestelde ambtenaren van de Administratie der douane en
accijnzen

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende
diverse maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de buitendien-
sten van de Administratie der douane en accijnzen van wie de
betrekking wordt afgeschaft ten gevolgde van het tot stand komen van
de interne markt in 1993, inzonderheid op de artikelen 2 tot 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling
van de personeelsformatie van de op basis van artikel 2 van het
koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse maatregelen
ten gunste van de ambtenaren van de buitendiensten van de Admini-
stratie der douane en accijnzen van wie de betrekking wordt afgeschaft
ten gevolge van het tot stand komen van de interne markt in 1993, in
disponibiliteit wegens persoonlijke aangelegenheden gestelde ambte-
naren van de Administratie der douane en accijnzen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
9 december 1996;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Tussenoverlegcomité
(Departement Financiën) van 26 maart 1997;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenza-
ken, gegeven op 7 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 18 oktober 2000,

Besluit :

Artikel 1. De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 22 februari 2001 worden onderverdeeld als
volgt :

A. Administratief personeel

de weddeschaal 28S2 wordt toegekend aan 80 % van de bezette
betrekkingen van eerstaanwezend verificateur;

de weddenschaal 26H wordt toegekend aan 90 % van de bezette
betrekkingen van verificateur;

de weddeschaal 30S3 wordt toegekend aan 8 % van de bezette
betrekkingen van assistent bij financiën;

de weddeschaal 42C wordt toegekend aan 28 % van de bezette
betrekkingen van beambte;

de weddeschaal 42D wordt toegekend aan 21 % van de bezette
betrekkingen van beambte;

de weddeschaal 42E wordt toegekend aan 5 % van de bezette
betrekkingen van beambte.

Art. 2. In voorkomend geval beletten de ambtenaren die, met
toepassing van de verordeningsbepalingen houdende het statuut van
het personeel, in overtal zijn opgenomen in de betrekkingen van een
weddeschaal die afhankelijk is van het vacant zijn van een betrekking,
elke bevordering door verhoging in weddeschaal zolang de overtallige
personeelsbezetting blijft bestaan in vergelijking met het aantal in
artikel 1 vastgestelde betrekkingen.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1995.

Brussel, 18 april 2001.

D. REYNDERS

[2001/03207]F. 2001 — 1357

18 AVRIL 2001. — Arrêté ministériel pris en exécution de l’arrêté
royal du 22 février 2001 fixant le cadre organique des agents de
l’Administration des douanes et accisses mis en disponibilité pour
convenance personnelle sur base de l’article 2 de l’arrêté royal du
7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des
services extérieurs de l’Administration des douanes et accises dont
l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché
intérieur de 1993

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en
faveur des agents des services extérieurs de l’Administration des
douanes et accises dont l’emploi est supprimé par suite de l’instaura-
tion du marché intérieur de 1993, notamment les articles 2 à 8;

Vu l’arrêté royal du 22 février 2001 fixant le cadre organique des
agents de l’Administration des douanes et accises mis en disponibilité
pour convenance personnelle sur base de l’article 2 de l’arrêté royal du
7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des
services extérieurs de l’Administration des douanes et accises dont
l’emploi est supprimé par suite de l’instauration du marché intérieur
de 1993;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 1996;

Vu l’avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (Départe-
ment Finances) du 26 mars 1997;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 mars 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2000,

Arrête :

Article 1er. Les emplois repris à l’article 1er de l’arrêté royal du
22 février 2001, sont répartis comme suit :

A. Personnel administratif

l’échelle de traitement 28S2 est attribuée à 80 % des emplois occupés
de vérificateur principal;

l’échelle de traitement 26H est attribuée à 90 % des emplois occupés
de vérificateur;

l’échelle de traitement 30S3 est attribuée à 8 % des emplois occupés
d’assistant des finances;

l’échelle de traitement 42C est attribuée à 28 % des emplois occupés
d’agent administratif;

l’échelle de traitement 42D est attribuée à 21 % des emplois occupés
d’agent administratif;

l’échelle de traitement 42E est attribuée à 5 % des emplois occupés
d’agent administratif.

Art. 2. Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans
les emplois d’une échelle de traitement en application des dispositions
réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promo-
tion par avancement barémique soumise à la vacance d’emploi tant que
l’effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d’emplois fixé à
l’article 1er.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Bruxelles, le 18 avril 2001.

D. REYNDERS
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2001/27279]F. 2001 — 1358

27 AVRIL 2001. — Arrêté ministériel fixant le texte, la forme et le mode de validation
du permis et de la licence de chasse

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l’article 14;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, notamment les arti-
cles 2, premier alinéa, 3 et 12,

Arrête :

Article 1er. Les formes du permis et de la licence de chasse sont reprises en annexe du présent arrêté.

Art. 2. La validation du permis de chasse se fait comme suit :

1˚ pour être valable, le permis de chasse doit être dûment numéroté, rempli et signé, ainsi que complété par une
vignette de validation annuelle correspondante dont modèle repris à l’annexe du présent arrêté;

2˚ pour être valable, la licence de chasse doit être dûment numérotée, remplie et signée;

3˚ la gestion des permis et des licences est assurée par la voie de la correspondance dans les centres des Pouvoirs
locaux désignés conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis
et licences de chasse, articles 3 et 12.

En cas de nécessité, un permis validé ou une licence peuvent également être obtenus directement dans le centre
des Pouvoirs locaux compétent.

Art. 3. L’arrêté ministériel du 30 mai 1995 fixant le texte, la forme et le mode de validation du permis et de la
licence de chasse est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté entre en application au 1er juin 2002, à l’exception de l’article 2, 3˚, qui produit ses effets
au 1er juin 2001.

Namur, le 27 avril 2001.

J. HAPPART
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 avril 2001 fixant le texte, la forme et le mode de validation du permis et de la licence de chasse.

Namur, le 27 avril 2001.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART
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ÜBERSETZUNG

MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

[C − 2001/27279]D. 2001 — 1358

27. APRIL 2001 — Ministerialerlass zur Festlegung des Textes, der Form und der Art der Gültigkeitserklärung
des Jagdscheins und der Jagdlizenz

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,

Aufgrund des Jagdgesetzes vom 28. Februar 1882, insbesondere des Artikels 14;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 4. Mai 1995 über die Ausstellung der Jagdscheine und der
Jagdlizenzen, insbesondere des Artikels 2, erster Absatz, 3 und 12,

Beschließt:

Artikel 1 - Die Form des Jagdscheines und der Jagdlizenz ist in der Anlage zum vorliegenden Erlass dargestellt.

Art. 2 - Die Gültigkeit des Jagdscheines erfolgt wie folgt:

1˚ Um gültig zu sein, muss der Jagdschein ordnungsgemäβ numeriert, ausgefüllt und unterzeichnet sowie mit der
entsprechenden in der Anlage zum vorliegenden Erlass angeführten jährlichen Gültigkeitsmarke ergänzt werden;

2˚ Um gültig zu sein, muss die Jagdlizenz ordnungsgemäβ numeriert, ausgefüllt und unterzeichnet werden;

3˚ Die Verwaltungsangelegenheiten bezüglich der Akten in Sachen Jagdscheine und Jagdlizenzen werden per Post
in den Zentren der lokalen Behörden geregelt, die gemäβ den Bestimmungen von Artikeln 3 und 12 des Erlasses der
Wallonischen Regierung vom 4. Mai 1995 über die Ausstellung der Jagdscheine und der Jagdlizenzen bezeichnet
werden.

Wenn es notwendig ist, kann ein für gültig erklärter Jagschein oder eine Lizenz direkt in dem zuständigen Zentrum
der lokalen Behörden abgeholt werden.

Art. 3 - Der Ministerialerlass vom 30. Mai 1995 zur Festlegung des Textes, der Form und der Art der
Gültigkeitserklärung des Jagdscheins und der Jagdlizenz wird aufgehoben.

Art. 4 - Der vorliegende Erlass findet Anwendung ab dem 1. Juni 2002, mit Ausnahme von Artikel 2, 3˚, der am
1. Juni 2001 wirksam wird.

Namur, den 27. April 2001

J. HAPPART
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Gesehen, um dem Ministerialerlass vom 27. April 2001 zur festlegung des Textes, der Form und der Art der Gültigkeitserklärung des
Jagdscheins und der Jagdlizenz beigefügt zu werden.

Namur, den 27. April 2001

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,

J. HAPPART
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VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2001/27279]N. 2001 — 1358

27 APRIL 2001. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de tekst, de vorm en de wijze van geldigverklaring
van het jachtverlof en de jachtvergunning

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,

Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen,
inzonderheid op artikelen 2, 1ste lid, 3 en 12,

Besluit :

Artikel 1. De vormen van het jachtverlof en de jachtvergunning worden in bijlage bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. De geldigverklaring van het jachtverlof gebeurt als volgt :

1˚ om geldig te zijn moet het jachtverlof behoorlijk genummerd, ingevuld en ondertekend zijn en aangevuld met
een overeenstemmende jaarlijkse geldigverklaringssticker waarvan het model in bijlage bij dit besluit wordt gevoegd;

2˚ om geldig te zijn moet de jachtvergunning behoorlijk genummerd, ingevuld en ondertekend zijn;

3˚ het beheer van de verloven en vergunningen gebeurt bij briefwisseling in de centra van Plaatselijke Besturen die
aangewezen zijn overeenkomstig de voorschriften van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende
de jachtverloven en –vergunningen, artikelen 3 en 12.

Een geldig verklaard verlof of een vergunning mogen indien noodzakelijk rechtstreeks verkregen worden in het
bevoegde centrum van Plaatselijke Besturen.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 30 mei 1995 tot vaststelling van de tekst, de vorm en de wijze van
geldigverklaring van het jachtverlof en de jachtvergunning wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit is van toepassing op 1 juni 2002, met uitzondering van artikel 2, 3˚, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 juni 2001.

Namen, 27 april 2001.

J. HAPPART
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 27 april 2001 tot vaststelling van de tekst, de vorm en de wijze van
geldigverklaring van het jachtverlof en de jachtvergunning.

Namen, 27 april 2001.

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,

J. HAPPART
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[C − 2001/27278]F. 2001 — 1359
27 AVRIL 2001. — Arrêté ministériel autorisant à titre expérimental la pêche nocturne de la carpe

dans des parties de cours d’eau et de canaux de la Région wallonne

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l’article 14;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche

fluviale, notamment l’article 12;
Vu l’avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, rendu le 30 janvier 2001;
Considérant l’intérêt de continuer à permettre la pêche nocturne de la carpe à titre expérimental dans certaines

parties de cours d’eau et de canaux de la Région wallonne,
Arrête :

Article 1er. Par dérogation à l’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant
exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale et sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté, la pêche
de la carpe du bord de l’eau est autorisée sans interruption depuis le lundi, une demi-heure après l’heure du coucher
du soleil, jusqu’au vendredi, une demi-heure avant l’heure du lever du soleil, dans les endroits suivants :

1˚ Meuse :

— de la frontière française jusqu’au confluent avec la Sambre;

— de l’écluse de Tihange jusqu’au pont de Seraing;

2˚ Canal Albert : rive droite sur toute la longueur située en Région wallonne;

3˚ nouveau Canal du Centre et Canal de Nimy-Blaton : de l’ascenseur de Strépy-Thieu jusqu’à l’entrée de la Darse
d’Hautrage;

4˚ nouveau Canal Charleroi-Bruxelles : du siphon du « Tintia » à Viesville jusqu’à l’écluse de Virginal en face de
la base Asquemport-Interyacht;

5˚ Lacs des Barrages de l’Eau d’Heure :

— Lac du Ry jaune dans son intégralité;

— Lac de la Plate Taille, de l’orée du bois du Four jusqu’au Centre ADEPS;

6˚ Lac de la Vierre : rive droite, du « cul-de-sac » jusqu’à la sortie d’eau de la centrale hydroélectrique;

7˚ Etang de Bologne : dans son intégralité.

Art. 2. La pêche visée à l’article 1er ne peut être pratiquée qu’au lancer, au moyen d’esches végétales uniquement.

Art. 3. Les poissons capturés en exécution du présent arrêté seront immédiatement et délicatement remis à l’eau.

Art. 4. Le présent arrêté est applicable depuis le jour de sa publication au Moniteur belge jusqu’au 31 décem-
bre 2002.

Namur, le 27 avril 2001.

J. HAPPART

ÜBERSETZUNG

[C − 2001/27278]D. 2001 — 1359
27. APRIL 2001 — Ministerialerlass, durch den der Fang des Karpfens bei Nacht in Abschnitten

von Wasserläufen und Kanälen der Wallonischen Region versuchsweise erlaubt wird

Der Minister der Landwirtschaft und der ländlichen Angelegenheiten,

Aufgrund des Gesetzes vom 1. Juli 1954 über die Flussfischerei und insbesondere des Artikels 14;
Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 11. März 1993 zur Ausführung des Gesetzes vom

1. Juli 1954 über die Flussfischerei, insbesondere des Artikels 12;
Aufgrund des am 30. Januar 2001 abgegebenen Gutachtens des ″Conseil supérieur wallon de la Pêche″

(Wallonischer Hoher Rat für das Fischereiwesen);
In Erwägung des Belangs, den Fang des Karpfens bei Nacht in gewissen Abschnitten von Wasserläufen und

Kanälen der Wallonischen Region versuchsweise weiter zu erlauben,
Beschließt:

Artikel 1 - In Abweichung von Artikel 12, Absatz 1 des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom
11. März 1993 zur Ausführung des Gesetzes vom 1. Juli 1954 über die Flussfischerei und unbeschadet der anderen
Bestimmungen dieses Erlasses wird der Fang des Karpfens vom Ufer aus ohne Unterbrechung vom Montag, eine halbe
Stunde nach dem Sonnenuntergang, bis zum Freitag, eine halbe Stunde vor dem Sonnenaufgang, in den folgenden
Abschnitten erlaubt:

1˚ Maas:

— von der französischen Grenze bis zum Zusammenfluss mit der Sambre;

— von der Schleuse von Tihange bis zu der Brücke von Seraing;

2˚ Albertkanal: rechtes Ufer auf seiner ganzen Länge in der Wallonischen Region;

3˚ neuer ″Canal du Centre″ und ″Canal de Nimy-Blaton″: vom Schiffshebewerk von Strépy-Thieu bis zum Eingang
des Hafenbeckens von Hautrage;

4˚ neuer Kanal Charleroi-Brüssel: vom Siphon ″Tintia″ in Viesville bis zu der Schleuse von Virginal gegenüber der
Basis ″Asquemport-Interyacht″;
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5˚ Seen der Dämme der Eau d’Heure:

— See ″Ry jaune″ in seiner Vollständigkeit;

— See ″Plate Taille″ vom Saum des ″Bois du Four″ bis zum ADEPS-Zentrum;

6˚ See der Vierre: rechtes Ufer, von der ″cul-de-sac″ genannten Stelle bis zum Wasserausgang des Wasserkraft-
werks;

7˚ Teich von Bologne: in seiner Vollständigkeit.

Art. 2 - Bei dem in Artikel 1 erwähnten Fischfang darf es sich nur um das Spinnangeln ausschieβlich mit
pflanzlichen Ködern handeln.

Art. 3 - Die in Ausführung des vorliegenden Erlasses gefangenen Fische werden sofort und vorsichtig wieder ins
Wasser eingesetzt.

Art. 4 - Der vorliegende Erlass findet Anwendung ab dem Tage seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt
bis zum 31. Dezember 2002.

Namur, den 27. April 2001

J. HAPPART

VERTALING

[C − 2001/27278]N. 2001 — 1359

27 APRIL 2001. — Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef
wordt toegelaten in sommige gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,

Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954
op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het advies van de ″Conseil supérieur wallon de la Pêche″ (Waalse Hoge Visraad), gegeven op
30 januari 2001;

Overwegende dat het belangrijk is het nachtelijk vissen op karper bij wijze van proef verder toe te laten in sommige
gedeelten van waterlopen en kanalen van het Waalse Gewest,

Besluit :

Artikel 1. In afwijking van artikel 12, eerste lid, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van
11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, en onverminderd de andere bepalingen van
dit besluit, wordt het vissen op karper vanaf de oever zonder onderbreking vanaf maandag, een halfuur na
zonsondergang, tot vrijdag, een halfuur vóór zonsopgang, toegelaten op volgende plaatsen :

1˚ de Maas :

— vanaf de Franse grens tot de samenvloeiing met de Samber;

— vanaf de sluis van Tihange tot de Brug van Seraing;

2˚ het Kanaal Albert : op de rechteroever op de hele lengte gelegen in het Waalse Gewest;

3˚ het nieuwe Kanaal ″du Centre″ en het Kanaal van Nimy-Blaton : vanaf de lift van Strépy-Thieu tot de ingang
van de binnenhaven van Hautrage;

4˚ het nieuwe Kanaal van Charleroi-Brussel : vanaf de sifon van ″Tintia″ in Viesville tot de sluis van Virginal
tegenover de basis Asquemport-Interyacht;

5˚ de Meren ″des Barrages de l’Eau d’Heure″ :

— het Meer ″du Ry jaune″ in zijn geheel;

— het Meer ″de la Plate Taille″ vanaf de oever van het ″bois du Four″ tot het ″Centre ADEPS″;

6˚ het Meer ″de la Vierre″ : op de rechteroever vanaf de ″cul-de-sac-″ tot de wateruitgang van de waterkracht-
centrale;

7˚ de Vijver van ″Bologne″ in zijn geheel.

Art. 2. De karpers mogen alleen met de werphengel en plantaardig aas gevangen worden.

Art. 3. De gevangen vissen moeten onmiddellijk en voorzichtig weer in het water geworpen worden.

Art. 4. Dit besluit is van toepassing vanaf de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad tot
31 december 2002.

Namen, 27 april 2001.

J. HAPPART
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[C − 2001/27277]F. 2001 — 1360

3 MAI 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l’exploitation des parcs à conteneurs

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l’article 16, 3˚;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l’exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région
wallonne en matière d’emploi et de fouilles;

Vu l’arrêté royal n˚ 474 du 28 octobre 1986 portant création d’un régime de contractuels subventionnés par l’Etat
auprès de certains pouvoirs locaux;

Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions
accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels, modifié par les arrêtés des 3 décembre 1992,
3 février 1994, 6 octobre 1994, 30 mars 1995, 31 octobre 1996 et 27 janvier 1998, par le décret du 5 février 1998 et par les
arrêtés des 2 avril 1998 et 4 mars 1999;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à
l’exploitation des parcs à conteneurs, notamment l’article 12;

Vu l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Vu l’urgence spécialement motivée par la circonstance que l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 a cessé
d’être en vigueur le 31 janvier 2000 pour ce qui concerne la compétence « Environnement » en région de langue
allemande; que cet arrêté prévoit la possibilité pour les communes de bénéficier de primes pour des agents contractuels
chargés d’assurer l’exploitation des parcs à conteneurs; que ce financement partiel, par le Ministre de l’Environnement,
des ACS affectés aux parcs à conteneurs en région de langue allemande ne repose plus sur aucune base légale depuis
le 1er janvier 2000; qu’il y a lieu d’assurer la continuité de ce financement en région de langue allemande au même titre
qu’en région de langue française en permettant la prise en charge du coût des agents ACS occupés par les communes
et affectés aux parcs à conteneurs; que dans ce contexte, il importe d’adopter d’urgence les modifications réglementaires
devant permettre la prolongation de cet arrêté;

Sur la proposition du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

Arrête :

Article 1er. A l’article 12, dernier alinéa, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents
contractuels subventionnés affectés à l’exploitation des parcs à conteneurs, les termes « du Ministre chargé de
l’Environnement » sont ajoutés après « les compétences ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2000.

Art. 3. Le Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 mai 2001.

Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET

ÜBERSETZUNG

[C − 2001/27277]D. 2001 — 1360

3. MAI 2001 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung
vom 11. Mai 1995 über die bezuschussten Vertragsbediensteten, die in Containerparks beschäftigt sind

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, insbesondere des Artikels 16, 3˚;

Aufgrund des Dekrets vom 6. Mai 1999 zur Ausübung der Befugnisse der Wallonischen Region in den
Angelegenheiten Beschäftigung und Ausgrabungen durch die Deutschsprachige Gemeinschaft;

Aufgrund des Königlichen Erlasses Nr. 474 vom 28. Oktober 1986 zur Einrichtung eines Systems für staatlich
bezuschusstes Vertragspersonal bei gewissen lokalen Behörden;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 13. Juni 1991 zur Bestimmung der Kriterien für
die Verteilung der Zuschüsse, die den lokalen Behörden, die Vertragspersonal beschäftigen, gewährt werden,
abgeändert durch durch die Erlasse vom 3. Dezember 1992, vom 3. Februar 1994, vom 6. Oktober 1994, vom
30. März 1995, vom 31. Oktober 1996 und vom 27. Januar 1998, durch das Dekret vom 5. Februar 1998 und durch die
Erlasse vom 2. April 1998 und vom 4. März 1999;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 11. Mai 1995 über die bezuschussten Vertragsbedienste-
ten, die in Containerparks beschäftigt sind, insbesondere des Artikels 12;

Aufgrund des Artikels 3 § 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat;
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Aufgrund der Dringlichkeit, insbesondere durch den Umstand begründet, dass der Erlass der Wallonischen
Regierung vom 11. Mai 1995 betreffend die Zuständigkeit ″Umwelt″ in dem deutschen Sprachgebiet am 31. Januar 2000
auβer Kraft getreten ist; dass dieser Erlass die Möglichkeit für die Gemeinden vorsieht, für Vertragsbedienstete, die mit
dem Betrieb der Containerparks beauftragt sind, Prämien zu empfangen; dass diese Teilfinanzierung der in
Containerparks in dem deutschen Sprachgebiet beschäftigten bezuschussten Vertragsbediensteten durch den Minister
der Umwelt seit dem 1. Januar 2000 auf keiner Rechtsgrundlage mehr beruht; dass es angebracht ist, die Weiterführung
dieser Finanzierung in dem deutschen Sprachgebiet wie in dem französischen Sprachgebiet zu gewährleisten, indem
die Übernahme der Kosten für die von den Gemeinden in den Containerparks beschäftigten bezuschussten
Vertragsbediensteten ermöglicht wird; dass es in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, dringend die
vorschriftsmäβigen Abänderungen zu verabschieden, welche die Verlängerung dieses Erlasses ermöglichen;

Auf Vorschlag des Ministers der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,
Beschließt:

Artikel 1 - In Artikel 12, letzter Absatz des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 11. Mai 1995 über die
bezuschussten Vertragsbediensteten, die in Containerparks beschäftigt sind, werden die Wörter ″des mit der Umwelt
beauftragten Ministers und″ nach den Wörtern ″die Befugnisse″ hinzugefügt.

Art. 2 - Der vorliegende Erlass wird am 1. Februar 2000 wirksam.

Art. 3 - Der Minister der Umwelt wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 3. Mai 2001

Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,
M. FORET

VERTALING

[C − 2001/27277]N. 2001 — 1360

3 MEI 2001. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995
betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco’s) aangesteld voor de exploitatie van containerparken

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 16, 3˚;
Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de

bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat

gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;
Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de verdeelcriteria voor de

toekenning van toelagen aan de plaatselijke besturen waar contractuelen tewerkgesteld zijn, gewijzigd bij de besluiten
van 3 december 1992, 3 februari 1994, 6 oktober 1994, 30 maart 1995, 31 oktober 1996 en 27 januari 1998 en bij het decreet
van 5 februari 1998 en bij de besluiten van 2 april 1998 en 4 maart 1999;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco’s)
aangesteld voor de exploitatie van containerparken, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, speciaal gemotiveerd door het feit dat het besluit van de Waalse Regering

van 11 mei 1995 sinds 31 januari 2000 niet meer van kracht is wat betreft de bevoegdheid « Leefmilieu » in het Duitse
taalgebied; dat hetzelfde besluit voorziet in de toekenning van premies aan de gemeenten die gesubsidieerde
contractuelen aanstellen voor de exploitatie van containerparken; dat die gedeeltelijke financiering door de Minister
van Leefmilieu voor Geco’s die aangesteld worden voor de exploitatie van containerparken in het Duitse taalgebied
sinds 1 januari 2000 geen enkele wettelijke grondslag meer heeft; dat die financiering zowel in het Duitse als in het
Franse taalgebied moet worden voortgezet door de overname mogelijk te maken van de kosten voor de Geco’s die door
de gemeenten worden aangesteld voor de exploitatie van containerparken; dat te dien einde dringend reglementaire
wijzigingsbepalingen moeten worden aangenomen zodat bovenbedoeld besluit kan worden verlengd;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
Besluit :

Artikel 1. In artikel 12, laatste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de
gesubsidieerde contractuelen (Geco’s) aangesteld voor de exploitatie van containerparken worden de woorden « van
de Minister van Leefmilieu en » ingevoegd na de woorden « bevoegdheden ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2000.

Art. 3. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 mei 2001.

De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,
M. FORET
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2001/31185]N. 2001 — 1361

16 NOVEMBER 2000. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 1998 tot
uitvoering van de ordonnantie van 16 juli 1998 houdende
organisatie van de toekenning door het Gewest van een toelage
voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisvesting

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 16 juli 1998 houdende organisatie van
de toekenning door het Gewest van een toelage voor de samenstelling
van een huurwaarborg inzake huisvesting, met name op artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
10 december 1998 tot uitvoering van de ordonnantie van 16 juli 1998
houdende organisatie van de toekenning door het Gewest van een
toelage voor de samenstelling van een huurwaarborg inzake huisves-
ting;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
10 mei 2000;

Gelet op het advies L. 30.242/1/V van de Raad van State, gegeven op
7 september 2000,

Besluit :

Artikel 1. Het artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 10 december 1998 tot uitvoering van de ordon-
nantie van 16 juli 1998 houdende organisatie van de toekenning door
het Gewest van een toelage voor de samenstelling van een huurwaar-
borg inzake huisvesting wordt gewijzigd als volgt :

— in paragraaf 1, 4°, worden de woorden « op zijn erewoord
verklaren dat de woning, die het voorwerp van een huurcontract
uitmaakt » vervangen door de woorden « een huurcontract afgesloten
hebben of zich ertoe verplichten voor een woning die »;

— in paragraaf 1, 6°, worden de woorden « en, binnen de drie jaar die
de indiening van het dossier voorafgaan, geen gewestelijke toelage
inzake huurwaarborg ontvangen hebben » geschrapt;

— in paragraaf 4, worden de woorden « een gemeente, een Openbaar
Centrum voor maatschappelijk welzijn, de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij en een erkend sociaal woningbureau » geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2001.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Huisvesting en de Staatssecretaris
die aan hem werd toegevoegd, worden belast met de uitvoering van dit
besluit.

Brussel, op 16 november 2000.

F.-X de DONNEA,
Minister-Voorzitter

E. TOMAS,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting

A. HUTCHINSON,
Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

bevoegd voor Huisvesting

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2001/31185]F. 2001 — 1361

16 NOVEMBRE 2000. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l’article 2 de l’arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998
portant exécution de l’ordonnance du 16 juillet 1998 organisant
une aide régionale à la constitution de garantie locative en
matière de logement

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 16 juillet 1998 organisant une aide régionale à la
constitution de garantie locative en matière de logement, notamment
son article 5;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
10 décembre 1998 portant exécution de l’ordonnance du 16 juillet 1998
organisant une aide régionale à la consitution de garantie locative en
matière de logement;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 mai 2000;

Vu l’avis du Conseil d’Etat, L. 30.242/1/V, donné le 7 septem-
bre 2000,

Arrête :

Article 1er. L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 portant exécution de l’ordon-
nance du 16 juillet 1998 organisant une aide à la constitution de garantie
locative est modifié comme suit :

— en son paragraphe 1er, 4°, les mots « déclarer sur l’honneur que le
logement faisant l’objet du contrat de bail » sont remplacés par les mots
« avoir conclu ou s’engager à conclure un contrat de bail relatif à un
logement qui »;

— en son paragraphe 1er, 6°, les mots « ni avoir bénéficié d’une aide
régionale en matière de garantie locative dans les trois dernières années
qui précèdent l’introduction de la demande » sont supprimés;

— en son paragraphe 4, les mots « une commune, un Centre public
d’Aide sociale, la Société de Développement régional de Bruxelles et
par une agence immobilière sociale agréée. » sont supprimés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er jan-
vier 2001.

Art. 3. Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions et le
Secrétaire d’Etat qui lui est adjoint sont chargés de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2000.

F.-X de DONNEA,
Ministre-Président

E. TOMAS,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et du Logement

A. HUTCHINSON,
Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,

chargé du Logement
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[C − 2001/31181]N. 2001 — 1362

10 MEI 2001. — Verordening houdende het verlof voorafgaand aan de
pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de
Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp (1)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij,
Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld bij
artikel 166 van de Gecoördineerde Grondwet.

Art. 2. Deze verordening is van toepassing op de leden van het
operationele personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp die ten minste 56 jaar en
minder dan 60 jaar oud zijn en ten minste 25 in aanmerking komende
dienstjaren tellen voor de opening van het recht op pensioen in de
openbare sector, met uitsluiting van de bonificaties voor studies en van
andere perioden die voor de vaststelling van de wedde in aanmerking
werden genomen.

Art. 3. De in artikel 2 bedoelde personeelsleden kunnen op hun
verzoek in verlof voorafgaand aan het pensioen worden gesteld, hierna
genoemd : het verlof. De aanvraag geschiedt per aangetekende brief
gericht aan de Leidend en Adjunct Leidend Ambtenaren ten minste
drie maanden vóór de datum van aanvang van het verlof vermeld in
het verzoekschrift. Het verlof vangt aan op de eerste dag van een
kalendermaand. De mogelijkheid tot verlof vangt aan op de eerste dag
van de vierde maand na de inwerkingtreding van deze verordening en
eindigt 5 jaar later.

Art. 4. § 1. De duur van het verlof bedoeld in artikel 3 is vastgesteld
op maximum 4 jaar. Deze verlofperiode wordt met dienstactiviteit
gelijkgesteld en het personeelslid behoudt tijdens deze periode zijn
rechten op tussentijdse verhogingen in de weddeschaal die hij genoot
voor de aanvang van het verlof.

§ 2. Het personeelslid is met verlof tot de laatste dag van de maand
waarin het de leeftijd van zestig jaar bereikt.

§ 3. Het personeelslid wordt ambtshalve gepensioneerd op de leeftijd
van 60 jaar.

Art. 5. Het personeelslid met verlof voorafgaand aan het pensioen
bekomt een wachtgeld gelijk aan 80 % van het jaarbedrag dat als volgt
wordt berekend.

— Basisbedrag : het jaarbedrag overeenkomstig de weddenschaal
die gedurende de maand voor de toekenning van het verlof gehanteerd
werd voor de vaststelling van de wedde van het personeelslid,
vermeerderd met de tweetaligheidspremie en eventuele bijslagen, met
uitsluiting van de vergoedingen voor nacht- en weekeindwerk.

— Het jaarbedrag is het basisbedrag vermeerderd met :

- voor de niet-officieren : 1 % per effectief gepresteerd jaar in
continudienst gebaseerd op prestaties in 24 uur en dit met een
maximum van 25 %;

- voor de officieren : 0,5 % per effectief gepresteerd jaar in continu-
dienst gebaseerd op prestaties in 24 uur en dit met een maximum
van 12,5 %.

Art. 6. Het personeelslid ontvangt tevens 80 % van het vakantiegeld
en van de eindejaarstoelage die hem zouden worden uitgekeerd, als
zou hij volledige prestaties volbrengen.

Art. 7. Op de datum van de pensionering en deze van de daaraan
voorafgaande verlofperiode, kan na het indienen van de aanvraag
bedoeld in artikel 3, niet meer worden teruggekomen.

[C − 2001/31181]F. 2001 — 1362

10 MAI 2001. — Règlement organisant le congé préalable à la mise à
la pension pour les membres du personnel opérationnel du Service
d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-
Capitale (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée à l’arti-
cle 166 de la Constitution coordonnée.

Art. 2. Le présent règlement est d’application aux membres du
personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide méciale urgente
de la Région de Bruxelles-Capitale âgés de 56 ans au minimum et qui
ont moins de 60 ans, et qui comptent au moins 25 années de service
admissibles pour l’ouverture au droit à la pension dans le secteur
public, à l’exclusion des bonifications pour études et d’autres périodes
prises en compte pour la fixation du traitement.

Art. 3. Les membres du personnel visés à l’article 2 peuvent à leur
demande bénéficier du congé préalable à la mise à la pension,
dénommé ci-après congé. La demande doit être adressée par lettre
recommandée au Fonctionnaire dirigeant et au Fonctionnaire dirigeant
adjoint au moins trois mois avant la date de début du congé figurant
dans la requête. Le congé débute le premier jour du mois calendrier. La
possibilité de congé débute le premier jour du quatrième mois après
l’entrée en vigueur de ce règlement et se termine 5 ans plus tard.

Art. 4. § 1er. La durée du congé visé à l’article 3 est limitée à 4 ans
maximum. La période de congé est assimilée à une période d’activité de
service et l’agent conserve pendant cette période ses titres aux
majorations intercalaires dans l’échelle de traitement dont il bénéficiait
avant le début du congé.

§ 2. Le membre du personnel bénéfice d’un congé jusqu’au dernier
d’un congé jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel il atteint
l’âge de soixante ans.

§ 3. L’agent est d’office mis à la retraite à l’âge de soixante ans.

Art. 5. L’agent bénéficiant d’un congé préalable à la pension obtient
un traitement d’attente égal à 80 % du montant annuel calculé comme
suit.

— Montant de base : le montant annuel conformément à l’échelle de
traitement ayant servi de base durant à la fixation du traîtement de
l’agent, majoré de la prime de bilinguisme et des éventuels supplé-
ments, à l’exclusion des indemnités pour travail de nuit et de week-end.

— Le montant annuel est le montant de base majoré :

- pour les non-officiers : 1 % par année prestée effectivement en
service continu basé sur des prestations de 24 heures et ceci avec un
maximum de 25 %;

- pour les officiers de 0,5 % par année prestée effectivement en service
continu basé sur des prestations de 24 heures et ceci avec un maximum
de 12,5 %.

Art. 6. L’agent obtient également 80 % du pécule de vacances et de
l’allocation de fin d’année dont il aurait bénéficié en cas de prestations
complètes.

Art. 7. Une fois la demande introduite, il n’est plus possible de
revenir sur la date de la mise à la pension, ni sur celle de la mise en
congé préalable à la mise à la pension.
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Art. 8. Gedurende de verlofperiode wordt het personeelslid buiten
kader geplaatst. Hij wordt vervangen door een statutair personeelslid
gerekruteerd in een wervingsgraad, conform het administratief statuut
van de personeelsleden van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer en Dringende Medische Hulp.

Art. 9. Het personeelslid dat geniet van het verlof bedoeld in
artikel 3 van dit reglement, kan, mits voorafgaande toelating van de
Directieraad, andere beroepsactiviteiten uitoefenen.

Indien echter de inkomsten uit die beroepsactiviteiten de grenzen
inzake cumulatie bepaald bij de artikelen 4 en 9 van de wet van
5 april 1994 houdende regeling vand e cumulatie van pensioenen van
de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van
een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen overschrijden,
wordt het wachtgeld verminderd of geschorst op dezelfde wijze als een
rustpensioen.

Teneinde de naleving van deze bepaling te verzekeren geeft het
personeelslid in de aanvraag bedoeld in artikel 2, uitdrukkelijk de
toestemming aan de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer
en Dringende Medische Hulp om elke nuttige informatie, onder meer
bij de Administratie der Belastingen, op te vragen.

Art. 10. Deze verordening treedt in werking de dag waarop ze in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11. De Minister of Staatssecretaris belast met Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp wordt belast met de uitvoering van deze
verordening.

Kondigen deze verordening af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 mei 2001.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten
en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onder-
zoek,

F.-X. de DONNEA

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulp,

J. CHABERT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting,

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en
Buitenlandse Handel

D. GOSUIN

(1) Documenten van de Raad :
Gewone zitting 1999-2000.
A-129/1. Ontwerp van verordening.
Gewone zitting 2000-2001.
A-129/2. Verslag.
Volledig verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van

vrijdag 27 april 2001.

Art. 8. Pendant la période de congé, l’agent est placé hors cadre. Il
est remplacé par un agent statutaire recruté dans un grade de
recrutement conformément au statut administratif des agents du
Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Art. 9. Le membre du personnel bénéficiant du congé visé à
l’article 3 du présent règlement, peut exercer d’autres activités profes-
sionnelles moyennant autorisation préalable du Conseil de direction.

Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle
dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de
la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public
avec des revenus provenant d’une activité professionnelle ou avec un
revenu de remplacement, le traitement d’attente sera réduit ou
supprimé de la même manière qu’une pension de retraite.

Afin de garantir le respect de cette disposition, l’agent déclare
expressément dans le demande visée à l’article 2 qu’il autorise le
Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale à recueillir toute information utile, entre autres
auprès de l’Administration des Contributions.

Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Moniteur belge.

Art. 11. L’exécution du présent règlement est confiée au Ministre ou
Secrétaire d’Etat chargé de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale
urgente.

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

Bruxelles, le 10 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Terri-
toire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la
Recherche scientifique,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre
l’Incendie et l’Aide médicale urgente,

J. CHABERT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et du Logement,

E. TOMAS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des
Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Environnement et de la Politique de l’Eau, de la
Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce
extérieur,

D. GOSUIN

(1) Documents du Conseil :
Session ordinaire 1999-2000.
A-129/1. Projet de règlement.
Session ordinaire 2000-2001.
A-129/2. Rapport.
Compte rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du vendredi

27 avril 2001.
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[2001/09429]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2001 :

— is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Wee-
kers, S., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof;

— in werking tredend op 1 juni 2001, is benoemd tot secretaris bij het
parket van de arbeidsauditeur te Brussel, Mevr. Gilliard, T., adjunct-
secretaris bij dit parket;

— is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te
Namen en te Dinant, Mevr. Dury, L., eerstaanwezend adjunct-secretaris
bij dit parket;

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001 is Mevr. Guillemaere, J.,
adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Gent,
opdracht gegeven om haar ambt bij de arbeidsrechtbank te Dender-
monde te vervullen.

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.

[2001/09428]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2001, dat uitwerking heeft met ingang
van 31 maart 2001, is de heer De Smet, M., eerste substituut-procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn
verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem
vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2001 is de heer Vanderlinden, Ch.,
gerechtelijk stagiair bij het arbeidsauditoraat te Bergen, benoemd tot
toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het
arbeidshof te Bergen.

Bij koninklijk besluit van 11 mei 2001, dat in werking treedt op de dag
van de eedaflegging, is de heer Moreau, J., rechter in de rechtbank van
koophandel te Doornik, aangewezen tot voorzitter van deze rechtbank
voor een mandaat van zeven jaar.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[2001/09429]

Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 8 mai 2001 :

— est nommée greffier à la cour du travail d’Anvers, Mme Wee-
kers, S., greffier adjoint principal à cette cour :

— entrant en vigueur le 1er juin 2001, est nommée secretaire au
parquet de l’auditeur du travail de Bruxelles, Mme Gilliard, T.,
secrétaire adjoint à ce parquet;

— est nommée secrétaire au parquet de l’auditeur du travail de
Namur et de Dinant, Mme Dury, L., secrétaire adjoint principal à ce
parquet.

Par arrêté ministériel du 15 mai 2001, Mme Guillemaere, J., greffier
adjoint à la justice de paix du sixième canton de Gand, est déléguée à
exercer ses fonctions au tribunal du travail de Termonde.

Ce recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section 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.

[2001/09428]

Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 9 mai 2001, produisant ses effets le 31 mars 2001,
M. De Smet, M., premier substitut du procureur du Roi près le tribunal
de première instance de Louvain, est admis à la retraite, à sa demande.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter
le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 8 mai 2001 M. Vanderlinden, Ch., stagiaire
judiciaire près l’auditorat du travail de Mons, est nommé substitut de
l’auditeur du travail de complément dans le ressort de la cour du travail
de Mons.

Par arrêté royal du 11 mai 2001, entrant en vigueur à la date de la
prestation de serment, M. Moreau, J., juge au tribunal de commerce de
Tournai, est désigné comme président de ce tribunal pour un mandat
de sept ans.
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Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2001 :

— is Mevr. Gollier, M., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrecht-
bank te Brussel, voor vast aangewezen tot eerste substituut-
arbeidsauditeur bij deze rechtbank op datum van 24 april 2001;

— is de aanwijzing van de heer Drubbel, L., substituut-generaal bij
het arbeidshof te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof,
hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 maart 2001.

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2001 is de duur van de stage van
Mevr. Rogiest, V., gerechtelijk stagiair, verlengd in de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, voor een periode van zes maanden met
ingang van 23 mei 2001.

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.

[C − 2001/09427]

Directoraat-generaal Strafinrichtingen

Personeel

Bij koninklijke besluiten van 29 april 2001 :

— er wordt op zijn verzoek een einde gesteld aan de aanwijzing van
de heer Meyvis, Wilfried, sociale reı̈ntegratie in de Commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling van Antwerpen en dit als effectief
lid, vanaf 1 mei 2001;

— er wordt op zijn verzoek een einde gesteld aan de aanwijzing van
de heer Cottyn, Eddy, als plaatsvervangend assessor sociale reı̈ntegratie
in de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Gent
vanaf 1 mei 2001;

— de heer Cottyn, Eddy, wordt aangewezen als assessor sociale
reı̈ntegratie in de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling
van Antwerpen en dit als effectief lid voor een termijn van drie jaar, met
ingang van 1 mei 2001 ter vervanging van de heer Meyvis, Wilfried,
ontslagnemend.

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.

Par arrêtés royaux du 8 mai 2001 :

— Mme Gollier, M., substitut de l’auditeur du travail près le tribunal
du travail de Bruxelles, est désignée à titre définitif en qualité de
premier substitut de l’auditeur du travail près ce tribunal, à la date du
24 avril 2001;

— la désignation de M. Drubbel, L., substitut général près la cour du
travail de Gand, aux fonctions d’avocat général près cette cour, est
renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 11 mars 2001.

Par arrêté ministériel du 11 mai 2001, la durée du stage de
Mme Rogiest, V., stagiaire judiciaire, est prolongée au tribunal de
première instance d’Anvers, pour une période six mois prenant cours le
23 mai 2001.

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.

[C − 2001/09427]

Direction générale des Etablissements pénitentiaires

Personnel

Par arrêtés royaux du 29 avril 2001 :

— il est mis fin, à sa demande, à la désignation de M. Meyvis,
Wilfried, en qualité d’assesseur réintégration sociale effectif pour la
Commission de libération conditionnelle d’Anvers, à partir du
1er mai 2001;

— il est mis fin, à sa demande, à la désignation de M. Cottyn, Eddy,
réintégration sociale suppléant auprès de la Commission de libération
conditionnelle de Gand, à partir du 1er mai 2001;

— M. Cottyn, Eddy, est désigné comme assesseur réintégration
sociale effectif pour la Commission de libération conditionnelle d’Anvers,
pour une période de trois ans à partir du 1er mars 2001, en
remplacement de M. Meyvis, Wilfried, démissionnaire.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section 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.
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[2001/22274]
Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen. — Ontslag.

Benoeming

Bij koninklijk besluit van 7 maart 2001, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking, wordt op haar verzoek aan Mevr. P’Tito, O.,
eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het beheerscomité
van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Duroi, H., tot lid van hetzelfde
comité benoemd als vertegenwoordigster van de representatieve
organisaties van de werknemers, ter vervanging van Mevr. P’Tito, O.,
wier mandaat zij zal voleindigen.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2001/07111]

Krijgsmacht. Overgang van het kader van de beroeps-
naar het kader van de reserveofficieren

Landmacht

Bij koninklijk besluit nr. 3457 van 4 april 2001, wordt het ontslag uit
het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmacht
bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant, J. Van Vooren,
aangenomen op 1 juli 2001.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar
het kader der reserveofficieren van de landmacht, korps van de genie.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveon-
derluitenant op 1 september 1983.

Luchtmacht

Bij koninklijk besluit nr. 3458 van 4 april 2001, wordt het ontslag uit
het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de luchtmacht
bekleedt, aangeboden door kapitein-commandant van het vliegwezen
Ceulemans, C., aangenomen op 31 augustus 2000.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar
het kader der reserveofficieren van de luchtmacht, korps van het
niet-varend personeel.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveon-
derluitenant op 1 september 1984.

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

[2001/22274]
Comité de gestion du Fonds des accidents du travail. — Démission.

Nomination

Par arrêté royal du 7 mars 2001, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de son mandat de membre
du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, est accordée, à
sa demande, à Mme P’Tito, O.

Par le même arrêté Mme Duroi, H., est nommée membre du même
comité, en qualité de représentante des organisations représentatives
des travailleurs, en remplacement de Mme P’Tito, O., dont elle achèvera
le mandat.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

[C − 2001/07111]

Forces armées. — Passage du cadre des officiers de carrière
dans le cadre des officiers de réserve

Force terrestre

Par arrêté royal n° 3457 du 4 avril 2001, la démission de l’emploi qu’il
occupe dans le cadre des officiers de carrière, offerte par le capitaine-
commandant Van Vooren, J., est acceptée le 1er juillet 2001.

Il passe à cette date, avec son grade et son ancienneté, dans le cadre
des officiers de réserve de la force terrestre, corps du génie.

Pour l’avancement ultérieur il prend rang d’ancienneté de sous-
lieutenant de réserve le 1er septembre 1983.

Force aérienne

Par arrêté royal n° 3458 du 4 avril 2001, la démission de l’emploi qu’il
occupe dans la cadre des officiers de carrière de la force aérienne, offerte
par le capitaine-commandant d’aviation Ceulemans, C., est acceptée le
31 août 2000.

Il passe à cette date, avec son grade et son ancienneté, dans le cadre
des officiers de réseve de la force aérienne, corps du personnel
non-navigant.

Pour l’avancement ultérieur il prend rang d’ancienneté de sous-
lieutenant de réserve le 1er septembre 1984.
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

COUR D’ARBITRAGE

[C − 2001/21268]

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage

a. Par arrêt n° 93.609 du 28 février 2001 en cause de l’a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins
et de J. de Toeuf contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 15 mars 2001, le
Conseil d’Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L’article 3 de la loi du 26 juillet 1996 et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d’égalité en ce
qu’ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières
de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d’un
contrôle démocratique ?

2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la
rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du
Conseil d’Etat ?

3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des principes généraux du droit en ce que la
ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ?

4. La réduction linéaire de 3 % des honoraires viole-t-elle le principe d’égalité en ce qu’elle est conçue
indépendamment de toute notion de progressivité et en ce qu’elle ne frappe qu’une seule catégorie de citoyens, alors
que d’autres ne subissent pas semblables réductions mais, au contraire, bénéficient d’augmentation ou d’indexation qui
viennent grever le budget de l’A.M.I., augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l’objectif
poursuivi de réduction de dépenses ?

5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que
la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du
Conseil d’Etat et/ou d’interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de
l’antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? »

b. Par arrêt n° 93.608 du 28 février 2001 en cause de l’a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins
et de G. Ruyse contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 15 mars 2001, le
Conseil d’Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L’article 3 de la loi du 26 juillet 1996 et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d’égalité en ce
qu’ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières
de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d’un
contrôle démocratique ?

2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la
rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du
Conseil d’Etat ?

3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des principes généraux du droit en ce que la
ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ?

4. Le blocage du ticket modérateur viole-t-il le principe d’égalité en ce qu’il est conçu indépendamment de toute
notion de progressivité et en ce qu’il ne frappe qu’une catégorie de citoyens, alors que d’autres ne subissent pas
semblables charges mais, au contraire, bénéficient d’augmentation ou d’indexation de traitement ou de salaire qui
viennent grever le budget de l’A.M.I. et qui sont donc contraires à l’objectif poursuivi de réduction de dépenses ?

5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que
la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du
Conseil d’Etat et/ou d’interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de
l’antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? ».

c. Par arrêt n° 93.607 du 28 février 2001 en cause de l’a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins
et de J. de Toeuf contre l’Etat belge, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 15 mars 2001, le
Conseil d’Etat a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L’article 3 de la loi du 26 juillet 1996 et la loi de confirmation législative violent-ils le principe d’égalité en ce
qu’ils attribuent des prérogatives au Roi, susceptibles de prorogation, sans fixer les objectifs, les limites et les matières
de manière précise, privant ainsi les requérants des garanties fondamentales de la protection du législateur et d’un
contrôle démocratique ?

2. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H. dès lors que la
rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du
Conseil d’Etat ?

16799MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



3. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des principes généraux du droit en ce que la
ratification législative porte sur une des mesures qui, de facto, rétroagissent ?

4. Le blocage des honoraires viole-t-il le principe d’égalité en ce qu’il est conçu indépendamment de toute notion
de progressivité et en ce qu’il ne frappe qu’une catégorie de citoyens, alors que d’autres ne subissent pas semblables
réductions mais, au contraire, bénéficient d’augmentation ou d’indexation qui viennent grever le budget de l’A.M.I.,
augmenter les frais à charge des honoraires et qui sont donc contraires à l’objectif poursuivi de réduction de dépenses ?

5. Y a-t-il violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H.L.F. dès lors que
la rétroactivité de la loi de validation a pour objectif unique ou principal de soustraire le litige pendant à la censure du
Conseil d’Etat et/ou d’interférer dans le déroulement des plaintes et procédures pénales pendantes en raison de
l’antidate donnée aux troisième et quatrième éditions du Moniteur belge du 31 décembre 1996 ? ».

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2141, 2142 et 2143 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier,

P.-Y. Dutilleux.

ARBITRAGEHOF

[C − 2001/21268]

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

a. Bij arrest nr. 93.609 van 28 februari 2001 in zake de v.z.w. Belgisch Verbond der Syndicale Artsenkamers en
J. de Toeuf tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op
15 maart 2001, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Houden artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 en de bekrachtigingswet een schending in van het
gelijkheidsbeginsel doordat daarin aan de Koning prerogatieven worden verleend waarvan de geldigheidsduur kan
worden verlengd, terwijl de doelstellingen, de grenzen en de aangelegenheden niet precies zijn bepaald, zodat de
verzoekende partijen de fundamentele garanties van de bescherming door de wetgever en van een democratische
controle worden ontzegd ?

2. Houdt de terugwerking van de bekrachtigingswet een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in onderlinge samenhang gelezen met artikel 6 van het E.V.R.M., doordat die terugwerking alleen of hoofdzakelijk tot
doel heeft het aanhangige geding aan de toetsingsbevoegdheid van de Raad van State te onttrekken ?

3. Houdt de bekrachtiging bij wet een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in onderlinge
samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de
Mens, en van de algemene rechtsbeginselen, doordat die bekrachtiging betrekking heeft op een van de maatregelen die
de facto terugwerken ?

4. Houdt de lineaire vermindering met 3 % van de honoraria een schending in van het gelijkheidsbeginsel doordat
daarin geen enkel element van progressiviteit vervat zit en doordat die vermindering slechts één categorie van burgers
treft, terwijl andere categorieën niet aan zulke verminderingen worden onderworpen maar, integendeel, verhogingen
of indexeringen genieten die het budget van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bezwaren, de kosten ten laste van
de honoraria verhogen en dus strijdig zijn met de nagestreefde doelstelling van beperking van de uitgaven ?

5. Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in onderlinge samenhang gelezen met artikel 6 van het
E.V.R.M.F.V., geschonden doordat de terugwerking van de bekrachtigingswet alleen of hoofdzakelijk tot doel heeft het
aanhangige geding aan de toetsingsbevoegdheid van de Raad van State te onttrekken en/of te interfereren met de
afhandeling van de bij de strafrechter ingediende klachten en van de lopende strafrechtelijke procedures, op grond van
de omstandigheid dat de derde en de vierde uitgave van het Belgisch Staatsblad van 31 december 1996 geantidateerd
zijn ? »

b. Bij arrest nr. 93.608 van 28 februari 2001 in zake de v.z.w. Belgisch Verbond der Syndicale Artsenkamers en
G. Ruyse tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 15 maart 2001,
heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Houden artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 en de bekrachtigingswet een schending in van het
gelijkheidsbeginsel doordat daarin aan de Koning prerogatieven worden verleend waarvan de geldigheidsduur kan
worden verlengd, terwijl de doelstellingen, de grenzen en de aangelegenheden niet precies zijn bepaald, zodat de
verzoekende partijen de fundamentele garanties van de bescherming door de wetgever en van een democratische
controle worden ontzegd ?

2. Houdt de terugwerking van de bekrachtigingswet een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in onderlinge samenhang gelezen met artikel 6 van het E.V.R.M., doordat die terugwerking alleen of hoofdzakelijk tot
doel heeft het aanhangige geding aan de toetsingsbevoegdheid van de Raad van State te onttrekken ?

3. Houdt de bekrachtiging bij wet een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in onderlinge
samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de
Mens, en van de algemene rechtsbeginselen, doordat die bekrachtiging betrekking heeft op een van de maatregelen die
de facto terugwerken ?

4. Houdt de bevriezing van het remgeld een schending in van het gelijkheidsbeginsel doordat daarin geen enkel
element van progressiviteit vervat zit en doordat die bevriezing slechts één categorie van burgers (sic) treft, terwijl
andere categorieën geen dergelijke lasten dienen te dragen maar, integendeel, hun wedde of loon verhoogd of
geı̈ndexeerd zien, wat het budget van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bezwaart en dus strijdig is met de
nagestreefde doelstelling van beperking van de uitgaven ?
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5. Worden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in onderlinge samenhang gelezen met artikel 6 van het
E.V.R.M.F.V., geschonden doordat de terugwerking van de bekrachtigingswet alleen of hoofdzakelijk tot doel heeft het
aanhangige geding aan de toetsingsbevoegdheid van de Raad van State te onttrekken en/of te interfereren met de
afhandeling van de bij de strafrechter ingediende klachten en van de lopende strafrechtelijke procedures, op grond van
de omstandigheid dat de derde en de vierde uitgave van het Belgisch Staatsblad van 31 december 1996 geantidateerd
zijn ? »

c. Bij arrest nr. 93.607 van 28 februari 2001 in zake de v.z.w. Belgisch Verbond der Syndicale Artsenkamers en
J. de Toeuf tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op
15 maart 2001, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Houden artikel 3 van de wet van 26 juli 1996 en de bekrachtigingswet een schending in van het
gelijkheidsbeginsel doordat daarin aan de Koning prerogatieven worden verleend waarvan de geldigheidsduur kan
worden verlengd, terwijl de doelstellingen, de grenzen en de aangelegenheden niet precies zijn bepaald, zodat de
verzoekende partijen de fundamentele garanties van de bescherming door de wetgever en van een democratische
controle worden ontzegd ?

2. Houdt de terugwerking van de bekrachtigingswet een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
in onderlinge samenhang gelezen met artikel 6 van het E.V.R.M., doordat die terugwerking alleen of hoofdzakelijk tot
doel heeft het aanhangige geding aan de toetsingsbevoegdheid van de Raad van State te onttrekken ?

3. Houdt de bekrachtiging bij wet een schending in van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in onderlinge
samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de
Mens, en van de algemene rechtsbeginselen, doordat die bekrachtiging betrekking heeft op een van de maatregelen die
de facto terugwerken ?

4. Houdt de bevriezing van de honoraria een schending in van het gelijkheidsbeginsel doordat daarin geen enkel
element van progressiviteit vervat zit en doordat die bevriezing slechts één categorie van burgers treft, terwijl andere
categorieën niet aan zulke beperkingen worden onderworpen maar, integendeel, verhogingen of indexeringen genieten
die het budget van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bezwaren, de kosten ten laste van de honoraria verhogen en
dus strijdig zijn met de nagestreefde doelstelling van beperking van de uitgaven ? »

Die zaken zijn ingeschreven onder de nummers 2141, 2142 en 2143 van de rol van het Hof en werden
samengevoegd.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

SCHIEDSHOF

[C − 2001/21268]

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Schiedshof

a. In seinem Urteil Nr. 93.609 vom 28. Februar 2001 in Sachen der VoG Fédération belge des chambres syndicales
de médecins und J. de Toeuf gegen den Belgischen Staat, dessen Ausfertigung am 15. März 2001 in der Kanzlei des
Schiedshofes eingegangen ist, hat der Staatsrat folgende präjudizielle Fragen gestellt :

«1. Verstoßen Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 und das Bestätigungsgesetz gegen den Gleichheitsgrundsatz,
indem darin dem König Prärogativen eingeräumt werden, deren Geltungsdauer verlängert werden kann, während die
Zielsetzungen, Grenzen und Angelegenheiten nicht genau festgelegt sind, so daß den klagenden Parteien die
grundlegenden Garantien des Schutzes durch den Gesetzgeber und der demokratischen Kontrolle versagt werden?

2. Verstößt die Rückwirkung des Bestätigungsgesetzes gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung
mit Artikel 6 EMRK, indem diese Rückwirkung nur oder hauptsächlich zum Zweck hat, den anhängigen Streitfall der
Prüfungszuständigkeit des Staatsrats zu entziehen?

3. Verstößt die gesetzliche Bestätigung gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 1 des
ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention und mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen, indem
diese Bestätigung sich auf eine der de facto rückwirkenden Maßnahmen bezieht?

4. Verstößt die lineare Herabsetzung der Honorare um drei Prozent gegen den Gleichheitsgrundsatz, indem sie
jeder Progression entbehrt und nur eine einzige Kategorie von Bürgern betrifft, während andere Kategorien nicht
solchen Herabsetzungen unterliegen, sondern im Gegenteil Erhöhungen oder Indexierungen erhalten, die den
Haushalt der Kranken- und Invalidenversicherung belasten, die Kosten zu Lasten der Honorare erhöhen und somit im
Widerspruch zur verfolgten Zielsetzung der Ausgabenbegrenzung stehen?

5. Wird gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 6 EMRK verstoßen, indem die
Rückwirkung des Bestätigungsgesetzes nur oder hauptsächlich zum Zweck hat, den anhängigen Streitfall der
Prüfungszuständigkeit des Staatsrats zu entziehen und/oder in die Bearbeitung der Strafanzeigen und den Verlauf der
Strafverfahren einzugreifen, wegen der Rückdatierung der dritten und vierten Ausgabe des Belgischen Staatsblatts
vom 31. Dezember 1996?»

b. In seinem Urteil Nr. 93.608 vom 28. Februar 2001 in Sachen der VoG Fédération belge des chambres syndicales
de médecins und G. Ruyse gegen den Belgischen Staat, dessen Ausfertigung am 15. März 2001 in der Kanzlei des
Schiedshofes eingegangen ist, hat der Staatsrat folgende präjudizielle Fragen gestellt:

«1. Verstoßen Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 und das Bestätigungsgesetz gegen den Gleichheitsgrundsatz,
indem darin dem König Prärogativen eingeräumt werden, deren Geltungsdauer verlängert werden kann, während die
Zielsetzungen, Grenzen und Angelegenheiten nicht genau festgelegt sind, so daß den klagenden Parteien die
grundlegenden Garantien des Schutzes durch den Gesetzgeber und der demokratischen Kontrolle versagt werden?

2. Verstößt die Rückwirkung des Bestätigungsgesetzes gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung
mit Artikel 6 EMRK, indem diese Rückwirkung nur oder hauptsächlich zum Zweck hat, den anhängigen Streitfall der
Prüfungszuständigkeit des Staatsrats zu entziehen?
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3. Verstößt die gesetzliche Bestätigung gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 1 des
ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention und mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen, indem
diese Bestätigung sich auf eine der de facto rückwirkenden Maßnahmen bezieht?

4. Verstößt die Selbstbeteiligungssperre gegen den Gleichheitsgrundsatz, indem sie jeder Progression entbehrt und
nur eine einzige Kategorie von Bürgern betrifft, während andere Kategorien nicht solchen Belastungen unterliegen,
sondern im Gegenteil Gehalts- oder Lohnerhöhungen bzw. Indexierungen erhalten, die den Haushalt der Kranken- und
Invalidenversicherung belasten und somit im Widerspruch zur verfolgten Zielsetzung der Ausgabenbegrenzung
stehen?

5. Wird gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 6 EMRK verstoßen, indem die
Rückwirkung des Bestätigungsgesetzes nur oder hauptsächlich zum Zweck hat, den anhängigen Streitfall der
Prüfungszuständigkeit des Staatsrats zu entziehen und/oder in die Bearbeitung der Strafanzeigen und den Verlauf der
Strafverfahren einzugreifen, wegen der Rückdatierung der dritten und vierten Ausgabe des Belgischen Staatsblatts
vom 31. Dezember 1996?»

c. In seinem Urteil Nr. 93.607 vom 28. Februar 2001 in Sachen der VoG Fédération belge des chambres syndicales
de médecins und J. de Toeuf gegen den Belgischen Staat, dessen Ausfertigung am 15. März 2001 in der Kanzlei des
Schiedshofes eingegangen ist, hat der Staatsrat folgende präjudizielle Fragen gestellt:

«1. Verstoßen Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 und das Bestätigungsgesetz gegen den Gleichheitsgrundsatz,
indem darin dem König Prärogativen eingeräumt werden, deren Geltungsdauer verlängert werden kann, während die
Zielsetzungen, Grenzen und Angelegenheiten nicht genau festgelegt sind, so daß den klagenden Parteien die
grundlegenden Garantien des Schutzes durch den Gesetzgeber und der demokratischen Kontrolle versagt werden?

2. Verstößt die Rückwirkung des Bestätigungsgesetzes gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung
mit Artikel 6 EMRK, indem diese Rückwirkung nur oder hauptsächlich zum Zweck hat, den anhängigen Streitfall der
Prüfungszuständigkeit des Staatsrats zu entziehen?

3. Verstößt die gesetzliche Bestätigung gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 1 des
ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention und mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen, indem
diese Bestätigung sich auf eine der de facto rückwirkenden Maßnahmen bezieht?

4. Verstößt die Honorarsperre gegen den Gleichheitsgrundsatz, indem sie jeder Progression entbehrt und nur eine
einzige Kategorie von Bürgern betrifft, während andere Kategorien nicht solchen Beschränkungen unterliegen, sondern
im Gegenteil Erhöhungen oder Indexierungen erhalten, die den Haushalt der Kranken- und Invalidenversicherung
belasten, die Kosten zu Lasten der Honorare erhöhen und somit im Widerspruch zur verfolgten Zielsetzung der
Ausgabenbegrenzung stehen?»

Diese Rechtssachen wurden unter den Nummern 2141, 2142 und 2143 ins Geschäftsverzeichnis des Hofes
eingetragen und verbunden.

Der Kanzler,
P.-Y. Dutilleux.

COUR D’ARBITRAGE

[C − 2001/21270]
Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage

Par arrêt n˚ 94.347 du 27 mars 2001 en cause de M. Troclet contre l’Etat belge et le président du Tribunal du travail
de Charleroi, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le 23 avril 2001, le Conseil d’Etat a posé
la question préjudicielle suivante :

« L’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, combiné avec l’article 259quinquies, § 1er, 1˚, du Code
judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu’il est interprété en ce sens que la désignation des
titulaires des mandats adjoints de vice-président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal
de commerce, par les assemblées générales compétentes en leur sein et, en cas de parité des suffrages, par le président
de l’assemblée générale compétente, sans aucune intervention d’un organe du pouvoir exécutif, n’est pas susceptible
d’un recours devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux de l’annulation, contrairement aux désignations aux
autres mandats adjoints de premier avocat général près des cours, d’avocat général près la Cour d’appel et près la Cour
du travail, et de premier substitut, visés par l’article 259quinquies, § 1er, 2˚, du Code judiciaire, lesquels sont désignés
par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps ?

L’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, combiné avec l’article 259quinquies, § 1er, 1˚, du Code
judiciaire, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu’il est interprété en ce sens que la désignation des
titulaires des mandats adjoints de vice-président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal
de commerce, par les assemblées générales compétentes en leur sein et, en cas de parité des suffrages, par le président
de l’assemblée générale compétente, sans aucune intervention d’un organe du pouvoir exécutif, n’est pas susceptible
d’un recours devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux de l’annulation, contrairement aux désignations aux
autres mandats de chef de corps visés par l’article 259quater du Code judiciaire, lesquels sont nommés par le Roi sur
présentation de la Commission de nomination du Conseil supérieur de la Justice et après avis motivé émis par
l’assemblée générale de la juridiction, si bien que seuls les juges candidats à un mandat adjoint se trouvent privés de
toute garantie juridictionnelle et, partant, victimes d’une différence de traitement devant le droit d’égal accès à un
tribunal ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 2162 du rôle de la Cour.

Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
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ARBITRAGEHOF

[C − 2001/21270]

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Bij arrest nr. 94.347 van 27 maart 2001 in zake M. Troclet tegen de Belgische Staat en de voorzitter van de
Arbeidsrechtbank te Charleroi, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 23 april 2001,
heeft de Raad van State de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, juncto artikel 259quinquies, § 1, 1˚,
van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat
tegen de aanstelling van bekleders van de adjunct-mandaten van ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg,
de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel, door de bevoegde algemene vergaderingen ervan en bij staking
van stemmen, door de voorzitter van de bevoegde algemene vergadering, zonder enig optreden van een orgaan van
de uitvoerende macht, geen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State die geschillen berecht op eis tot
nietigverklaring, in tegenstelling tot de aanstellingen in andere adjunct-mandaten van eerste advocaat-generaal bij de
hoven, van advocaat-generaal bij het hof van beroep en bij het Arbeidshof en van eerste substituut, vermeld in
artikel 259quinquies, § 1, 2˚, van het Gerechtelijk Wetboek, voor welke mandaten de aanstellingen geschieden door de
Koning na gemotiveerde voordracht van twee gegadigden door de korpschef ?

Schendt artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, juncto artikel 259quinquies, § 1, 1˚, van
het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het in die zin wordt geı̈nterpreteerd dat tegen
de aanstelling van bekleders van de adjunct-mandaten van ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de
arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel, door de bevoegde algemene vergaderingen ervan, en bij staking
van stemmen, door de voorzitter van de bevoegde algemene vergadering, zonder enig optreden van een orgaan van
de uitvoerende macht, geen beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State die geschillen berecht op eis tot
nietigverklaring, in tegenstelling tot de aanstellingen in de andere mandaten van korpsoverste vermeld in
artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek, voor welke mandaten de benoemingen geschieden door de Koning na
voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie en na met redenen omkleed advies van de algemene vergadering van
het rechtscollege, zodat alleen de rechters die solliciteren naar een adjunct-mandaat elke rechterlijke garantie wordt
ontnomen en bijgevolg het slachtoffer zijn van een verschil in behandeling wat het recht van gelijke toegang tot een
rechtbank betreft ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 2162 van de rol van het Hof.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

SCHIEDSHOF

[C − 2001/21270]

Bekanntmachung vorgeschrieben durch Artikel 74 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Schiedshof

In seinem Urteil Nr. 94.347 vom 27. März 2001 in Sachen M. Troclet gegen den Belgischen Staat und den
Präsidenten des Arbeitsgerichts Charleroi, dessen Ausfertigung am 23. April 2001 in der Kanzlei des Schiedshofes
eingegangen ist, hat der Staatsrat folgende präjudizielle Frage gestellt:

«Verstöβt Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat in Verbindung mit Artikel 259quinquies § 1
Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, wenn er dahingehend ausgelegt wird, daβ
gegen die Bezeichnung von Inhabern beigeordneter Mandate als Vizepräsident des Gerichts erster Instanz, des
Arbeitsgerichts und des Handelsgerichts, durch deren zuständige Generalversammlungen und bei Stimmengleichheit
durch den Vorsitzenden der zuständigen Generalversammlung, ohne jegliches Einschreiten eines Organs der
ausführenden Gewalt, keine Nichtigkeitsklage beim Staatsrat erhoben werden kann, und zwar im Gegensatz zur
Einsetzung in die anderen beigeordneten Mandate als erster Generalanwalt bei den Gerichtshöfen, Generalanwalt beim
Appellationshof und beim Arbeitsgerichtshof und erster Staatsanwalt, die in Artikel 259quinquies § 1 Nr. 2 des
Gerichtsgesetzbuches aufgeführt sind und bei denen die Bezeichnung durch den König auf mit Gründen versehenen
Vorschlag zweier Kandidaten durch den Korpschef erfolgt?

Verstöβt Artikel 14 § 1 der koordinierten Gesetze über den Staatsrat in Verbindung mit Artikel 259quinquies § 1 Nr. 1
des Gerichtsgesetzbuches gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, wenn er dahingehend ausgelegt wird, daβ gegen
die Bezeichnung von Inhabern beigeordneter Mandate als Vizepräsident des Gerichts erster Instanz, des Arbeitsge-
richts und des Handelsgerichts, durch deren zuständige Generalversammlungen und bei Stimmengleichheit durch den
Vorsitzenden der zuständigen Generalversammlung, ohne jegliches Einschreiten eines Organs der ausführenden
Gewalt, keine Nichtigkeitsklage beim Staatsrat erhoben werden kann, und zwar im Gegensatz zur Einsetzung in die
anderen Mandate als Korpschef, die in Artikel 259quater des Gerichtsgesetzbuches aufgeführt sind und bei denen die
Ernennung durch den König auf Vorschlag der Ernennungskommission des Hohen Justizrates und nach mit Gründen
versehenem Gutachten der Generalversammlung des Rechtsprechungsorgans erfolgt, so daβ nur den Richtern, die sich
um ein beigeordnetes Mandat bewerben, jede Rechtsprechungsgarantie versagt wird und sie demzufolge einen
Behandlungsunterschied hinsichtlich des Rechts auf gleichen Zugang zu einem Gericht erleiden?»

Diese Rechtssache wurde unter der Nummer 2162 ins Geschäftsverzeichnis des Hofes eingetragen.

Der Kanzler,

P.-Y. Dutilleux.
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COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

[C − 2001/03214]
13 MAART 2001. — Besluit van de Commissie voor het Bank- en

Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennoot-
schappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op
artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194
tot 201;

Gelet op de lijst van de naamloze vennootschappen en de comman-
ditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het
spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 21 februari 2001 en
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 april 2001, evenals de
sedertdien ingetreden wijzigingen,

Besluit :
De op 21 februari 2001 opgemaakte lijst van de naamloze vennoot-

schappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een
openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als
volgt gewijzigd :

In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn opgeno-
men in de notering van een effectenbeurs »

door de vervanging van :
« COFINIMMO, Waterloosesteenweg 876, 1000 Brussel » door « COFI-

NIMMO, Woluwelaan 58, 1200 Brussel »;
door de schrapping van :
COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE ET D’OUTRE-MER,

Koningsstraat 30, 1000 Brussel;
MECANIVER, de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel.
In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten in het publiek

zijn verspreid als gevolg van een openbaar aanbod tot inschrijving, een
openbaar aanbod tot verkoop of een openbaar aanbod tot omruiling,
dan wel omdat zij voorheen waren opgenomen in de notering van een
effectenbeurs »

door de schrapping van :
ANTWERPSE HYPOTHEEKKAS, Grotesteenweg 214, 2600 Antwer-

pen;
DIPO (SPAARBANK), Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen.
Brussel, 23 april 2001.

De Voorzitter,
E. WYMEERSCH.

[C − 2001/03231]
Toestemming voor een fusie tussen een kredietinstelling en een

beleggingsonderneming (artikel 31 van de wet van 22 maart 1993
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en
artikel 74 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsonderne-
mingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs)

Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73
van de wet van 6 april 1995 heeft de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen haar toestemming verleend voor de fusie door opslor-
ping van de beursvennootschap REYERS, BEAUVOIS, de VILLEN-
FAGNE N.V., verkort REYERS, BEAUVOIS, Aarlenstraat 39/41, bus 10,
1000 Brussel, door DEWAAY BANK N.V., Anspachlaan 1, bus 39,
1000 Brussel, op 1 juni 2001.

Krachtens de artikelen 31 van de wet van 22 maart 1993 en 74 van de
wet van 6 april 1995, is iedere overdracht, tussen kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen of tussen dergelijke ondernemingen en
andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en
verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken
vennootschappen of ondernemingen, waarvoor toestemming is ver-
leend overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en
73 van de wet van 6 april 1995, aan derden tegenstelbaar zodra de
toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in
het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 9 mei 2001.

De Voorzitter,
E. Wymeersch.

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

[C − 2001/03214]
13 MARS 2001. — Arrêté de la Commission bancaire et financière

modifiant la liste des sociétés anonymes et des sociétés en
commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel
à l’épargne

La Commission bancaire et financière,

Vu le Code des sociétés, notamment l’article 438, alinéas 3 et 4;

Vu l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés, notamment les articles 194 à 201;

Vu la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne arrêtée au
21 février 2001, publiée au Moniteur belge du 3 avril 2001 et les
modifications intervenues depuis cette date,

Arrête :
La liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par

actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne arrêtée au
21 février 2001est modifiée comme suit :

A la rubrique « Sociétés dont les titres sont inscrits à la cote d’une
bourse de valeurs mobilières »

par le remplacement de :
« COFINIMMO, chaussée de Waterloo 876, 1000 Bruxelles » par

« COFINIMMO, boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles »;
par la radiation de :
COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE ET D’OUTRE-MER,

rue Royale 30, 1000 Bruxelles;
MECANIVER, avenue de Broqueville 12, 1150 Bruxelles.
A la rubrique « Sociétés dont les titres sont répandus dans le public,

suite à une offre publique en souscription, une offre publique de vente
ou une offre publique d’échange ou suite à une inscription antérieure à
la cote d’une bourse de valeurs mobilières »

par la radiation de :
CAISSE HYPOTHECAIRE ANVERSOISE, Grotesteenweg 214,

2600 Antwerpen;
DIPO (SPAARBANK), Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen.
Bruxelles, le 23 avril 2001.

Le Président,
E. WYMEERSCH.

[C − 2001/03231]
Autorisation d’une fusion entre un établissement de crédit et une

entreprise d’investissement (article 31 de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et
article 74 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires,
au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux
intermédiaires et conseillers en placements)

Conformément aux articles 30 de la loi du 22 mars 1993 et 73 de la loi
du 6 avril 1995, la Commission bancaire et financière a autorisé la
fusion par absorption de la société de bourse REYERS, BEAUVOIS,
de VILLENFAGNE S.A., en abrégé REYERS, BEAUVOIS,
rue d’Arlon 39/41, bte 10, 1000 Bruxelles par la BANQUE
DEWAAY S.A., boulevard Anspach 1, bte 39, 1000 Bruxelles, à dater du
1er juin 2001.

Aux termes des articles 31 de la loi du 22 mars 1993 et 74 de la loi du
6 avril 1995, toute cession entre établissements de crédit et entreprises
d’investissement ou entre de telles entreprises et d’autres institutions
financières des droits et obligations résultant des opérations des
sociétés ou entreprises concernées et autorisée conformément aux
dispositions des articles 30 de la loi du 22 mars 1993 et 73 de la loi du
6 avril 1995, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge
de l’autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 9 mai 2001.

Le président,
E. Wymeersch.
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SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2001/08212]
Selectie van Franstalige directiesecretarissen (m/v) (rang 25) voor het

Ministerie van de Franse Gemeenschap en sommige instellingen
van openbaar nut die ervan afhangen

Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die vier jaar
geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Burger van de Europese Unie zijn.
2. Vereist(e) diploma(‘s) op 1 november 2001 :
Diploma van hoger economisch onderwijs van het korte type

(graduaat) met volledig leerplan of voor sociale promotie; diploma van
geaggregeerde van het secundair lager onderwijs, afdeling « handel » of
geaggregeerde van het secundair lager onderwijs (alle afdelingen) met
bijkomende optie «economie»; diploma behaald na minstens
750 lestijden in een technische onderwijsinstelling B3/B1 en die bij de
toelating het volgende eist : een diploma van hogere secundaire studies
of het slagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen of een
diploma van een afdeling gerangschikt in de categorie B3/B2.

Worden eveneens aanvaard :
— de diploma’s vroeger behaald onder een andere benaming en

gelijkgesteld met één van de vermelde diploma’s;
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften

die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen;

— de afgeleverde diploma’s die hiermee overeenstemmen en afge-
leverd worden overeenkomstig de decreten van de Vlaamse en
Duitstalige Gemeenschap. In dit geval moet u wel eerst uw kennis van
het Frans bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt
taalbrevet.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 714 955 BEF, reglementaire toeslagen niet
inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 30),

fax (02-214 45 61) of brief (SELOR, Dienst Selecties Franse Gemeen-
schap, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel,
tel. 02-214 44 11). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer AFC01001 van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08213]
Selectie van Franstalige sociaal werkers (rang 25)
voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap

Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die vier jaar
geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Burger van de Europese Unie zijn.
2. Vereist(e) diploma(‘s) op 1 november 2001 :
Gegradueerde sociaal verpleger of gerechtigd zijn die titel te voeren

overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 17 augus-
tus 1957; sociaal raadgever, assistent in de psychologie; gespecialiseerd
opvoeder, opvoeder van onaangepaste kinderen of gegradueerde in de
orthopedagogie, afgeleverd door het hoger onderwijs van het korte
type; maatschappelijk assistent.

Worden eveneens aanvaard :
— de diploma’s vroeger behaald onder een andere benaming en

gelijkgesteld met één van de vermelde diploma’s;

SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

[C − 2001/08212]
Sélection de secrétaire de direction (m/f) (rang 25), d’expression

française, pour la Communauté française et certains Organismes
d’intérêt public qui en relèvent

Une réserve de lauréats, valable quatre ans, sera établie.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre citoyen(ne) de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis au 1er novembre 2001 :
Diplôme de l’enseignement supérieur économique de type court

(gradué), de plein exercice ou de promotion sociale; diplôme d’agrégé
de l’enseignement secondaire inférieur, section « commerce » ou
d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec
option complémentaire « économie »; diplôme délivré après au moins
750 périodes par un établissement d’enseignement technique B3/B1 qui
lors de l’admission exige un diplôme d’études secondaires supérieures
ou la réussite d’un examen d’entrée y assimilé ou un diplôme d’une
section classée B3/B2.

Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu un diplôme délivré anciennement qui corres-

pond aux diplômes précités;
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré

équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes;

— vous avez obtenu votre diplôme en néerlandais ou en allemand
(c’est-à-dire délivrés conformément aux décrets de la Communauté
flamande et de la Communauté germanophone). Le cas échéant, il
faudra préalablement démontrer votre connaissance de la langue
française au moyen d’un certificat de connaissances linguistiques
délivré par SELOR.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 714 955 BEF, allocations réglemen-
taires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 30),

par fax (02-214 45 61) ou par lettre (SELOR, Sélections Communauté
française, quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20,
1000 Bruxelles, tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également poser votre
candidature directement sur notre site web http://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence AFC01001 de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08213]
Sélection de travailleur social (m/f) (rang 25), d’expression française,

pour le Ministère de la Communauté française

Une réserve de lauréats, valable quatre ans, sera établie.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre citoyen de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis au 1er novembre 2001 :
Infirmier gradué social ou habilité à porter ce titre en application de

l’article 25 de l’arrêté royal du 17 août 1957; conseiller social; assistant
en psychologie; éducateur spécialisé, éducateur, éducateur de l’enfance
inadaptée ou gradué en orthopédagogie délivré dans l’enseignement
supérieur de type court; assistant social.

Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu un diplôme délivré anciennement qui corres-

pond aux diplômes précités;
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— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften
die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen;

— de afgeleverde diploma’s die hiermee overeenstemmen en afge-
leverd worden overeenkomstig de decreten van de Vlaamse en
Duitstalige Gemeenschap. In dit geval moet u wel eerst uw kennis van
het Frans bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt
taalbrevet.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 864 163 BEF, reglementaire toeslagen niet
inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 30),

fax (02-214 45 61) of brief (SELOR, Dienst Selecties Franse Gemeen-
schap, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel,
tel. 02-214 44 11). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer (AFC01002) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08214]
Selectie van Franstalige bibliotheekbeheerders (m/v) (rang 25)

voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap

Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die vier jaar
geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Burger van de Europese Unie zijn.
2. Vereist(e) diploma(‘s) op 1 november 2001 : graduaat in bibliothe-

conomie en documentatie.
Worden eveneens aanvaard :
— de diploma’s vroeger behaald onder een andere benaming en

gelijkgesteld met één van de vermelde diploma’s;
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften

die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen;

— de afgeleverde diploma’s die hiermee overeenstemmen en afge-
leverd worden overeenkomstig de decreten van de Vlaamse en
Duitstalige Gemeenschap. In dit geval moet u wel eerst uw kennis van
het Frans bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt
taalbrevet.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 777 125 BEF, reglementaire toeslagen niet
inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 30),

fax (02-214 45 61) of brief (SELOR, Dienst Selecties Franse Gemeen-
schap, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel,
tel. 02-214 44 11). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer (AFC01003) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré
équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes;

— vous avez obtenu votre diplôme en néerlandais ou en allemand
(c’est-à-dire délivrés conformément aux décrets de la Communauté
flamande et de la Communauté germanophone). Le cas échéant, il
faudra préalablement démontrer votre connaissance de la langue
française au moyen d’un certificat de connaissances linguistiques
délivré par SELOR.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 864 163 BEF, allocations réglemen-
taires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 30),

par fax (02-214 45 61) ou par lettre (SELOR, ″ Sélections Communauté
française, quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20,
1000 Bruxelles, tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également poser votre
candidature directement sur notre site web http://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence AFC01002 de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08214]
Sélection de gestionnaire de bibliothèque (m/f) (rang 25), d’expres-

sion française, pour le Ministère de la Communauté française

Une réserve de lauréats, valable quatre ans, sera établie.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre citoyen de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis au 1er novembre 2001 : gradué en bibliothéco-

nomie et documentation.
Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu un diplôme délivré anciennement qui corres-

pond aux diplômes précités;
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré

équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes;

— vous avez obtenu votre diplôme en néerlandais ou en allemand
(c’est-à-dire délivrés conformément aux décrets de la Communauté
flamande et de la Communauté germanophone). Le cas échéant, il
faudra préalablement démontrer votre connaissance de la langue
française au moyen d’un certificat de connaissances linguistiques
délivré par SELOR.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 777 125 BEF, allocations réglemen-
taires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 30),

par fax (02-214 45 61) ou par lettre (SELOR, Sélections Communauté
française, quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20,
1000 Bruxelles, tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également poser votre
candidature directement sur notre site web http://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence AFC01003 de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.
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[C − 2001/08215]
Selectie van Franstalige verificateurs (m/v) (rang 25)

voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap

Na deze selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd, die vier jaar
geldig blijft.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Burger van de Europese Unie zijn.
2. Vereist(e) diploma(‘s) op 1 november 2001 :
Diploma van hoger economisch onderwijs van het korte type

(graduaat) met volledig leerplan of voor sociale promotie; diploma van
geaggregeerde van het secundair lager onderwijs, afdeling « handel » of
geaggregeerde van het secundair lager onderwijs (alle afdelingen) met
bijkomende optie « economie »; diploma behaald na minstens
750 lestijden in een technische onderwijsinstelling B3/B1 en die bij de
toelating het volgende eist : een diploma van hogere secundaire studies
of het welslagen voor een daarmee gelijkgesteld toelatingsexamen of
een diploma van een afdeling gerangschikt in de categorie B3/B2.

Worden eveneens aanvaard :
— de diploma’s vroeger behaald onder een andere benaming en

gelijkgesteld met één van de vermelde diploma’s;
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften

die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen;

— de afgeleverde diploma’s die hiermee overeenstemmen en afgele-
verd worden overeenkomstig de decreten van de Vlaamse en Duits-
talige Gemeenschap. In dit geval moet u wel eerst uw kennis van het
Frans bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt taalbrevet.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 777 125 BEF, reglementaire toeslagen niet
inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 30),

fax (02-214 45 61) of brief (SELOR, Dienst Selecties Franse Gemeen-
schap, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel,
tel. 02-214 44 11). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer (AFC01004) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08207]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs

(rang 10) (m/v) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ)

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden
aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene
geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum
aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Belg of burger van de Europese Unie zijn.
2. Vereist(e) diploma(’s) :
Industrieel ingenieur chemie, optie chemie of biochemie; industrieel

ingenieur milieukunde of industrieel ingenieur landbouw en biotech-
nologie.

Worden eveneens aanvaard :
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften

die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen;

[C − 2001/08215]
Sélection de vérificateur (m/f) (rang 25), d’expression française,

pour le Ministère de la Communauté française

Une réserve de lauréats, valable quatre ans, sera établie.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre citoyen de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis au 1er novembre 2001 :
Diplôme de l’enseignement supérieur économique de type court (gra-

dué), de plein exercice ou de promotion sociale; diplôme d’agrégé de
l’enseignement secondaire inférieur, section « commerce » ou d’agrégé
de l’enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option
complémentaire « économie »; diplôme délivré après au moins
750 périodes par un établissement d’enseignement technique B3/B1
qui, lors de l’admission, exige un diplôme d’études secondaires
supérieures ou la réussite d’un examen d’entrée y assimilé ou un
diplôme d’une section classée B3/B2.

Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu un diplôme délivré anciennement qui corres-

pond aux diplômes précités;
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré

équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes;

— vous avez obtenu votre diplôme en néerlandais ou en allemand
(c’est-à-dire délivrés conformément aux décrets de la Communauté
flamande et de la Communauté germanophone). Le cas échéant, il
faudra préalablement démontrer votre connaissance de la langue
française au moyen d’un certificat de connaissances linguistiques
délivré par SELOR.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 777 125 BEF, allocations réglemen-
taires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 30),

par fax (02-214 45 61) ou par lettre (SELOR, Sélections Communauté
française, quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20,
1000 Bruxelles, tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également poser votre
candidature directement sur notre site web http://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence AFC01004 de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08207]
Sélection comparative d’ingénieurs industriels (rang 10) (m/f), d’expres-

sion néerlandaise, pour le Fonds des Maladies professionnelles
(FMP)

Une réserve de 50 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie.

Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l’attribution de la
dernière place, le nombre maximum de 50 lauréats fixé est augmenté en
leur faveur.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre Belge ou citoyen de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis :
Diplôme de licencié en sciences économiques, en sciences économi-

ques appliquées, en sciences commerciales ou d’ingénieur commercial.

Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré

équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes;
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— de afgeleverde diploma’s die hiermee overeenstemmen en afge-
leverd worden overeenkomstig de decreten van de Franse en Duitsta-
lige Gemeenschap. In dit geval moet u wel eerst uw kennis van het
Nederlands bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt
taalbrevet.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2000-2001 zijn toe-
gelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 1 028 268 BEF minimum tot 1 597 383 BEF
maximum (index 1,2434), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20),

fax (02-214 45 60) of brief (SELOR, Selectie Federale Overheid – Sectie
Sociale Parastatalen, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel,
tel. 02-214 44 11). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, rijksregisternum-
mer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet het refertenummer
ANG01021 en de juiste benaming van de selectie te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08208]
Selectie van Nederlandstalige ingenieurs (m/v) (rang 10) voor het

Bestuur van de Luchtvaart – Ministerie van Verkeer en Infrastruc-
tuur

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden
aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene
geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum
aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Burger van de Europese Unie zijn.
2. Vereist(e) diploma(‘s) op 2 juni 2001 :
— burgerlijk elektrotechnisch of werktuigkundig-elektrotechnisch

ingenieur;
— een getuigschrift uitgereikt aan diegene die met vrucht de studies

van de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School
hebben voleindigd in een afdeling die overeenstemt met één der
bovenvermelde specialisaties en die gerechtigd zijn tot het voeren van
de titel van burgerlijk ingenieur.

Worden eveneens aanvaard :
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften

die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen;

— de afgeleverde diploma’s die hiermee overeenstemmen en afgele-
verd worden overeenkomstig de decreten van de Franstalige en
Duitstalige gemeenschap. In dit geval moet je wel eerst je kennis van
het Nederlands bewijzen door middel van een door SELOR uitgereikt
taalbrevet.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2000-2001 zijn toe-
gelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 1 266 736 BEF, reglementaire toeslagen
niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20),

fax (02-214 45 60) of brief (SELOR, Dienst Selecties Federale Overheid,
Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel, tel. 02-214 44 11). U
kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be

— vous avez obtenu votre diplôme en néerlandais ou en allemand
(c’est-à-dire délivrés conformément aux décrets de la Communauté
flamande et de la Communauté germanophone). Le cas échéant, il
faudra préalablement démontrer votre connaissance de la langue
française au moyen d’un certificat de connaissances linguistiques
délivré par SELOR.

Les étudiants qui au cours de l’année académique 2000-2001 suivent
la dernière année des études pour l’obtention du diplôme requis, sont
également admis.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 1 028 268 BEF minimum à
1 597 383 BEF maximum à l’indice actuel (échelle 10C), allocations
réglementaires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 20),

par fax (02-214 45 60) ou par lettre (SELOR Sélection de l’Etat fédéral –
Section Parastataux sociaux, quartier Esplanade, rue Montagne de
l’Oratoire 20, 1000 Bruxelles, tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également
poser votre candidature directement sur notre site web
http://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre numéro du registre national ainsi que la dénomination correcte de
votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le numéro de référence
ANG01021 ainsi que l’intitulé de la sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08208]
Sélection d’ingénieur (m/f) (rang 10), d’expression néerlandaise, pour

l’Administration de l’Aéronautique - Ministère des Communica-
tions et de l’Infrastructure

Une réserve de 20 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie.

Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l’attribution de la
dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en
leur faveur.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre citoyen de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis au 2 juin 2001 :
— ingénieur civil électricien ou ingénieur civil électro-mécanicien;

— certificat délivré aux lauréats d’une des spécialisations citées
ci-dessus de la section polytechnique de l’Ecole royale militaire et qui
peuvent porter le titre d’ingénieur civil.

Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré

équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnais-
sance des diplômes;

— vous avez obtenu votre diplôme en français ou en allemand
(c’est-à-dire délivrés conformément aux décrets de la Communauté
flamande et de la Communauté germanophone). Dans ce cas, il faudra
préalablement démontrer votre connaissance de la langue néerlandaise
au moyen d’un certificat de connaissances linguistiques délivré par
SELOR.

Les étudiants qui au cours de l’année académique 2000-2001 suivent
la dernière année des études pour l’obtention du diplôme requis, sont
également admis.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de la sélection
que vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 1 266 736 BEF, allocations régle-
mentaires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 20),

par fax (02-214 45 60) ou par lettre (SELOR, Sélections de l’Etat fédéral,
quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20, 1000 Bruxelles,
tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également poser votre candidature
directement sur notre site web http://www.selor.be
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U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer (ANG01022) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08209]
Selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (m/v) (rang 26)

voor het Ministerie van Justitie

Na deze selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden
aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene
geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum
aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Belg zijn.
2. Vereist(e) diploma(’s) : sociaal assistent.
Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2000-2001 zijn toe-

gelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 779 338 BEF, reglementaire toeslagen niet
inbegrepen.

Solliciteren kan tot 7 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20), fax

(02-214 45 60) of brief (SELOR, Dienst Selecties Federale Overheid,
Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel, tel. 02-214 44 11). U
kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website http://www.selor.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer (ANG01811) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08210]
Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hoofdscheepstechnici

(m/v) (rang C2) voor de Afdeling Vloot te Oostende van het
Departement Leefmilieu en Infrastructuur – Administratie Water-
wegen en Zeewezen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee
jaar geldig blijft.

Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene
geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum
aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Burger van de Europese Unie zijn;
2. Vereiste diploma’s :
— brevet van officier werktuigkundige 1e klasse;
— brevet van officier werktuigkundige 2e klasse;
— brevet van officier werktuigkundige 3e klasse;
Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2000-2001 zijn toe-

gelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 1 019 588 BEF (25 274,926 euro), reglemen-
taire toeslagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.
U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20),

fax (02-553 52 00) of brief (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling wervingen en personeelsbewegingen, Cel selecties Vlaamse
Gemeenschap, SELOR, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel,
tel. 02-553 59 45). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be of via e-mail : ghislena.debaets@azf.vlaanderen.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence (ANG01022) de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08209]
Sélection d’assistants sociaux (m/f) (rang 26),

d’expression française, pour le Ministère de la Justice

Une réserve de 100 lauréats maximum, valable deux ans, sera établie.

Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l’attribution de la
dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en
leur faveur.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre belge.
2. Diplôme requis : assistant social.
Les étudiants qui au cours de l’année académique 2000-2001 suivent

la dernière année des études pour l’obtention du diplôme requis, sont
également admis.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 779 338 BEF, allocations réglemen-
taires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 7 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 30),

par fax (02-214 45 61) ou par lettre (SELOR, Sélections de l’Etat fédéral,
quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20, 1000 Bruxelles,
tél. 02-214 44 11). Vous pouvez également poser votre candidature
directement sur notre site web http://www.selor.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme et la langue dans laquelle vous
l’avez obtenu. N’oubliez pas d’indiquer le numéro de référence
(AFG01811) de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08210]
Sélection comparative de techniciens maritimes principaux (m/f)

(rang C2), d’expression néerlandaise, pour la division « Flotte » à
Ostende de l’Administration des Voies hydrauliques et de la
Marine du Département de l’Environnement et de l’Infrastructure
(Ministère de la Communauté flamande)

Une réserve de lauréats, valable de deux ans, sera établie.

Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l’attribution de la
dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en
leur faveur.

Conditions d’admissibilité :
1. Etre citoyen de l’Union européenne.
2. Diplôme(s) requis :
— brevet d’officier mécanicien 1re classe;
— brevet d’officier mécanicien 2e classe;
— brevet d’officier mécanicien 3e classe.
Les étudiants qui au cours de l’année académique 2000-2001 suivent

la dernière année des études pour l’obtention du diplôme requis, sont
également admis.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de la sélection
que vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 1 019 588 BEF (25 274,926 euros),
allocations réglementaires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.
Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 20),

par fax (02-553 52 00) ou par lettre (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling wervingen en personeelsbewegingen, Cel
selecties Vlaamse Gemeenschap, SELOR, Boudewijnlaan 30,
1000 Brussel, tél. 02-553 59 45). Vous pouvez également poser votre
candidature directement sur notre site web http://www.selor.be ou via
e-mail : ghislena.debaets@azf.vlaanderen.be
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U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer, evenals uw behaalde diploma. Vergeet
niet het refertenummer ANV01020 van de selectieprocedure te
vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

[C − 2001/08211]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informatici (m/v)
(rang A1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke
instellingen)

Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die
twee jaar geldig blijft.

Indien er voor de toekenning van de laatste plaats verscheidene
geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum
aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

1. Belg of burger van de Europese Unie zijn.

2. Vereiste diploma’s :

— diploma van burgerlijk ingenieur;

— diploma van burgerlijk ingenieur-architect;

— getuigschrift uitgereikt aan degenen die met succes de studies aan
de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School hebben
beëindigd en die ingevolge de wet van 11 september 1933 op de
bescherming van de titels van hoger onderwijs, gerechtigd zijn tot het
voeren van de titel van burgerlijk ingenieur;

— diploma van landbouwkundig ingenieur of van ingenieur in de
scheikunde en de landbouwindustrieën of van bio-ingenieur;

— diploma van licentiaat in de wetenschappen;

— diploma van licentiaat in de informatica;

— diploma van licentiaat in de economische wetenschappen, licen-
tiaat in de toegepaste economische wetenschappen, licentiaat in de
handelswetenschappen, handelsingenieur;

— diploma van industrieel ingenieur;

— bijzondere licentie in de informatica of diploma in gespeciali-
seerde studies of aanvullende studies in de informatica, uitgereikt door
een universiteit, voor zover de houder ervan een diploma bezit dat
toegang verleent tot niveau A.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2000-2001 zijn toe-
gelaten tot de selectie.

De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Jaarlijks brutobeginsalaris : 1 280 702 BEF (31 747,773 euro), reglemen-
taire toeslagen niet inbegrepen.

Solliciteren kan tot 2 juni 2001.

U reageert per telefoon (enkel op het nummer 070-66 66 20),
fax (02-553 52 00) of brief (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Afdeling wervingen en personeelsbewegingen, Cel selecties Vlaamse
Gemeenschap, SELOR, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel,
tel. 02-553 59 45). U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be of via e-mail : ghislena.debaets@azf.vlaanderen.be

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboorte-
datum, rijksregisternummer, evenals je behaalde diploma. Vergeet niet
het refertenummer ANV01021 van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence ANV01020 de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.

[C − 2001/08211]

Sélection comparative d’informaticiens (m/f) (rang A1), d’expression
néerlandaise, pour les services du Gouvernement flamand (Minis-
tère de la Communauté flamande et les Institutions flamandes
scientifiques)

Une réserve de lauréats, valable de deux ans, sera établie.

Si plusieurs lauréats sont à égalité de points pour l’attribution de la
dernière place, le nombre maximum de lauréats fixé est augmenté en
leur faveur.

Conditions d’admissibilité :

1. Etre citoyen de l’Union européenne.

2. Diplôme(s) requis :

— diplôme d’ingénieur civil;

— diplôme d’ingénieur civil-architecte;

— certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la
section polytechnique de l’Ecole royale militaire dans la section génie
civil et militaire et qui, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la
protection des titres de l’enseignement supérieur, peuvent porter le titre
d’ingénieur civil;

— diplôme d’ingénieur agronome ou d’ingénieur chimiste et des
industries agricoles ou de bio-ingénieur;

— diplôme de licencié en sciences;

— diplôme de licencié en informatique;

— diplôme de licencié en sciences économiques, licencié en sciences
économiques appliquées, licencié en sciences commerciales ou ingé-
nieur commercial;

— diplôme d’ingénieur industriel;

— licencié spécial en informatique ou diplôme d’études spécialisées
ou complémentaires en informatique, délivré par une université, pour
autant que le porteur possède un diplôme donnant accès au niveau A.

Les étudiants qui au cours de l’année académique 2000-2001 suivent
la dernière année des études pour l’obtention du diplôme requis, sont
également admis.

La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de la sélection
que vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.

Traitement annuel brut de début : 1 280 702 BEF (31 747,773 euros),
allocations réglementaires non comprises.

Posez votre candidature jusqu’au 2 juin 2001.

Vous le faites par téléphone (exclusivement au numéro 070-66 66 20),
par fax (02-553 52 00) ou par lettre (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Afdeling wervingen en personeelsbewegingen, Cel
selecties Vlaamse Gemeenschap, SELOR, Boudewijnlaan 30,
1000 Brussel, tél. 02-553 59 45). Vous pouvez également poser votre
candidature directement sur notre site web http://www.selor.be ou via
e-mail : ghislena.debaets@azf.vlaanderen.be

Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme. N’oubliez pas d’indiquer le
numéro de référence ANV01021 de la procédure de sélection.

Votre candidature sera confirmée par lettre.
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MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[2001/16165]
Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van

erkende Boekhouders en Fiscalisten. — Benoeming van de
ondervoorzitter

Bij koninklijk besluit van 29 april 2001, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 april 2001, wordt de heer A. Buysse, rechter bij de
rechtbank van koophandel te Antwerpen, voor een termijn van zes jaar
benoemd tot ondervoorzitter van de Nederlandstalige Kamer van
Beroep van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

*

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[2001/09430]
Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen

— adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen : 1;

— secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik : 1, vanaf
1 augustus 2001;

— adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Namen
en te Dinant : 1;

— opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Veurne : 1.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde
moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van
Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Perso-
neelzaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht
binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de
vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk
Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat
zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van
hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit
voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven wor-
den gericht.

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[2000/42105]

Prijscourant der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven

De prijscourant opgemaakt door de Administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, overeenkomstig
de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de
waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrie-
ven, wordt gepubliceerd in Belgische frank en in S als bijvoegsels tot
het Belgisch Staatsblad van heden.

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

[2001/16165]
Chambre d’appel, d’expression néerlandaise, de l’Institut profession-

nel des Comptables et Fiscalistes agréés. — Nomination du
vice-président

Par arêté royal du 29 avril 2001, qui produit ses effets le 1er avril 2001,
M. A. Buysse, juge au tribunal de commerce d’Anvers, est nommé pour
un terme de six ans vice-président de la Chambre d’appel d’expression
néerlandaise de l’Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes
agréés.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[2001/09430]
Ordre judiciaire. — Places vacantes

— greffier adjoint à la cour du travail d’Anvers : 1;

— secrétaire au parquet de l’auditeur du travail de Liège : 1, à partir
du 1er août 2001;

— secrétaire adjoint au parquet de l’auditeur du travail de Namur et
de Dinant : 1;

— rédacteur au parquet du procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Furnes : 1.

Les candidatures à une nomination dans l’Ordre judiciaire doivent
être adressées par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la
Justice, Direction générale de l’Organisation judiciaire - Service du
Personnel, 3/P/O.J. II., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, dans
un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur
belge (article 287 du Code judiciaire).

Les candidats sont priés de joindre une copie de l’attestation de
réussite de l’examen organisé par le Ministre de la Justice, pour les
greffes et les parquets des cours et tribunaux et ce pour l’emploi qu’ils
postulent.

Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.

MINISTERE DES FINANCES

[2000/42105]

Prix courant des effets publics, actions et obligations

Le prix courant formé par l’Administration de la taxe sur la valeur
ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés
royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des
effets publics, actions et obligations est publié en francs belge et en S
en suppléments au Moniteur belge de ce jour.
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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

[C − 2001/35466]

Het Gemeenschapsonderwijs. — Oprichting scholengroepen

Op grond van artikel 76 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs d.d. 14 juli 1998
(Belgisch Staatsblad van 30 september 1998) besliste de Centrale Raad van het Gemeenschapsonderwijs, na raadpleging
van de lokale raden/raden van bestuur, in zijn zitting van 4 februari 1999 tot volgende samenstelling van
scholengroepen :

Scholengroep 1 : Antwerpen;

Scholengroep 2 : Kapellen - Kalmthout;

Scholengroep 3 : Brasschaat – Malle - Schoten;

Scholengroep 4 : Mortsel – Edegem – Lier;

Scholengroep 5 : Mechelen – Keerbergen – Heist-op-den-Berg;

Scholengroep 6 : Boom – Niel – Willebroek;

Scholengroep 7 : Kempen;

Scholengroep 8 : Brussel;

Scholengroep 9 : Asse – Wemmel – Halle;

Scholengroep 10 : Vilvoorde – Zaventem;

Scholengroep 11 : Leuven – Tienen;

Scholengroep 12 : Aarschot – Diest – Tessenderlo;

Scholengroep 13 : Lanaken – Tongeren – Sint Truiden;

Scholengroep 14 : Maasland;

Scholengroep 15 : Limburg Noord;

Scholengroep 16 : Hasselt;

Scholengroep 17 : Waasland;

Scholengroep 18 : Dendermonde – Lokeren – Wetteren;

Scholengroep 19 : Aalst – Denderleeuw – Ninove;

Scholengroep 20 : Geraardsbergen – Zottegem;

Scholengroep 21 : Avelgem – Oudenaarde – Ronse;

Scholengroep 22 : Gent;

Scholengroep 23 : Meetjesland;

Scholengroep 24 : Deinze – Tielt;

Scholengroep 25 : Brugge;

Scholengroep 26 : Kortrijk;

Scholengroep 27 : Oostende;

Scholengroep 28 : Westhoek;

Scholengroep 29 : BSD.
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Overeenkomstig respectievelijk artikel 23, § 3, en 18, § 1, 2˚, van het Bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs zijn de volgende algemene directeurs op de hierna
vermelde vastgestelde administratieve adressen van de scholengroepen aangesteld :

Scholengroep Specifieke
benaming

Algemeen
directeur Straat Post

code Gemeente Telefoon Fax E-mail 1

Antwerpen AMT 160 N COPPENS THOMAS FR. CRAEYBECKXLAAN 24 2100 DEURNE 03/325 85 39 03/326 46 44 sgr1@rago.be

Kapellen - Kalmthout Forum JANSSENS CARLO SINT-CATHARINASTRAAT 10 2940 STABROEK 03/568 34 80 03/568 31 94 sgr2@rago.be

Brasschaat - Malle - Schoten Agora VAN GHEEM FRANCOIS AUGUSTIJNSLEI 54 2930 BRASSCHAAT 03/651 59 90 03/653 31 08 sgr3@rago.be

Mortsel - Edegem - Lier LEMMENS MARC MORTSELSESTEENWEG 54 2540 HOVE 03/454 67 70 03/454 69 28 sgr4@rago.be

Mechelen - Keerbergen - Heist op
de Berg

CHAFFART ROBRECHT MECHELBAAN 559 2580 PUTTE 015/75 55 18 015/75 48 24 sgr5@rago.be

Boom - Niel - Willebroek VAN GASSE LUC LINDESTRAAT 119 2880 BORNEM 03/889 08 00 03/888 08 01 sgr6@rago.be

Kempen MICHIELSEN JAN GROTE MARKT 52 2300 TURNHOUT 014/47 10 60 014/47 10 65 scholengroepkempen@sgr
kempen.be

Brussel GORIS JACQUES OUDSTRIJDERSLAAN 200 1140 EVERE 02/702 30 61 02/702 30 60 sgr8@rago.be

Asse - Wemmel - Halle DE TANT ROGER KLUISSTRAAT 1 1500 HALLE 02/361 59 59 02/356 83 63 sgr9@rago.be

Vilvoorde - Zaventem JORIS RENE HOOGSTRAAT 50 1930 ZAVENTEM 02/720 00 58 02/725 09 48 sgr10@rago.be

Leuven - Tienen LAVIGNE URBAIN REDINGENSTRAAT 90 3000 LEUVEN 016/31 97 11 016/23 86 48 sgr11@rago.be

Aarschot - Diest - Tessenderlo ADITE GUY BECKX BOUDEWIJNVEST 1A 3290 DIEST 013/35 04 90 013/35 04 99 guy.beckx@kta2diest.be

Lanaken - Tongeren - Sint-Truiden Zuid-Limburg VANDERSTUKKEN PAUL KONING ALBERTLAAN 58 3620 LANAKEN 089/71 49 49 089/71 87 41 sgr13@rago.be

Maasland CLEUREN GUY ONDERWIJSSTRAAT 11 3630 MAASMECHELEN 089/76 42 21 089/77 47 44 sgr14@rago.be

Limburg Noord SNELLINGS HENRI SINT-MARGRIETSTRAAT 13 3582 BERINGEN 011/42 77 95 011/42 88 16 sgr15@rago.be

Hasselt Midden-Limburg VANHOVE WILLY A. HERTZSTRAAT 2 3500 HASSELT 011/85 87 40 011/85 87 50 sgr16@rago.be

Waasland DE SAEGHER ERIC KERKSTRAAT 153A 9190 STEKENE 03/779 74 38 03/789 08 68 sgr17@rago.be

Dendermonde - Lokeren - Wette-
ren

Schelde-Dender-Durme WEYNS HANS ZUIDLAAN 3 9200 DENDERMONDE 052/25 17 72 052/25 17 89 sgr18@rago.be

Aalst - Denderleeuw - Ninove Dender VERBRUGGE FIRMIN WELVAARTSTRAAT 70, BUS 4 9300 AALST 053/66 17 55 053/76 91 41 sgr19@rago.be

Geraardsbergen - Zottegem WILLEKENS HARRY SASWEG Z/N 9500 GERAARDSBERGEN 054/41 31 69 054/42 25 95 sgr20@rago.be

Avelgem - Oudenaarde - Ronse Vlaamse Ardennen ONDERBEKE GUY DR. DE WOLFPLEIN 9 9700 OUDENAARDE 055/33 45 50 055/30 96 12 sgr21@rago.be

Gent Panta Rhei BRUYNEEL PIERRE VOSKENSLAAN 60 9000 GENT 09/243 70 96 09/222 63 86 sgr22@rago.be

Meetjesland DESMIDT MARC MEVROUW COURTMANSLAAN 80 9990 MALDEGEM 050/72 88 93 050/72 88 95 sgr23@rago.be

Deinze - Tielt DEMAN MICHEL POLDERDREEF 42 9840 DE PINTE 09/280 73 10 09/280 73 19 sgr24@rago.be

Brugge Brugge-Oostkust VANHAVERBEKE PHILIP A. VERWEEPLEIN 25 8300 KNOKKE 050/63 17 73 050/63 17 79 sgr25@rago.be

Kortrijk Mandel en Leie DEWULF WILLY HUGO VERRIESTSTRAAT 68 8800 ROESELARE 051/22 62 39 051/24 49 76 sgr26@rago.be

Oostende BENTEIN LUCIEN GENERAAL JUNGBLUTHLAAN 4 8400 OOSTENDE 059/51 05 24 059/80 79 93 sgr27@rago.be

Westhoek MAURAU RONALD KAASKERKESTRAAT 22 BUS 2 8600 DIKSMUIDE 051/50 50 50 051/50 51 52 sgr28@rago.be

BSD GOOSSENS JAAK BS TROISDORF PRINS VAN LUIK 4090 B.S.D. 49/2241/972754 0049/2241/72205 sgr29@t-online.de
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Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2001/35540]

27 APRIL 2001. — Omzendbrief BA 2001/03. — Betreffende toelichting bij het sectoraal akkoord 1999-2001
voor het personeel van de lokale overheden

Aan de gouverneurs

Ter kennisgeving aan :

— de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden

— de colleges van burgemeesters en schepenen

— de voorzitters van de O.C.M.W.’s

— de voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen

— de voorzitters van de intercommunale verenigingen

— de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (AV’s)

— de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s

— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven en provinciebedrijven

De onderhandelingen in het comité C voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams
Gewest en Vlaamse Gemeenschap, resulteerden op 13 april 2001 in een nieuw sectoraal akkoord voor het personeel van
de lokale overheden, voor de periode 1999-2001. De tekst van het sectoraal akkoord wordt als bijlage bij deze
omzendbrief gevoegd. De omzendbrief geeft waar nodig extra toelichtingen bij de maatregelen van het sectoraal
akkoord en respecteert daarbij de volgorde van de tekst van het akkoord. Beide documenten moeten dan ook in hun
onderlinge samenhang gelezen worden. De tekst van het akkoord vormt daarbij het uitgangspunt.

Inleiding

De inleiding bij het sectoraal akkoord 1999-2001 vermeldt de periode waarop dit akkoord betrekking heeft en
motiveert de keuze voor een driejarige looptijd. Het akkoord kon bovendien slechts afgesloten worden in het laatste
jaar van deze periode. Dat mag evenwel geen beletsel zijn voor een snelle toepassing op lokaal vlak van de dwingende
maatregelen van dit akkoord.

De tekst van het akkoord verwijst naar de rechtstreekse betrokkenheid van de vertegenwoordigers van de lokale
overheden bij de voorbereiding en de uitwerking van een sectoraal akkoord via een samenwerkingsovereenkomst. De
inhoud en de draagwijdte van deze samenwerkingsovereenkomst als werkwijze voor het sluiten van sectorale
akkoorden, worden in een afzonderlijke omzendbrief toegelicht. Het sectoraal akkoord 1999-2001 is een eerste resultaat
van deze samenwerkingsformule.

De Vlaamse regering wil deze verbintenis respecteren en waken over de correcte toepassing ervan. Ze oefent dan
ook in die zin haar toezicht uit op de beslissingen van de lokale overheden ter uitvoering van de afgesproken
maatregelen. De betrokkenheid van de vertegenwoordigers van de lokale overheden impliceert dat ze mee borg staan
voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 1999-2001. De samenwerkingsregels houden ook in dat ze niet instemmen
met maatregelen die strijdig zijn met de sectorale afspraken.

Het sectoraal akkoord 1999-2001 is van toepassing op de personeelsleden van de onderstaande overheidsinstel-
lingen :

— de provincies, de gemeenten, de O.C.M.W.’s en de ziekenhuizen, beheerd door een O.C.M.W.,

— de intercommunales, de autonome gemeente- en provinciebedrijven,

— de autonome verzorgingsinstellingen (AV’s),

— de verenigingen van O.C.M.W.’s.

Het akkoord is eveneens van toepassing op de secretarissen en ontvangers van gemeenten en O.C.M.W.’s, alsook
op de provinciegriffiers en de provincieontvangers.

De mandatarissen, het politiepersoneel en het gesubsidieerde personeel van de provinciale of gemeentelijke
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding ressorteren niet onder het toepassingsveld van dit sectoraal
akkoord. Geen enkele maatregel ervan is voor hen van kracht.

Voor het brandweerpersoneel gelden de maatregelen inzake de maaltijdcheques, de hospitalisatieverzekering en
de andere, facultatieve extralegale voordelen. De maatregelen inzake selectie kunnen toegepast worden op het
brandweerpersoneel, voorzover ze niet strijdig zijn met bepalingen in specifieke koninklijke besluiten. Voor de
beroepsbrandweerofficieren moeten de bepalingen die de Koning heeft vastgesteld, strikt nageleefd worden.

Voor alle duidelijkheid sommen wij hier de maatregelen van het sectoraal akkoord 1999-2001 op die geen
facultatief karakter hebben en waarvan de uitvoering dus dwingend is :

— met toepassing van het protocol 108/4 betreffende het intersectoraal akkoord 1999-2000 afgesloten in het Comité
A (gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten) :

- de verhoging van het vakantiegeld, vanaf het jaar 2000, zoals vastgesteld in het koninklijk besluit van
30 januari 1979 betreffende toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van ’s lands algemeen bestuur,
gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 2000;

- de verhoging van de eindejaarstoelage vanaf het jaar 1999 zoals vastgesteld in de omzendbrief BA/1999/12 van
de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden;
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— de maatregelen inzake het behoud van geldelijke anciënniteit, c.q. schaal en schaalanciënniteit ter ondersteuning
van de personeelsmobiliteit;

— de toekenning van een hospitalisatieverzekering;

— de toekenning van de derde salarisschaal voor (gesubsidieerde) contractuelen;

— maaltijdcheques, waarvan op jaarbasis ten minste 12 000 frank (297,47 euro) voor rekening van het bestuur, met
inachtneming evenwel van de specifieke bepaling voor de verzorgingsinstellingen.

Verder in deze omzendbrief worden de afzonderlijke maatregelen, met de timing ervan, toegelicht.

Selectie

Het sectoraal akkoord 1999-2001 wijzigt de bepalingen in punt 3.8 van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993,
waarin de gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale en regionale
besturen wordt uitgewerkt. Deze bepalingen handelen over de personeelsselectie.

Het zal daarbij opvallen dat de term examen (of bekwaamheidsproef), en de opsomming erbij, vervangen werd
door de algemenere term selectieprocedure, en dat de term examencommissie vervangen werd door de term
selectiecommissie. Mutatis mutandis geldt deze terminologische aanpassing ook voor alle verdere bepalingen van het
sectoraal akkoord van 18 juni 1993 waarin er sprake is van ‘examens’. Met deze aanpassingen willen we de
misverstanden waartoe de oorspronkelijke tekst van het akkoord van 1993 aanleiding bleek te geven m.b.t. het gebruik
van bepaalde selectietechnieken, in de toekomst voorkomen. Daarnaast is het ook de bedoeling ruimte te maken voor
een verder doorgedreven professionalisering van de personeelsselectie, waarbij de selectietechniek gehanteerd wordt
die het best aan het vastgestelde functieprofiel en de vastgestelde selectiecriteria aangepast is.

De deskundigheid van de selectiecommissie is van essentieel belang. Een bepaald type van selectietechnieken,
meer bepaald persoonlijkheidstests en psychotechnische proeven, mag bovendien alleen afgenomen worden door
daartoe bevoegde instanties. Om die reden wordt in punt 3.8 aangegeven dat de lokale overheden de selectie geheel
of gedeeltelijk kunnen uitbesteden aan een erkend en bevoegd selectiebureau. Een selectiebureau is erkend als het in
het bezit is van een erkenning conform het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsmarktbe-
middeling in het Vlaamse Gewest, en het bijbehorende uitvoeringsbesluit van 8 juni 2000. Overigens moeten ook
psychologen die in eigen naam zitting hebben in een selectiecommissie, over een dergelijke erkenning beschikken,
althans voorzover ze daarbij de genoemde selectietechnieken hanteren. Het bovengenoemde decreet en uitvoerings-
besluit zijn in werking getreden op 1 september 2000.

Meer informatie over de gedragscode voor de bureaus of over de rechten van de kandidaat-werknemer, alsook de
wetgeving zelf, vindt u op de webpagina van de administratie Werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (www.vlaanderen.be/werk rubriek private arbeidsbemiddeling). De wetgeving bepaalt onder meer dat
wie deelneemt aan de selectie, inzagerecht heeft in de resultaten van zijn eigen tests. Dat inzagerecht van de sollicitant
geldt zowel voor proeven die in eigen beheer worden georganiseerd, als bij uitbesteding daarvan aan een erkend
selectiebureau. Het inzagerecht is immers zowel verankerd in de wetgeving over de openbaarheid van bestuur (de wet
van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en provincies, en het decreet van
18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur voor de O.C.M.W.’s, de intercommunales en de verenigingen,
hoofdstuk XII), als in de specifieke decretale regeling voor de private arbeidsbemiddeling.

De basis voor een eventuele gehele of gedeeltelijke uitbesteding van de selectie wordt gelegd door de bevoegde
raad: hij stelt de mogelijkheid van uitbesteding vast in het personeelsstatuut of het examenreglement. Daarbij wordt
echter niet vermeld aan welk concreet selectiebureau de selectie toevertrouwd wordt. Hierop is immers de wet op de
overheidsopdrachten van toepassing. De besturen die vennoot zijn van Jobpunt.Vlaanderen en er ook effectief een
beroep op doen, moeten de markt evenwel niet raadplegen. Meer informatie over de werking van Jobpunt vindt u op
de webpagina: http://www.jobpunt.be.

De lokale overheden moeten er bij de uitbesteding aan een selectiebureau rekening mee houden dat de volgende
activiteiten tot het exclusieve bevoegdheidsdomein van de benoemdende of aanstellende overheid behoren, en dus niet
kunnen worden uitbesteed :

— de vaststelling van de formele voorwaarden, de functiebeschrijving en de selectiecriteria;

— de vacantverklaring van de betrekking(en);

— de bekendmaking van de vacature(s) en van de functiebeschrijving; de oproeping van de kandidaten;

— de uiteindelijk keuze van de kandidaat.

Selectiebureaus kunnen wel vooraf advies verstrekken aan de lokale overheid-werkgever over onder meer de
functiebeschrijving, de selectiecriteria, de keuze van de bekendmakingskanalen, de opmaak van de personeelsadver-
tentie. Uit rechtspraak van de Raad van State kan echter afgeleid worden dat de formele eisen aan de kandidaten en
de selectiecriteria moeten vaststaan vóór de eigenlijke start van de selectieprocedure, dus bij de vacantverklaring. De
bedoeling daarvan is de gelijke behandeling van de kandidaten en de rechtszekerheid in de loop van de
selectieprocedure te waarborgen.

Het is dus belangrijk dat de opdracht die aan een extern selectiebureau wordt uitbesteed, duidelijk en volledig is.
Vervolgens dienen de selecteurs zich strikt te houden aan de statutaire bepalingen die de benoemende overheid heeft
vastgesteld. Een zorgvuldige selectieprocedure veronderstelt uiteraard ook dat de kandidaten correct en tijdig ingelicht
worden over het verloop en de inhoud van de selectieprocedure.
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De selectieactiviteiten moeten ook resulteren in duidelijke informatie en een gemotiveerd advies over de
kandidaten aan de benoemende overheid. We merken hierbij op dat de resultaten van bepaalde selectietechnieken niet
weergegeven worden in puntenaantallen, maar wel in de vorm van scores of van kwalitatieve beschrijvingen. Die
scores of kwalitatieve beschrijvingen worden dan gebruikt bij de vergelijking van de kandidaten.

De herschrijving van punt 3.8 van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993 betekent echter niet dat de lokale
overheden hun huidige selectieprocedures die bestaan uit een examen met verschillende onderdelen, noodzakelijker-
wijs moeten afschaffen. De wijziging heeft precies de bedoeling vrijheid te creëren in het gebruik van een breed gamma
van selectietechnieken, waaruit een gepaste en zorgvuldige keuze wordt gemaakt. Examens behoren eveneens tot dit
gamma.

De bepalingen in punt 3.8 van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993 over de samenstelling van de
selectiecommissies, die de objectivering van wervingen en bevorderingen beoogden, werden uiteraard niet gewijzigd
en blijven onverkort gelden.

De prerogatieven van raadsleden om als waarnemer bij de selectie aanwezig te zijn, zijn van toepassing. Dat geldt
ook voor de syndicale afgevaardigden, zoals werd vastgesteld in artikel 14 van het koninklijk besluit van
28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid
en de vakbonden van haar personeel.

Tot slot herinneren we de bevoegde organen van de openbare verzorgingsinstellingen aan artikel 56 van de
O.C.M.W.-wet. Dat artikel laat toe om voor specifieke personeelscategorieën volgens de vastgestelde modaliteiten
versneld te rekruteren, met afwijking van de reglementair vastgestelde aanwervingsvoorwaarden c.q. selectieproce-
dure. De wet schrijft voor dat een aanstelling volgens deze modaliteiten de duur van één jaar niet mag overschrijden.
Voor een vaste benoeming of aanstelling van onbepaalde duur moet vervolgens dan ook de reglementair bepaalde
selectieprocedure gevolgd worden. Dat laatste geldt niet bij de vervanging van een tijdelijk afwezige titularis
(specifieke vervangingscontracten). Wat de reglementaire selectieprocedures voor deze sector betreft, verwijzen we
naar de opties die openstaan met de nieuwe formulering van punt 3.8 (zie ook hierboven).

Mobiliteit : meegenomen anciënniteit.

De punten 1 tot en met 4 van het hoofdstuk mobiliteit in het sectoraal akkoord 1999-2001 snijden de problemen aan
die rijzen bij diverse vormen van personeelsmobiliteit. De ervaring leert dat de bestaande organieke regels hindernissen
opwerpen voor deze personeelsmobiliteit. Die regels worden in dit akkoord dan ook bijgestuurd volgens de principes
die in punt 1.4 werden uiteengezet. De bijsturing creëert een nieuwe organieke regeling waaraan de besturen hun
plaatselijke statuten zullen moeten aanpassen. De nieuwe organieke regels gelden voor alle personeelsleden, dus ook
voor de personeelsleden die al in dienst zijn. Dat kan aanleiding geven tot correcties voor deze laatste groep
personeelsleden. De maatregelen gelden evenwel nooit met terugwerkende kracht en kunnen pas ingaan op de eerste
dag van de maand die volgt op de beslissing van de bevoegde organen tot toepassing van de genoemde maatregelen
(punt 1.5) en ten vroegste op 1 juni 2001.

Het punt 2.1.2 van het sectoraal akkoord regelt het behoud van schaal en schaalanciënniteit voor de overstap naar
dezelfde of een soortgelijke graad. De maatregel is een uitbreiding van de maatregel die krachtens het sectoraal
akkoord 1997-1998 enkel toegepast kon worden voor de knelpuntberoepen. De overdracht van schaal en
schaalanciënniteit heeft hier betrekking op de schalen van de functionele loopbanen. Ze slaat dus niet op oude
referteschalen en elementen van het oude geldelijke statuut van voor het sectoraal akkoord van 18 juni 1993, die de
personeelsleden in overgangsregeling en individueel konden behouden tot de nieuwe schalen gunstiger werden. Die
oude referteschalen kunnen dus niet mee overgedragen worden bij de overstap naar een ander bestuur in een
gelijkaardige graad.

Het akkoord laat de besturen zelf oordelen over de gelijkheid van de graden volgens bepaalde criteria. De
onderhandelingspartners beogen hierbij een brede toepassingsmogelijkheid. Een enge en strikte vaststelling van de
criteria voor de beoordeling van de gelijkheid van graden kan immers tot gevolg hebben dat de bedoeling van de
maatregel, namelijk de bevordering van de mobiliteit, ondergraven wordt.

Bij de maatregelen voor de uitbreiding van de dienstprestaties (punt 4) past enige uitleg. Het kan voorkomen dat
personeelsleden negatieve gevolgen ondervinden van de uitbreiding van de dienstprestaties. Ook bij een uitbreiding
van de dienstprestaties moet een bestuur immers de geldelijke anciënniteit, en dus de schaalanciënniteit, herberekenen.
Zo kan het voorvallen dat een personeelslid door de herberekening onvoldoende schaalanciënniteit heeft om nog
verder de schaal te genieten die het al verworven had met de geringere prestaties. In dat geval genieten de
personeelsleden verder de hogere schaal, waarvan ze al titularis waren. Het is ook mogelijk dat een personeelslid na
herberekening een lager brutosalaris krijgt dan toen het minder prestaties verrichtte. In die situatie behoudt het
personeelslid echter het oude brutosalaris (à 100 %, dus nog te indexeren).

De maatregel in punt 5.1 voor het verplegend en verzorgend personeel van de openbare verzorgingsinstellingen
is, wat zijn duur betreft, gebonden aan de looptijd van de federale opleidingsmaatregelen. De bevoegde overheden
hebben er alle belang bij de nodige reglementaire aanpassingen te doen zodat ze er gebruik van kunnen maken zodra
de eerste afgestudeerden van deze opleidingsprogramma’s zich aandienen, d.i. vanaf juni 2001.

In het kader van dit hoofdstuk brengen wij tot slot de maatregel van het sectoraal akkoord 1997-1998 in
herinnering, die de meerekenbaarheid van privé-diensten regelt voor de moeilijk rekruteerbare functies (knelpuntbe-
roepen). De bedoeling van deze maatregel was voor de knelpuntberoepen, waarvoor schaarste op de arbeidsmarkt
blijkt, een belemmering weg te nemen bij potentiële kandidaten die van de privé-sector naar de openbare sector willen
overstappen.
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Omdat er veel vragen rijzen over de toepassing van deze maatregel, geven we hier nogmaals aan hoe dit concreet
kan :

1. Besturen kunnen ervaring in de privé-sector die relevant is voor de vacante functie, in aanmerking nemen voor
de geldelijke anciënniteit. Daartoe nemen ze een bepaling op in het geldelijk statuut en specificeren in elke
vacantverklaring, dus vóór de kandidaten bekend zijn, welke ervaring uit de privé-sector in aanmerking wordt
genomen en voor welke duur.

De besturen kunnen dezelfde maatregel van toepassing maken op de personeelsleden met dezelfde functie die al
in dienst zijn. De maatregel geldt dan vanaf het ogenblik dat de anciënniteit die mee in rekening kan worden gebracht,
in de vacantverklaring is gespecificeerd.

2. Besturen kunnen specifieke ervaring in de privé-sector (of in een ander openbaar bestuur) als aanwervingsver-
eiste stellen. In dat geval nemen ze de vereiste ervaring op in de aanwervingsvoorwaarden voor die functie en in de
functiebeschrijving. Als besturen op deze wijze specifieke ervaring eisen, wordt die ervaring automatisch gevalideerd
als geldelijke anciënniteit.

2. Hospitalisatieverzekering

De maatregel over de toekenning van de hospitalisatieverzekering uit het sectoraal akkoord 1999-2001 werd al aan
de lokale besturen meegedeeld in de omzendbrief BA/2000/14 van 21 december 2000 (Belgisch Staatsblad van
24 januari 2001). Deze omzendbrief gaf aanleiding tot een aantal vragen die we hier willen ophelderen.

In eerste instantie herinneren we eraan dat de wet op de overheidsopdrachten van toepassing is bij de keuze van
de verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van de hospitalisatieverzekering. De besturen die al een hospitalisa-
tieverzekering hebben, moeten bij eventuele uitbreiding van de polis nagaan of ze al dan niet een nieuwe aanbesteding
moeten doen.

De lokale overheden zullen tegen uiterlijk 1 januari 2002 ten behoeve van hun personeel een collectieve
hospitalisatieverzekering sluiten, waarbij ze voor hun personeelsleden de premie volledig ten laste nemen. Het betreft
hier inderdaad een dwingende maatregel. Het dwingend karakter slaat echter niet op de individuele aansluiting van
de personeelsleden: de personeelsleden sluiten zich uiteraard op vrijwillige basis aan bij de collectieve verzekering.
Personeelsleden die bijvoorbeeld al via hun partner verzekerd zijn of die de voorkeur geven aan een eigen verzekering,
kunnen niet gedwongen worden mee te stappen in de collectieve hospitalisatieverzekering. De premie die deze
personeelsleden in dat geval betalen, kan echter onder geen beding worden terugbetaald.

De maatregel van de collectieve hospitalisatieverzekering is zowel op de contractuele personeelsleden met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, als op de statutaire personeelsleden van toepassing, ongeacht de
administratieve stand waarin de personeelsleden zich bevinden. De lokale overheden kunnen, rekening houdend met
de termijn van hun indienstneming, ook de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in de
hospitalisatieverzekering betrekken. Ook de deeltijdse personeelsleden vallen onder de hospitalisatieverzekering. Voor
hen kunnen de lokale overheden evenwel beslissen om de premie niet volledig, maar slechts gedeeltelijk ten laste te
nemen. Voor de personeelsleden met een prestatieregime van minder dan 50 % van de voltijdse arbeidsduur bevelen
we aan minstens de helft van de premie ten laste te nemen. Voor wie halftijds of meer werkt, bevelen we aan de premie
volledig ten laste te nemen.

Het sectoraal akkoord laat de mogelijkheid open om de hospitalisatieverzekering aan te bieden aan de
gepensioneerde personeelsleden. Gepensioneerde personeelsleden kunnen immers dikwijls niet meer terecht in een
andere vorm van hospitalisatieverzekering. In dat geval kan het bestuur naar eigen inzicht de premie geheel of
gedeeltelijk ten laste nemen. Een andere mogelijkheid bestaat erin personeelsleden die de hospitalisatieverzekering
genieten, op het moment van hun pensionering, al dan niet tegen betaling, onder dezelfde premievoorwaarden verder
te laten participeren in de hospitalisatieverzekering.

De concrete toepassingsvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering krijgen hun beslag in een plaatselijk
reglement. Als de verzekering eenmaal is gesloten, worden de personeelsleden geı̈nformeerd over de inhoud ervan.

Voor het ziekenhuispersoneel kunnen de openbare ziekenhuizen in eigen beheer een vergelijkbaar voordeel als de
eigenlijke hospitalisatieverzekering waarborgen, met afbakening van de medische zorgen die daarbij gedekt worden.

Invoering van de derde salarisschaal voor (gesubsidieerde) contractuelen.

Het sectoraal akkoord 1999-2001 wijzigt de functionele loopbaan van het contractuele personeel zoals die werd
vastgesteld in het sectoraal akkoord van 18 juni 1993, althans voor die functies waarvan de functionele loopbaan uit
drie salarisschalen (correct Nederlands voor weddenschaal) bestaat. Daardoor kunnen bepaalde contractuele
personeelsleden die voorheen geen recht hadden op de derde schaal, voortaan toch naar de derde schaal doorstromen.
Ze moeten daartoe uiteraard voldoen aan de volgende drie voorwaarden: voldoende schaalanciënniteit, gunstige
evaluatie en extra vorming. De besturen kunnen daarnaast een bijkomende voorwaarde voor de toegang tot de derde
salarisschaal opleggen. Dit is facultatief.
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Het akkoord bepaalt dat deze maatregel op zijn vroegst in werking treedt op 1 juni 2001 en uiterlijk op
31 december 2001 van kracht moet zijn. Het akkoord bepaalt tevens dat er vanaf 1 juni 2001 een overgangsperiode van
twee jaar loopt waarin de personeelsleden die al op grond van hun schaalanciënniteit in aanmerking komen voor
doorstroming naar de derde schaal van de functionele loopbaan of die binnen een termijn van twee jaar daartoe in
aanmerking komen, de noodzakelijke voortgezette vorming kunnen volgen. De overgangsperiode moet de besturen
toelaten de vorming te organiseren. We dringen erop aan dat ze tijdig de te volgen vormingspakketten uitwerken.

De eis tot lineaire loonsverhoging.
In punt 2 van dit hoofdstuk worden alle geldelijke voordelen van het sectoraal akkoord 1999-2001 opgesomd.
Voor het RSZ- en fiscale regime van de maaltijdcheques en de andere extralegale voordelen is de federale overheid

bevoegd. Zij (RSZPPO en federale belastingsadministratie) verstrekt de onderrichtingen daarover. Die onderrichtingen
moeten nageleefd worden.

De toekenning van de maaltijdcheques voor een bedrag van ten minste 12 000 frank (297,47 euro) voor rekening
van het bestuur geldt reeds voor het jaar 2001. Dat bedrag slaat op voltijdse prestaties. Voor onvolledige prestaties of
prestaties die niet het hele jaar geleverd werden, wordt dat bedrag verhoudingsgewijs verminderd. We vestigen er de
aandacht op dat het minimumbedrag van 12 000 frank per jaar overeenstemt met 67 maaltijdcheques (aan een
maximumbedrag van 180 frank per cheque). De besturen zullen hiermee rekening moeten houden voor de timing van
de invoering van de maaltijdcheques in 2001.

Voor het RSZ-regime van de maaltijdcheques verwijzen we alvast naar het artikel 19bis van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit
van 3 februari 1998. Inzake fiscaliteit vermelden we hier in concreto het specifieke bericht over de maaltijdcheques,
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 april 1999.

De wetgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten is van toepassing voor de keuze van de leverancier van
de maaltijdcheques.

Slotbepalingen
Een aantal lokale besturen (vooral O.C.M.W.’s) heeft het sectoraal akkoord van 18 juni 1993 nog niet toegepast.
Die besturen kunnen de volgende maatregelen van het sectoraal akkoord 1999-2001 toepassen :
— de personeelsselectie;
— punt 5.1 van het hoofdstuk mobiliteit, specifiek voor het verplegend en verzorgend personeel van de openbare

verzorgingsinstellingen;
— de hospitalisatieverzekering;
— de toekenning van de maaltijdcheques en de facultatieve toekenning van andere extralegale voordelen.
Ze zullen hierbij net als de andere besturen rekening houden met het al dan niet dwingende karakter van de

maatregel en met de specifieke timing die voor elke maatregel vastgesteld is.
De andere maatregelen, meer bepaald inzake de personeelsmobiliteit en de derde schaal van de functionele

loopbaan voor het contractuele personeel dat daarop nog geen recht had, zijn echter onlosmakelijk verbonden met de
implementatie van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993. De besturen kunnen die maatregelen dan ook enkel invoeren
als ze gelijktijdig ook het akkoord van 18 juni 1993 plaatselijk invoeren. Ze moeten de specifieke ingangsdata zoals in
het akkoord 1999-2001 vastgesteld, daarbij in acht nemen. Dat laatste is niet zonder belang omdat het geldelijk effect
van het sectoraal akkoord van 18 juni 1993, namelijk de inschakeling in de nieuwe salarisschalen, wel een zekere
terugwerkende kracht kan hebben.

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het Bestuursmemoriaal. Ik bezorg deze
omzendbrief ook rechtstreeks aan de gemeentebesturen en de O.C.M.W.-besturen.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via het internet op het adres :
http://binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm.

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Mevr. M. VOGELS,
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen

[C − 2001/35542]
27 APRIL 2001. — Omzendbrief BA 2001/05. — Betreffende de mogelijkheid om een eurominikit

aan te bieden aan het personeel van de lokale en regionale besturen als eindejaarsgeschenk

Aan de gouverneurs
Ter kennisgeving aan :
— de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden
— de colleges van burgemeester en schepenen
— de voorzitters van de O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen
— de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome verzorgingsinstellingen
— de voorzitters van de intercommunale verenigingen
— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven
Mevrouw de gouverneur,
Mijnheer de gouverneur,
Vanaf 1 januari 2002 zal de euro als geldig betaalmiddel worden gebruikt. Vanaf dat ogenblik moeten de nationale

biljetten en munten, waaronder onze Belgische frank, geleidelijk uit de omloop worden genomen. In België loopt de
periode van dubbele muntcirculatie van 1 januari 2002 tot 28 februari 2002.
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Vanaf 15 december 2001 zal het grote publiek de mogelijkheid krijgen om zich een standaardpakket euromunten,
de zogenaamde eurominikit, aan te schaffen. Er zullen ongeveer vijf miljoen eurominikits beschikbaar zijn. Eén minikit
bestaat uit 29 muntstukken en bevat ten minste twee exemplaren van elk van de acht munten. De totale waarde van
een dergelijke minikit bedraagt 12,40 euro of 500 Belgische frank. Uiteraard kunnen de munten van die eurominikit pas
vanaf 1 januari 2002 als geldig betaalmiddel worden gebruikt.

Het Commissariaat voor de Euro heeft de inhoud van de eurominikit als volgt bepaald :
— 2 stukken van 2 euro
— 5 stukken van 1 euro
— 4 stukken van 50 cent
— 3 stukken van 20 cent
— 5 stukken van 10 cent
— 4 stukken van 5 cent
— 4 stukken van 2 cent
— 2 stukken van 1 cent
De eurominikit is zo samengesteld opdat de burger een maximaal aantal betalingen zou kunnen verrichten. Op die

manier kan hij beter vertrouwd raken met de muntstukken, nog voor hij ze echt moet gebruiken. Dankzij de minikit
moet een groot deel van het publiek vanaf 1 januari 2002 zijn aankopen zo gepast mogelijk met euro’s kunnen betalen
en al zijn boodschappen, zelfs voor kleine bedragen, in euro’s kunnen verrichten. Door deze maatregel moeten de
handelaars ook beter in staat zijn hun kasvoorraad in euro’s onder controle te houden. Zij moeten immers over
voldoende wisselgeld beschikken om in euro’s te kunnen teruggeven, maar willen toch niet over teveel baar geld
beschikken. Ten slotte zal de eurominikit ook de inbreng van muntstukken in het economisch verkeer bespoedigen.

De overschakeling van de nationale munt op de euro is een uitzonderlijke operatie. Elk initiatief dat de invoering
ervan vergemakkelijkt, moet worden aangemoedigd. Daarom hebben de fiscale en sociale administraties aanvaard om
de toekenning van een eurominikit door een werkgever aan zijn personeel te beschouwen als een sociaal voordeel. Dat
houdt in dat werknemers die tijdens de laatste twee weken van 2001 een eurominikit als eindejaarsgeschenk ontvangen,
daar geen belastingen op hoeven te betalen en dat de werkgevers hierop eveneens geen sociale zekerheidsbijdragen
moeten betalen. Om van dit bijzonder fiscaal en parafiscaal statuut te genieten, moet de werkgever een bepaald aantal
voorwaarden vervullen:

De werkgever kan maximaal één eurominikit per persoon toekennen.
De werkgever moet de minikit bezorgen aan alle personeelsleden die op 15 december 2001 bij hem in dienst zijn.
De werkgever moet zelf zorgen voor de verspreiding van de eurominikits.
De toekenning van de eurominikit is een extra sociaal voordeel, dat niet in de plaats mag komen van andere

voordelen die de werkgever aanbiedt.
De gemeente-, O.C.M.W.-, provinciebesturen, intercommunale verenigingen, de autonome gemeente- en

provinciebedrijven, de O.C.M.W.-ziekenhuizen, de verenigingen van O.C.M.W.’s en de autonome verzorgingsinstel-
lingen zijn zonder twijfel zeer belangrijke werkgevers. Als ze massaal meewerken aan het gratis verspreiden van de
eurominikits, betekent dat een gerichte en efficiënte actie om de invoering van de euro vlot te laten verlopen. Ik zou
het dan ook zeer op prijs stellen, mochten de lokale besturen actief deelnemen aan de verspreiding van de eurominikits.
Het Commissariaat-generaal voor de Euro zal trouwens binnenkort een grootscheepse campagne lanceren, waarbij de
werkgevers de mogelijkheid krijgen om via voorgedrukte formulieren de minikits te bestellen.

Ik verzoek u deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het bestuursmemoriaal. Ik bezorg deze
omzendbrief ook rechtstreeks aan de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden, de colleges van
burgemeester en schepenen, de voorzitters van de O.C.M.W.’s, de voorzitters van de intercommunale verenigingen, de
voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen, de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s,
de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome verzorgingsinstellingen en de voorzitters van de raden van
bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven.

Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het adres:
http://binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

[C − 2001/35541]
27 APRIL 2001. — Omzendbrief BA 2001/04. — Betreffende sectorale onderhandelingen. — Samenwerkingsover-

eenkomst tussen de Vlaamse regering, de representatieve vakorganisaties en vertegenwoordigers van de lokale
overheden als werkgevers

Aan de gouverneurs
Ter kennisgeving aan :
— de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden
— de colleges van burgemeesters en schepenen
— de voorzitters van de O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de beheerscomités van de O.C.M.W.-ziekenhuizen
— de voorzitters van de intercommunale verenigingen
— de voorzitters van de raden van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstellingen (AV’s)
— de voorzitters van de verenigingen van O.C.M.W.’s
— de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven en provinciebedrijven
Op 30 juni 2000 heeft de Vlaamse regering beslist haar goedkeuring te verlenen aan een samenwerkingsovereen-

komst over de voorbereiding van de werkzaamheden binnen de onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse
Gemeenschap van de eerste afdeling van het Comité C voor de provinciale en plaatselijke overheden. In die
onderafdeling van het Comité C worden de sectorale akkoorden voor het personeel van de lokale en regionale besturen
afgesloten.
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Op 7 juli 2000 hebben de samenwerkingspartners de overeenkomst ondertekend. De drie partijen in de
samenwerkingsovereenkomst zijn: de Vlaamse regering, de representatieve vakorganisaties en de werkgeversdelegatie.
Namens de lokale en regionale werkgevers hebben telkens een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten, van de Vereniging van de Vlaamse Provincies en van de Vereniging van de Openbare
Verzorgingsinstellingen de overeenkomst getekend.

De syndicale wetgeving, die overigens een federale bevoegdheid is, heeft de diverse onderhandelingsplatforms, de
onderhandelingsprocedures, de onderhandelings- en overlegmateries, alsook de diverse sectoren vastgesteld. Voor de
lokale overheden is dat hoofdzakelijk, hoewel niet uitsluitend, het Comité C 1, onderafdeling Vlaams Gewest en
Vlaamse Gemeenschap. Daaronder ressorteert onder meer het personeel van de gemeenten, van de O.C.M.W.’s, de
provincies, de intercommunales, van de verenigingen van O.C.M.W.’s, van de autonome verzorgingsinstellingen (AV’s)
en van de autonome gemeente- en provinciebedrijven. De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse
aangelegenheden, neemt het voorzitterschap van de onderhandelingen binnen het comité C 1 waar.

De wetgeving heeft, wat de onderafdeling betreft, enkel onderhandelingen en overleg vastgesteld tussen de
representatieve vakorganisaties en de Vlaamse regering. Het gebrek aan inspraak van de lokale overheden-werkgevers
wordt als een tekort ervaren, waar de kwaliteit van de onderhandelingen onder kan lijden. Zo is het bijvoorbeeld
logisch dat overheden die personeelsuitgaven moeten doen ten gevolge van sectorale afspraken, zelf de verantwoor-
delijkheid voor de vaststelling van die uitgaven moeten kunnen opnemen.

De samenwerkingsovereenkomst komt tegemoet aan de wens van reële betrokkenheid van de plaatselijke
werkgevers bij de sectorale onderhandelingen en creëert daartoe een structureel kader.

Dat kader voorziet erin dat de eigenlijke onderhandelingen binnen de onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse
Gemeenschap van het Comité C 1 voorafgegaan worden door (een) aparte vergadering(en).

In die voorvergadering bespreken vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, van de representatieve
vakorganisaties en van de lokale overheden-werkgevers de punten die binnen de onderafdeling behandeld zullen
worden, en bereiden ze de werkzaamheden van de onderafdeling voor. In de voorvergadering kunnen ook
werkgroepen opgericht worden voor de behandeling van specifieke problemen.

De werking van de voorvergadering wordt geregeld door een huishoudelijk reglement, dat de bovengenoemde
partners eveneens hebben ondertekend.

De samenwerkingsovereenkomst omschrijft de rol van elk van de gesprekspartners binnen de voorvergadering. De
Vlaamse regering vervult de rol van voorzitter en draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de besprekingen.
Binnen de wettelijke grenzen heeft ze de bevoegdheid om algemene beleidslijnen aan te geven en vervult ze hierbij een
sturende rol. Van de werkgeversdelegatie wordt, naast inhoudelijke medewerking, verwacht dat ze de nodige
terugkoppeling organiseert naar de lokale overheden-werkgevers die ressorteren onder de onderafdeling. Deelname
aan de voorbereiding van en regelmatige terugkoppeling over de te onderhandelen punten bevorderen de
representativiteit van de akkoorden.

De verhoogde betrokkenheid van de lokale werkgevers bij de totstandkoming van sectorale akkoorden biedt
daarnaast meer garanties voor de toepassing ervan. Feit is immers dat de afgesloten akkoorden voor de Vlaamse
overheid niet rechtstreeks juridisch afdwingbaar zijn. De personeelsleden of de representatieve vakorganisaties van de
lokale sector kunnen, anders dan in de privé-sector, evenmin juridische stappen zetten om de lokale werkgevers te
verplichten de sectorale afspraken na te leven. Alle partners hebben dan ook belang bij maximale garanties voor de
toepassing van de afgesloten akkoorden. De gesprekspartners kunnen daarbij zelf in de akkoorden de marges voor die
toepassing aangeven, zowel op het vlak van de timing als van de inhoud. In elk geval is het de bedoeling dat de
afspraken niet vrijblijvend zijn. Dat vraagt uiteraard een engagement van elk van de betrokken partijen. Dit
engagement is in de samenwerkingsovereenkomst omschreven. Dat impliceert dat elk van de samenwerkingspartners
vanuit zijn rol mede borg zal staan voor het respect voor de sectorale afspraken en zal ijveren voor de implementatie
ervan. Daarnaast betekent het ook dat noch de vakorganisaties, noch de vertegenwoordigers van de werkgeversdele-
gatie plaatselijke voorstellen ondersteunen die strijdig zijn met de afspraken.

De werkgeversdelegatie moet voor de nodige feedback kunnen rekenen op de actieve medewerking van de lokale
overheden. Ze zal telkens als het nodig is de concrete stappen zetten om die terugkoppeling te organiseren. Ik verzoek
de lokale overheden-werkgevers hierbij hun constructieve medewerking hieraan te verlenen.

Mag ik u verzoeken de provincie-, gemeente- en O.C.M.W.-besturen zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen
van deze omzendbrief en hem te publiceren in het bestuursmemoriaal. Volledigheidshalve stuur ik aan alle genoemde
besturen een afschrift van deze omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via het internet op het adres :
http://binnenland.vlaanderen.be/omzend.htm.

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport
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DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[C − 2001/33045]
Bekanntmachung der Deutschsprachigen Gemeinschaft bezüglich der Zulassung

zum Praktikum im Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(Königlicher Erlass vom 22. März 1969). — Erratum

In der Veröffentlichung vom 28. März 2001 auf der Seite 10189 muss gelesen werden:
Liste der offenen Stellen in der Oberstufe des Sekundarschulwesens
Lehrer für allgemeinbildende Kurse: Physik
Liste 08/01
Offen ist eine Planstelle als Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse: Physik 1 Stelle zu 15 Stunden (unvollst.).

[C − 2001/33041]
Bewerbungsaufruf bezüglich einer zeitweiligen Bezeichnung im Unterrichtswesen der Deutschsprachigen

Gemeinschaft (königlichen Erlasses vom 22. März 1969)

Jedes Jahr richtet der zuständige Minister für das Unterrichtswesen einen Aufruf an alle Personen, die sich um eine
zeitweilige Bezeichnung im Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft bewerben möchten.

I. Liste der Anwerbungsämter
Folgende Anwerbungsämter können zeitweilig zugeteilt werden:
1) Anwerbungsämter für das Direktions- und Lehrpersonal
A. Grundschulwesen
01. Kindergärtner(in)
02. Primarschullehrer(in)
03. Lehrer(in) für Moral
04. Lehrer(in) für Spezialkurse
B. Sekundarschulwesen (Unterstufe)
05. Altsprachenlehrer(in)
06. Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse
07. Lehrer(in) für Moral
08. Lehrer(in) für Spezialkurse
09. Lehrer(in) für technische Kurse
10. Lehrer(in) für Kurse in Berufspraxis
11. Lehrer(in) für technische, praktische Kurse und Kurse in Berufspraxis (*)
C. Sekundarschulwesen (Oberstufe)
12. Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse
13. Lehrer(in) für Moral
14. Lehrer(in) für Spezialkurse
15. Lehrer(in) für technische Kurse
16. Lehrer(in) für Kurse in Berufspraxis
17. Lehrer(in) für technische, praktische Kurse und Kurse in Berufspraxis (*)
18. Lehrer(in) für Psychologie, Pädagogik und Methodik
D. Hochschulwesen
20. Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse
21. Lehrer(in) für Psychologie, Pädagogik und Methodik
22. Lehrer(in) für Moral
23. Lehrer(in) für Spezialkurse
24. Lehrer(in) für technische Kurse
(*) Nur Hauswirtschaft oder Nähen und Zuschneiden
2) Anwerbungsämter für das Erziehungshilfspersonal:
29. Aufseher-Erzieher(in) (Externat)
30. Aufseher-Erzieher(in) (Internat)
31. Sekretär(in)-Schreibkraft
32. Bibliothekar(in)
3) Anwerbungsämter für das paramedizinische Personal:
33. Kinderpfleger(in)
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34. Krankenpfleger(in)

35. Heilgymnastiker(in)

36. Logopäde(in)

4) Anwerbungsämter für das psychologische Personal:

37. Psychologe(in)

5) Anwerbungsämter für das soziale Personal:

38. Sozialarbeiter(in)

II. Einstellungsbedingungen :

Als zeitweiliges Personalmitglied darf nur bezeichnet werden, wer folgende Bedingungen erfüllt:

1. Belgier oder Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EU sein, auβer bei einer durch die Regierung gewährten
Abweichung;

2. eine tadellose Lebensführung aufweisen;

3. die bürgerlichen und politischen Rechte besitzen;

4. falls erforderlich den Wehrdienstgesetzen genügt haben;

5. Inhaber eines von der Regierung festgelegten, amtsbezogenen Nachweises sein;

6. bei Amtsantritt ein ärztliches Attest (nicht älter als 6 Monate) einreichen, aus dem hervorgeht, dass der
Gesundheitszustand des Bewerbers weder die Gesundheit der Schüler noch der anderen Lehrpersonen beeinträchtigen
kann;

7. den Gesetzen und Verordnungen über den Sprachengebrauch genügen;

8. die Bewerbungsunterlagen in der Form und in der Frist, die in diesem Aufruf vorgeschrieben werden,
eingereicht haben.

III. Bewerbung

Interessenten werden gebeten, Ihre Bewerbungsunterlagen spätestens bis zum 20. Tag nach Erscheinen dieses
Aufrufes im Belgischen Staatsblatt (Datum des Poststempels gilt) per Einschreiben an nachstehende Adresse zu senden:

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Ausbildung und Unterrichtspersonal (Zeitweilige), Born-
gasse 3-5, 4700 EUPEN

IV. Form der Bewerbung und zusätzliche Belege
Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum Ablauf der oben genannten Bewerbungsfrist an Wochentagen von 9 bis

12 Uhr und von 13 bis 15.30 Uhr bei folgenden Einrichtungen erhältlich:
a) Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Unterrichtspersonal, Hostert 9, 4700 Eupen;
b) alle Schuleinrichtungen des Gemeinschaftsunterrichtswesens.
2. Den ausgefüllten Bewerbungsunterlagen sind folgende Belege beizufügen:
a) ein Führungszeugnis neueren Datums mit Angabe der Staatsangehörigkeit;
b) falls erforderlich eine von der Gemeindeverwaltung ausgestellte Wehrdienstbescheinigung (Muster 33);
c) eine beglaubigte Abschrift des erforderlichen Diploms, Befäh igungsnachweises oder Zeugnisses;
d) gegebenenfalls ein Nachweis über die nützliche Berufserfahrung;
e) gegebenenfalls eine Bescheinigung, die Aufschluss darüber gibt, ob der Bewerber die im Gesetz vom

3. August 1919 und 27. Mai 1947 vorgesehenen Prioritätsregelungen in Anspruch nehmen kann.
Anhand der unter Punkt 2, a) bis d), angeführten Belege überprüft das Ministerium, ob der Kandidat alle

erforderlichen Bedingungen erfüllt.
Falls ein oder mehrere Dokumente dem Bewerbungsschreiben nicht beigefügt werden können, müssen die

Kandidaten diese bei der oben erwähnten Adresse bis zum 15. Juli 2001 nachreichen.
Wer seit 1989 anlässlich früherer Bewerbungen die unter b, c, d und e angeführten Belege schon eingereicht hat,

muss sie nicht erneut beilegen.
V. Bemerkungen
1. Die Kandidaten, die bereits im letzten Jahr eine Bewerbung eingereicht haben, müssen sich dieses Jahr auch

wieder bewerben.
2. Jedes Personalmitglied, das einen Antrag auf Zulassung zum Praktikum gestellt hat, sollte für den Fall einer

Ablehnung ebenfalls eine Bewerbung um eine zeitweilige Stelle einreichen. Der Bewerbung müssen die unter
Punkt IV, 2, angeführten Belege beigefügt werden.

3. Die Personen, die in diesem Jahr ihr Studium erfolgreich abschlieβen, dürfen sich gleichfalls bewerben. Diese
Bewerbung wird jedoch erst berücksichtigt, nachdem der (die) Kandidat(in) eine Abschrift des erforderlichen Diploms
oder des entsprechenden Nachweises hinterlegt hat.
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Deutschsprachige Gemeinschaft – Gemeinschaftsunterrichtswesen (GUW)
Bewerbung für das Schuljahr 2001 - 2002

Name Vorname

Straβe PLZ - Wohnort

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit Geschlecht Telefon

DIPLOME

Diplom (mit Angabe der Wahlfächer) Schule/Jury erhalten am

NACHWEIS DER KENNTNIS DER DEUTSCHEN SPRACHE

Nachweis (Diplom in dt., Abitur in dt., Sprachenprüfung?) Schule/Jury erhalten am

PÄDAGOGISCHER NACHWEIS (von Grundschullehrern und Regenten nicht auszufüllen)

Lehrbefähigung (″Agregation″, Päd. Befähigungsnachweis,
″CAP″?)

Schule/Jury erhalten am

LAUFENDES SCHULJAHR (Falls Sie im laufenden Schuljahr ein Amt im Unterrichtswesen ausgeübt haben)

Schule Amt Std./Woche Beginn Ende

DEFINITIVE ERNENNUNG (Falls Sie in einem anderen Amt definitiv ernannt sind)

Schule Amt Std./Woche Datum der Ernennung

Anzahl aller eingereichten Bewerbungen (diese Bewerbung einbegriffen!)

Anzahl der effektiv geleisteten Diensttage bis zum 31.05.2001 im Gemeinschafts- bzw. im
ehemaligen Staatlichen Unterrichtswesen {auch die Tage als STEN, ACS, CST, CMT, (CMT: max. 2
Jahre)}

Anwerbungsämter (siehe Nr. auf der Rückseite des Formulars): in der gewünschten Vorzugsreihenfolge angeben!

1. 2. 3. 4. 5.

Wünschen Sie für das kommende Schuljahr eine Bezeichnung im Gemeinschaftsunterrichtswesen?
(JA/NEIN)

Wünschen Sie einen vollständigen Stundenplan im GUW? (JA/NEIN)

Datum Unterschrift
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I. ANWERBUNGSÄMTER FÜR DAS DIREKTIONS- UND LEHRPERSONAL

A. GRUNDSCHULWESEN

01. Kindergärtnerin 03. Lehrer(in) für Moral

02. Primarschullehrerin 04. Lehrer(in) für Spezialkurse

B. SEKUNDARSCHULWESEN (Unterstufe)

05. Altsprachenlehrer(in) 10. Lehrer(in) für Kurse in Berufspraxis

06. Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse
07. Lehrer(in) für Moral
08. Lehrer(in) für Spezialkurse
09. Lehrer(in) für technische Kurse

11. Lehrer(in) für technische, praktische Kurse und
Kurse in Berufspraxis (nur für Hauswirtschaft
oder Nähen und Zuschneiden)

C. SEKUNDARSCHULWESEN (Oberstufe)

12. Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse 16. Lehrer(in) für Kurse in Berufspraxis

13. Lehrer(in) für Moral
14. Lehrer(in) für Spezialkurse

17. Lehrer(in) für technische, praktische Kurse und
Kurse in Berufspraxis

15. Lehrer(in) für technische Kurse 18. Lehrer(in) für Psychologie, Pädagogik und Metho-
dik

D. HOCHSCHULWESEN

20. Lehrer(in) für allgemeinbildende Kurse
21. Lehrer(in) für Psychologie, Pädagogik und Metho-

dik

22. Lehrer(in) für Moral
23. Lehrer(in) für Spezialkurse
24. Lehrer(in) für technische Kurse

II. ANWERBUNGSÄMTER FÜR DAS ERZIEHUNGSHILFSPERSONAL

29. Aufseher(in) – Erzieher(in) (Externat) 31. Schreibkraft

30. Aufseher(in) – Erzieher(in) (Internat) 32. Bibliothekar(in)

III. ANWERBUNGSÄMTER FÜR DAS PARAMEDIZINISCHE PERSONAL

33. Kinderpfleger(in) 35. Heilgymnastiker(in)

34. Krankenpfleger(in) 36. Logopäde(in)

IV. ANWERBUNGSÄMTER FÜR DAS PSYCHOLOGISCHE PERSONAL

37. Psychologe(in)

V. ANWERBUNGSÄMTER FÜR DAS SOZIALE PERSONAL

38. Sozialarbeiter(in)

BEDINGUNGEN:

Niemand kann als zeitweiliges Personalmitglied bezeichnet werden, wenn nicht folgende Bedingungen erfüllt
sind:

1. Belgier oder Staatsangehöriger eines der Mitgliedsstaaten der EU sein, auβer wenn die Regierung eine
Abweichung gewährt hat;

2. eine tadellose Führung aufweisen;
3. die bürgerlichen und politischen Rechte besitzen;
4. falls erforderlich den Wehrdienstgesetzen genügt haben;
5. Inhaber eines von der Regierung festgelegten, amtsbezogenen Nachweises sein;
6. den Bestimmungen der Sprachengesetzgebung genügen;
7. bei Amtsantritt ein ärztliches Attest (nicht älter als 6 Monate) einreichen;
8. die Bewerbungsunterlagen in der Form und in der Frist, die im Bewerbungsaufruf vorgeschrieben werden, per

Einschreiben eingereicht haben.
FOLGENDE DOKUMENTE MÜSSEN DER BEWERBUNG UNBEDINGT BEIGEFÜGT WERDEN:

1. ein Führungszeugnis – nicht älter als 6 Monate – mit Angabe der Staatsangehörigkeit;

2. eine von der Gemeindeverwaltung ausgestellte Wehrdienstbescheinigung (Modell 33);

3. eine beglaubigte Abschrift der Diplome, Befähigungsnachweise oder Zeugnisse;

4. gegebenenfalls ein Nachweis über die nützliche Berufserfahrung;

5. eine detaillierte Aufstellung der effektiv geleisteten Dienste (siehe Formular als Anlage).

NB:

— Das Ministerium wird diese Dokumente nicht nachfordern!

— Falls ein oder mehrere Dokumente dem Bewerbungsschreiben nicht beigefügt werden können, bitten wir Sie,
diese dem Ministerium – Abteilung Unterrichtspersonal, Borngasse 3-5, 4700 Eupen bis zum 15. Juli nachzureichen.

— Die Bewerber, die seit 1989 anlässlich früherer Bewerbungen die unter 2, 3 und 4 angeführten Belege schon
eingereicht haben, müssen diese nicht erneut beilegen.

— Die Bewerbung muss jedes Jahr erneuert werden!
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Deutschsprachige Gemeinschaft — Gemeinschaftsunterrichtswesen

DIENSTLEISTUNGEN

im Gemeinschaftsunterrichtswezen (bis zum 31.05.01

Name Vorname Geburtsdatum

Einrichtung Amt
Anzahl

Wochen-
stunden

Statut
Z/P/D

Beginn —c Ende
der Bezeichnung

bzw.
der Vertretung

Anzahl
Dienst-

tage

Z = Zeitweilig; P = Praktikant; D = Definitiv
Achtung: — Nur die effektiv geleisteten Diensttage bis zum 31.05.2001 im Gemeinschafts- bzw. im ehemaligen Staatlichen

Unterrichtswesen anführen {auch die Tage als STEN, ACS, CST, CMT (CMT: max. 2 Jahre) werden berücksichtigt}. Die
Tage, die im freien subventionierten Unterrichtswesen oder im offiziellen subventionierten Unterrichtswesen (Gemeinde-
schulen) geleistet wurden, werden nicht berücksichtigt. Diese Tage hier bitte nicht anführen!

— Krankheits- bzw. Abwesenheitstage sind von den effektiv geleisteten Arbeitstagen abzuziehen!

Datum Unterschrift
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PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Loi du 29 mars 1962 (articles 9 et 21)
Wet van 29 maart 1962 (artikelen 9 en 21)

Gemeente Opglabbeek

Bijzonder plan van aanleg — Bekendmaking

Het college van burgemeester en schepenen,

Overeenkomstig artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd door decreten
van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000, brengt het college
van bugemeester en schepenen ter kennis van de bevolking dat het
bijzonder plan van aanleg « Nijverheidslaan » (gelegen Nijverheid-
slaan), opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de
gemeenteraad voorlopig aangenomen in vergadering van 23 april 2001,
op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt gedurende een
termijn van dertig dagen, hetzij van 21 mei 2001 tot en met 21 juni 2001.

Al wie omtrent dit plan van aanleg bezwaren of opmerkingen heeft,
moet deze schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen
laten geworden, uiterlijk op 21 juni 2001.

Opglabbeek, 9 mei 2001. (15393)

Stad Beringen

Bijzonder plan van aanleg — Bericht van onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen, handelend overeenkom-
stig de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij
decreet van 28 september 1999, 22 december 1999 en 26 april 2000;

Brengt ter kennis aan de bevolking dat het B.P.A. « Laakstraat
Koersel », bestaande uit een plan bestaande toestand, een bestem-
mingsplan en bestemmings- en bouwvoorschriften en een memorie van
toelichting, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en
door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van
17 april 2001, in het stedelijk administratief centrum, Mijnschool-
straat 88, te 3580 Beringen, ter inzage ligt vanaf maandag 21 mei tot en
met 20 juni 2001, alle werkdagen tussen 9 en 12 uur, op de dienst
ruimtelijke ordening.

Al wie omtrent deze plannen bezwaren of opmerkingen heeft, dient
deze bij aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en
schepenen laten geworden, uiterlijk op 20 juni 2001, vóór
12 uur. (15394)

Gemeente Zonnebeke

Bijzonder plan van aanleg — Bericht van onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen,

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het decreet betref-
fende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, brengt
ter kennis aan de bevolking dat het definitief ontwerp de gedeeltelijke
herziening van B.P.A. nr. 1a « Brouckhof » te Passendale, opgemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig aangenomen
door de gemeenteraad in zitting van 14 mei 2001, op het gemeentehuis
voor eenieder ter inzage ligt van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, en
dit vanaf maandag 21 mei 2001 tot en met dinsdag 19 juni 2001.

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft,
moet dit schriftelijk aan het schepencollege laten geworden tegen ten
laatste dinsdag 19 juni 2001, te 16 uur.

Zonnebeke, 15 mei 2001. (15398)

Gemeente Oostrozebeke

Bijzonder plan van aanleg — Bericht van onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostro-
zebeke, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, in het
bijzonder het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-
neerd op 22 oktober 1996, het decreet van 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten,
maakt aan de bevolking bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld
wordt nopens het B.P.A. nr. 14.2 « Hoogleen », omvattende : plan van
bestaande toestand, bestemmingsplan en memorie van toelichting en
de stedenbouwkundige voorschriften, opgemaakt overeenkomstig de
wettelijke bepalingen en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad
in zitting van 10 mei 2001.

Voormeld B.P.A. zal ter inzage liggen voor het publiek op het
gemeentebestuur, technische dienst, E. Brengierstraat 6/1, te
8780 Oostrozebeke, iedere werkdag van 9 tot 12 uur en de dinsdag-
namiddag van 13 u. 30 m. tot 18 uur, van 21 mei 2001 tot en
met 20 juni 2001.

Al wie omtrent deze plannen bezwaren en opmerkingen te maken
heeft, moet die schriftelijk aan het schepencollege laten geworden,
uiterlijk tegen 20 juni 2001.

Oostrozebeke, 19 mei 2001. (15399)

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

Sectoraal bijzonder plan van aanleg — Bericht van onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat een
onderzoek de commodo et incommodo is geopend betreffende :

Sectoraal B.P.A. zonevreemde bedrijven : inventarisatie, klassificatie
en deel-B.P.A.’s 1/01 en 1/02.

Het ontwerpplan werd voorlopig aanvaard tijdens de zitting van de
gemeenteraad van 25 april 2001.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen, kan men inzien op de
technische dienst, gemeentehuis, Marktplein 3, te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, van 15 mei 2001 tot 15 juni 2001, iedere werkdag van 8 u. 30
m. tot 11 u. 30 m. en op donderdagavond van 18 uur tot 20 uur.

Datum van aanplakking van dit bericht : 14 mei 2001.

Datum van opening van het onderzoek : 15 mei 2001.

Datum en uur van sluiting van het onderzoek : 15 juni 2001.

Personen die tegen dit ontwerp bezwaren of opmerkingen wensen te
formuleren, worden verzocht deze schriftelijk aan het college van
burgemeester en schepenen over te maken vóór 15 juni 2001. (Sluiting
van het openbaar onderzoek).

Sint-Lievens-Houtem, 10 mei 2001. (15401)

(Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van
12 mei 2001.)
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Annonces − Aankondigingen

SOCIETES − VENNOOTSCHAPPEN

Immo-Wendi, naamloze vennootschap,
Lanceloot Blondeellaan 11, 8380 Zeebrugge

H.R. Brugge 72004 − BTW 440.970.215

Jaarvergadering op de zetel, op 30 mei 2001, te 18 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Omzetting kapitaal in euro. 6. Varia. Zich schikken naar
de statuten. (14815)

T. & E. Consultancy, naamloze vennootschap,
Diksmuidestraat 125, 8840 Staden

H.R. Ieper 34226 − BTW 448.015.581

Buitengewone algemene vergadering bij notaris Frederic Opsomer te
8500 Kortrijk, Doorniksewijk 40, op 28 mei 2001, om 17 u. — Agenda :
Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder, benoeming nieuwe
bestuurder, schrapping van de meerhandtekeningclausule in artikel 16
van de statuten, aanpassing van artikel 17 van de statuten inzake
dagelijks bestuur, omzetting kapitaal in euro, aanpassing van de
statuten aan de nummering van het wetboek van de vennootschappen.
Zich schikken naar de statutaire bepalingen. (14816)

« Sevy », naamloze vennootschap,
Strijdhoflaan 124, 2600 Berchem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 239457 − BTW 425.551.668

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden te Antwerpen, Arenberg-
straat 4 op 30 mei 2001, om 10 uur, met de volgende agenda :

1. Voorstel tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

2. Voorstel tot verhoging van het kapitaal met vijfhonderd-
eenentwintigduizend tweehonderd vierenveertig Belgische frank
(BEF 521 244) om het te brengen van twee miljoen Belgische frank
(BEF 2 000 000) op twee miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend
tweehonderd vierenveertig Belgische frank (BEF 2 521 244), door incor-
poratie in kapitaal van een geboekte herwaarderingsmeerwaarde op
terreinen ten belope van vijfhonderdeenentwintigduizend tweehon-
derd vierenveertig Belgische frank (BEF 521 244), zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.

3. Vaststelling van het tot stand komen van de kapitaalverhoging.

4. Voorstel om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in
de statuten uit te drukken in euro.

5. Voorstel tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de
statuten, waarbij rekening wordt gehouden met :

— de voorgestelde kapitaalverhoging en de omzetting in euro;

— de gewijzigde vennootschapswetgeving (bestuurdersaantal,
belangenconflicten en schriftelijke besluitvorming binnen de raad van
bestuur);

— het wetboek van vennootschappen;

— het gewijzigd adres van de vennootschap. (14817)

Horizon, naamloze vennootschap,
Heistraat 10, 2240 Zandhoven

H.R. Antwerpen 269520 − BTW 429.849.263

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 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 aan de vergadering deel te nemen, zich schikken naar de
statuten. (14818)

Verhulst, naamloze vennootschap,
Jan Lintstraat 10, Hoeilaart

H.R. Brussel 424438 − BTW 420.091.162

De heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone
algemene vergadering die gehouden zal worden op 29 mei 2001, om
15 uur, op het kantoor van notaris Damien Collon, Baron De Castrost-
raat 6, te 1040 Brussel.

Dagorde :

a) Kapitaalsvermeerdering met één miljoen tweehonderdeenenvijf-
tigduizend vierenzeventig frank, om het te brengen van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend frank tot twee miljoen tweehonderd éénen-
vijftigduizend vierenzeventig frank, zonder uitzending van nieuwe
aandelen, door incorporatie van reserves.

b) Aanpassing van het kapitaal in euro, wijziging van artikel 5 van
de statuten.

c) Aanpassing van statuten in de Nederlandse taal, aanpassing aan
het Wetboek van vennootschappen.

d) Toevoeging van een artikel over interimdividenten.
e) Varia. (14819)

Passie-Flora, naamloze vennootschap,
Herenweg 100, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 71355 − BTW 446.940.861

Jaarvergadering op 28 mei 2001, om 17 uur op de zetel. Dagorde :
Rapport raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000 en bestemming resultaat. Kwijting bestuurders.
Omzetting kapitaal in euro en afronding. Zich richten naar de statuten.
Allerlei. (14820)

Luvan, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Bondgenotenlaan 94, 3000 Leuven

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Leuven, nr. 359
NN 445.427

Een buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op
maandag 28 mei 2001, om 16 uur op het kantoor van notaris Hollanders
de Ouderaen te 3000 Leuven, Naamsestraat 37.

Dagorde :

1. Kapitaalsverhoging tot BEF 2 501 071 door incorporatie van over-
gedragen winst en herwaarderingsmeerwaarde.

2. Aanpassing aan de recente wetswijzigingen.
3. Overzetting van het kapitaal in euro.
4. Herbevestiging benoemingen bestuurders.
5. Diversen.
De aandelen dienen gedeponeerd te worden op de maatschappelijke

zetel conform artikel 27 van de statuten. (14821)
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Garage Pauwels, naamloze vennootschap,
Pedro Colomalaan 1, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 59810 − BTW 427.255.207

Jaarvergadering op 28 mei 2001, te 10 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 2000. Bestemming resultaat. Kwijting aan de leden van
de raad van bestuur. Omzetting kapitaal in euro. Allerlei. (14822)

Depogo, naamloze vennootschap,
Frankrijklei 93, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 318756 − BTW 458.156.041

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering op maandag 28 mei 2001, om 19 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Bespreking financiële situatie van de vennootschap.
2. Bespreking incasso achterstallige huur Zuiderkroon N.V.
3. Bespreking verbreking leasecontract Zuiderkroon N.V.
5. Rondvraag.
Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de aandeelhou-

ders zich te schikken naar de wet ven de statuten. (14823)

Delanghe Louis Algemene Metaalconstructies,
naamloze vennootschap,

Ezelstraat 25, 8000 Brugge

H.R. Brugge 25040 − BTW 405.104.365

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
29 mei 2001, om 11 uur, welke zal gehouden worden ten kantore van
Mr. Calliauw, Filip, 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 58.

Dagorde :

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. Kwijting mandaat commissaris-revisor. 6. Beraadslaging inzake
art. 103 & 104 van de S.W.H.V. 8. Herbenoeming raad van bestuur.
9. Herbenoeming commissaris-revisor. 10. Diversen. (14824)

Schatteman Immobiliën, naamloze vennootschap,
Prinses Josephine Charlottelaan 44, 9230 Wetteren

H.R. Dendermonde 37669 — NN 425.219.393

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
te 19 uur.

Dagorde :

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Benoeming van bestuurders.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia. (14825)

Recover, naamloze vennootschap,
Forestierspad 7, 9830 Sint-Martens-Latem

H.R. Gent 197154 − BTW 462.487.090

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
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. Om aan de vergadering deel te nemen, zich richten naar de
statuten. (14826)

Joma-Hold, naamloze vennootschap,
Tongerlostraat 35, 3960 Bree

H.R. Tongeren 73854 − BTW 450.420.389

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering, welke op 30 mei 2001, te 10 uur,
zal worden gehouden ten overstaan van Mr. Philip Goossens, met
standplaats te Opglabbeek, weg naar Zwartberg 24, om te beraadslagen
over de hiernavermelde agenda :

1. a) Verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. een inbreng in natura en
verslag van de raad van bestuur van de vennootschap m.b.t. de inbreng
in natura;

b) Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 43 285 787 BEF
door inbreng in natura door de heer Cornelissen, J.J.L., wonend te
3960 Bree, Tongerlostraat 35, met uitgifte van 6 902 nieuwe aandelen,
die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds
bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennoot-
schap zullen delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging;
2. Omzetting van het kapitaal in euro; 3. Aanpassing van artikel 5 der
statuten; 4. Wijziging van artikel 19 der statuten m.b.t. de procedure
ingeval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van
vermogensrechtelijke aard van een bestuurder met een verrichting die
tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort; 5. Aanpassing
der statuten aan de wet van 13 april 1995, tot wijziging van de
handelsvennootschappenwetgeving, en in het bijzonder wijziging van
de artikelen 11, 13, 15 en 29 der statuten; 6. Ingevolge de codificatie van
de vennootschapsrechtelijke bepalingen, schrapping van de verwijzing
naar specifieke artikelen uit de vennootschappenwet, en dienovereen-
komstig aanpassing van de desbetreffende artikelen in de statuten;
7. Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten; 8. Opdracht aan notaris Philip Goossens om de gecoördi-
neerde tekst der statuten op te stellen en neer te leggen.

De aandeelhouders worden eraan herinnerd dat op datum van
2 mei 2001 een buitengewone algemene vergadering met dezelfde
agenda werd bijeengeroepen, die niet geldig kon beslissen omdat het
wettelijk quorum niet bereikt was.
(14827) De raad van bestuur.

Ben Fesh en/of De Pelsmaeker, naamloze vennootschap,
Nijverheidstraat 50, 2260 Westerlo

H.R. Turnhout 68248 − BTW 445.993.825

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
te 15 uur.

Dagorde :

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2000.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Decharge van de bestuurders.

5. Lezing van het verslag van de commissaris-revisor.

6. Decharge aan de commissaris-revisor.

7. Diversen. (14828)

Klokinvest, naamloze vennootschap,
Zeedijk 301, bus 602, 8670 Koksijde

H.R. Veurne 35797

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 19 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de statuten. (14829)
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Cortina, naamloze vennootschap,
Industriepark Meersbloem 42, 9700 Oudenaarde

Jaarvergadering d.d. 29 mei 2001, om 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.

Agenda :

1. Voorlezen jaarverslag van de raad van bestuur.

2. Voorlezen verslag van de commissaris-revisor.

3. Voorlezen van en goedkeuring van de jaarrekening.

4. Toewijzing van het resultaat.

5. Kwijting aan de raad van bestuur en de commissaris-revisor.

6. Ontslag en benoeming bestuurders. (14830)

Nieuwe Scheldewerven, naamloze vennootschap,
te 9150 Kruibeke (Rupelmonde)

H.R. Sint-Niklaas 6699

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, Gelaagstraat 51, Krui-
beke (Rupelmonde), op 28 mei 2001, te 15 uur. — Dagorde : Verslagen
raad van bestuur en van de commissaris-revisor. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 2000. Aanwending resultaat. Decharge aan
bestuurders. Decharge aan de commissaris-revisor. Benoemingen.
Diversen. Titels neerleggen volgens artikel 25 der statuten. (14831)

Pharma Logistics, naamloze vennootschap,
J. Demeurslaan 71, 1654 Huizingen

H.R. Brussel 430585 − BTW 420.775.508

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone vergadering
die zal gehouden worden op 28 juni 2001, om 15 uur, te 1654 Huizingen,
J. Demeurslaan 71, met de volgende agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur over het boekjaar 2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2000 en bestemming van het resultaat.
3. Mededeling van de geconsolideerde balans. 4. Kwijting te verlenen
aan de raad van bestuur. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. De
aandeelhouders die wensen deel te nemen aan deze algemene verga-
dering dienen, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, hun aandelen
en eventuele volmachten ten minste zes dagen vóór de datum van de
algemene vergadering neer te leggen. (14832)

Nova Invest, naamloze vennootschap,
Veeweidestraat 125, 1070 Brussel

H.R. Leuven 75844

Jaarvergadering op 28 mei 2001, te 11 uur, op de zetel. — Dagorde :
Goedkeuring der jaarrekeningen. Bestemming van het resultaat.
Verslagen van de raad van bestuur. Decharge aan bestuurders. Neerleg-
ging der titels zoals vermeld in artikel 24. (14833)

Handelsmaatschappij Frans Opheij, naamloze vennootschap,
Baillet Latourlei 74, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 57331 − BTW 403.782.690

Jaarvergadering der aandeelhouders op de zetel van de vennoot-
schap op 28 mei 2001, te 15 uur. — Agenda : Jaarverslag van de raad
van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.
Kwijting. Benoemingen. Rondvraag. Om te mogen deelnemen aan deze
vergadering moeten de aandeelhouders zich schikken naar de statu-
ten. (14834)

Urselia, naamloze vennootschap,
Kasteel Hex, 3870 Heers

H.R. Tongeren 57872 − BTW 426.674.492

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Goedkeuring
bezoldiging afgevaardigde-bestuurder. 6. Varia. Zich richten naar de
statuten. (14835)

Parking St.-Jacob, naamloze vennootschap,
Hopland 38, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 184243 − BTW 407.164.131

Aangezien de eerste vergadering niet in getal was worden de
aandeelhouders uitgenodigd op de buitengewone algemene vergade-
ring die zal gehouden worden in het Alfa Theater Hotel, te Antwerpen,
Arenbergstraat 30, op 29 mei a.s., om 19 uur, met volgende agenda :

1. Voorstel tot omzetting van het kapitaal van de vennootschap in
euro waarbij het kapitaal eerst zal worden verhoogd met een bedrag
van één miljoen tweehonderdachtendertigduizend tweeëenzestig frank
(1 238 062 BEF) deels door inbreng in geld en deels door incorporatie
van beschikbare en wettelijke reserves in kapitaal.

2. Voorstel tot aanpassing van artikelen 5 en 6 van de statuten aan de
omzetting van het kapitaal in euro.

3. Voorstel tot inlassing van een bepaling inzake de schriftelijke
besluitvorming (art. 10).

4. Aanpassing van artikel 17 van de statuten als volgt : « De verga-
dering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel
van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens
toepassing van de wet voor statutenwijziging. »

5. Herformulering van de artikelen 20 en 21 van de statuten waarbij
tevens de mogelijkheid van een interim-dividend wordt ingelast.

6. Machtiging aan de raad van bestuur om een gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met het
gewijzigde adres van de vennootschap. (14836)

Parking Breidel, naamloze vennootschap,
Hopland 38, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 187847 − BTW 408.257.558

Aangezien de eerste vergadering niet in getal was worden de
aandeelhouders uitgenodigd op de buitengewone algemene vergade-
ring die zal gehouden worden in het Alfa Theater Hotel, te Antwerpen,
Arenbergstraat 30, op 28 mei a.s., om 19 uur, met de volgende agenda :

1. Voorstel tot omzetting van het kapitaal van de vennootschap in
euro waarbij het kapitaal eerst zal worden verhoogd met een bedrag
van één miljoen tweehonderdvijfentachtigduizend vijfenzeventig frank
(1 285 075 BEF) door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal.

2. Voorstel tot aanpassing van artikel 5 en 6 van de statuten aan de
omzetting van het kapitaal in euro.

3. Voorstel tot inlassing van een bepaling inzake de schriftelijke
besluitvorming (artikel 10).

4. Aanpassing van artikel 17 van de statuten als volgt : « De verga-
dering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel
van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens
toepassing van de wet voor statutenwijziging. »

5. Herformulering van de artikelen 20 en 21 van de statuten waarbij
tevens de mogelijkheid van een interim-dividend wordt ingelast.

6. Machtiging aan de raad van betuur om een gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met het
gewijzigde adres van de vennootschap. (14837)
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Sudeco, naamloze vennootschap,
Wijngaardstraat 8, 8500 Kortrijk

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 9 uur. — Dagorde : 1. Verslag van raad van bestuur. 2.Goedkeu-
ring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Varia. (14838)

Maisin, naamloze vennootschap,
Waversesteenweg 24, 3090 Overijse

H.R. Brussel 441837 − BTW 422.630.978

De algemene vergadering wordt aangekondigd op 28 mei 2001, om
18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van
bestuurraad. 2. Goedkeuring jaarrekening en bestemming resultaat.
3. Decharge. 4. Aanpassing maatschappelijk kapitaal en statuten naar
euro. 5. Varia. (14839)

Hamlet Group, naamloze vennootschap,
Hereltalsebaan 197, 2980 Zoersel

H.R. Antwerpen 272877 − BTW 438.407.336

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 14 uur. — Dagorde : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan bestuur-
ders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en benoemingen.
Kapitaalverhoging met 179 384 frank door incorporatie van reserves
zonder uitgifte van aandelen. Omzetting van kapitaal in 160 000 euro.
Aanpassing van de statuten. Volmacht handelsregister, registratie,
coördinatie van de statuten en aanpassing handelsregister. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (14840)

Compal, naamloze vennootschap,
Meesberg 47, 3220 Holsbeek

H.R. Leuven 60004 − BTW 422.660.177

De algemene vergadering wordt aangekondigd op maandag
28 mei 2001, om 20 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de bestuurraad. 2. Goedkeuring jaarrekening en bestem-
ming resultaat. 3. Decharge. 4. Kapitaalomzetting in euro.
5. Varia. (14841)

A.A. Weyn-Lauwers, naamloze vennootschap,
Industriepark Noord 12, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 9517 − BTW 405.084.272

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 15 uur,
op de zetel. — Dagorde : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Kapitaalverhoging met 5 369 frank door incorporatie
van de beschikbare reserves zonder uitgifte van aandelen. Omzetting
van het kapitaal in 310 000 euro. Aanpassing van de statuten. Volmacht
handelsregister, registratie, coördinatie van de statuten en aanpassing
handelsregister. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (14842)

Van Dender & C°, naamloze vennootschap,
Sleeckxlaan 19, 1030 Brussel

H.R. Brussel 629653 − BTW 464.222.402

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 10 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. (14843)

Vroam, naamloze vennootschap,
P. Housemansstraat 6/01, 2050 Antwerpen

H.R. Antwerpen 275753 − BTW 439.923.308

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 16 uur. — Agenda : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan bestuur-
ders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en benoemingen.
Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statu-
ten. (14844)

Joosen-Luyckx, naamloze vennootschap,
Oude Kaai 26, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 19326 − BTW 404.162.277

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 15 uur,
op de zetel. — Dagorde : Verslag bestuurders en commissaris. Bestem-
ming resultaat en goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000.
Kwijting van bestuur aan bestuurders en commissaris voor de uitoefe-
ning van hun mandaat. Ontslagen en benoemingen. Diversen. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (14845)

Joosen-Luyckx Aqua Bio, naamloze vennootschap,
Oude Kaai 26, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 65113 − BTW 440.948.241

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 17 uur,
op de zetel. — Dagorde : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting van bestuur
aan bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (14846)

Hermes Consultancy, naamloze vennootschap,
Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 270339 − BTW 437.518.005

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 18 uur. — Agenda : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting van bestuur
aan bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (14847)
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Fim, naamloze vennootschap,
Ridder Van Parijsstraat 16, 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 231821 − BTW 423.104.991

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 14 uur,
op de zetel. — Agenda : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan bestuur-
ders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en benoemingen.
Kapitaalverhoging met 1 074 frank door incorporatie van de beschik-
bare reserves zonder uitgifte van aandelen. Omzetting van het kapitaal
in 62 000 euro. Aanpassing van de statuten. Volmacht handelsregister,
registratie, coördinatie van de statuten en aanpassing handelsregister.
Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statu-
ten. (14848)

Belgaarde, naamloze vennootschap,
Dellestraat 18B, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 70690 − BTW 434.606.916

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, op de
maatschappelijke zetel, om 16 uur.

Dagorde :

Jaarverslag en controleverslag. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2000. Kwijting te verlenen aan de bestuur-
ders en aan de commissaris-revisor. Diversen. (14849)

Ceulemans & Jansen Biljart en Snooker Center,
naamloze vennootschap, te 8770 Ingelmunster

Gewone algemene vergadering op de maatschappelijke zetel op
30 mei 2001, om 16 uur. — Dagorde : Verslag van bestuurders.
Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting bestuurders.
Allerlei. Zich schikken naar de bepalingen standregelen. (14850)

Caninvest, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem

H.R. Brussel 537441 − BTW 441.831.535

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
30 mei 2001, te 18 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 2000. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Herbenoeming bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (14851)

Transports Vanderoel, naamloze vennootschap,
Nederokkerzeelsesteenweg 6, 3071 Kortenberg

H.R. Leuven 68508 − BTW 414.073.994

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
te 18 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2000.

2. Bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan bestuurders.

4. Bezoldigingen.

5. Herbenoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

6. Diversen. (14852)

Thalimvest, naamloze vennootschap,
Kapelleplein 3, 9290 Berlare

H.R. Dendermonde 56671 — NN 442.038.403

Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitenge-
wone algemene vergadering op 7 mei 2001, zal opnieuw een buitenge-
wone algemene vergadering worden gehouden op de zetel, op
28 mei 2001, te 10 uur. — Dagorde : ontslag van bestuurder. (14853)

Paramedimmo, naamloze vennootschap,
2650 Edegem, Philips De Monteplein 21

H.R. Antwerpen 280268 − BTW 442.127.879

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering der aandeelhouders van de algemene vergadering
Paramedimmo, gevestigd te 2650 Edegem, Philips De Monteplein 21,
die zal gehouden worden in het kantoor van notaris Ludo Lamot, te
Niel, Sint-Hubertusplein 5, op 29 mei 2001, om 10 uur, met volgende
agenda :

1° Kapitaalverhoging met één miljoen tweehonderdeenenvijftig-
duizend vierenzeventig frank (1 251 074 frank), om het te brengen
van één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (1 250 000 frank)
naar twee miljoen vijfhonderdeneenduizend vierenzeventig frank
(2 501 074 frank) door inbreng van gerede gelden mits creatie van
honderd vijfentwintig nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande en die in
de winst zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

2° Afstand voorkeurrecht; inschrijving; volstorting.

3° Omzetting van het kapitaal in euro.

4° Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschaps-
wetgeving.

5° Opdracht tot coördinatie van de statuten.

Om deel te nemen aan de algemene vergadering moeten de aandeel-
houders zich richten naar de statuten. (14854)

Garage-Carrosserie Declercq Rik, naamloze vennootschap,
Knobbelstraat 50, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 121172 − BTW 440.239.250

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering welke zal worden gehouden ten
kantore van notaris Denys te Avelgem, op 28 mei 2001, om 16 u. 30 m.,
met volgende agenda :

1. Verhoging maatschappelijk kapitaal tot BEF 2 501 074 door incor-
poratie beschikbare reserves, zonder creatie van aandelen.

2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

3. Omzetting kapitaal in euro.

4. Aanpassing artikel 5 aan hiervoor genomen beslissingen.

5. Verslag toegestaan kapitaal.

6. Hernieuwen bevoegdheid toegestaan kapitaal.

7. Aanpassen van de statuten aan de vigerende wetgeving : o.a.
artikelen 2, 7, 10, 13, 13bis, 14, 16, 22, 23, 24, 27, 28.

8. Schrappen van de verwijzingen naar de artikelen G.W.H.V. en
vervangen door artikel van Wetboek vennootschappen.

9. Coördinatie statuten.

(14855) De raad van bestuur.
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Connostra, naamloze vennootschap,
Joe Englishstraat 54, 2140 Borgerhout (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 288137 − BTW 446.040.048

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buiten-
gewone algemene vergadering te houden op woensdag 30 mei 2001,
om 17 uur, op het kantoor van notaris Gauthier Clerens te Mechelen,
Korenmarkt 47.

Dagorde :

1. Kapitaalverhoging door incoporatie van reserves tot beloop van
BEF 5 872 913, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Omvorming van het kapitaal in euro.
3. Wijziging en aanpassing van de statuten om ze in overeenstem-

ming te brengen met het voorgaande en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar artikel 27
der statuten inzake deelname aan de vergadering.
(14856) De raad van bestuur.

Cardeal, naamloze vennootschap,
Knobbelstraat 50, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 99454 − BTW 421.440.056

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering welke zal worden gehouden ten
kantore van notaris Denys te Avelgem, op 28 mei 2001, om 17 uur, met
volgende agenda :

1. Verhoging maatschappelijk kapitaal tot BEF 2 501 074 door incor-
poratie beschikbare reserves, zonder creatie van aandelen.

2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

3. Omzetting kapitaal in euro.

4. Aanpassing artikel 5 aan hiervoor genomen beslissingen.

5. Verslag toegestaan kapitaal.

6. Hernieuwen bevoegdheid toegestaan kapitaal.

7. Aanpassen van de statuten aan de vigerende wetgeving; o.a.
artikelen 7, 10, 13, 13bis, 14, 16, 22, 23, 24, 27, 28.

8. Schrappen van de verwijzingen naar de artikelen G.W.H.V. en
vervangen door artikel van Wetboek vennootschappen.

9. Coördinatie statuten.
(14857) De raad van bestuur.

Algemene Bouwonderneming Van Houtven,
naamloze vennootschap,

Engelhoekstraat 22, 9800 Deinze

H.R. Gent 161368

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 20 uur,
op de zetel. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (14858)

A.V.V.O., naamloze vennootschap,
Sint-Truidensesteenweg 647, 3300 Tienen

H.R. Leuven 65702

Jaarvergadering op 28 mei 2001, te 15 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening en
bestemming resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Benoemingen.
5. Allerlei. Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken
naar de statuten. (14859)

Wooninrichting Graller, naamloze vennootschap,
Vredelaan 2, bus 6, 3530 Houthalen

H.R. Hasselt 29237 − BTW 420.057.609

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
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.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering. (14860)

Willems Aannemingen, naamloze vennootschap,
Diestsesteenweg 31, 3390 Tielt-Winge

H.R. Leuven 77220 − BTW 434.646.409

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 17 uur,
op de zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening op 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar
de statuten. (14861)

Verbraeken Construction, naamloze vennootschap,
Kuilstraat 18, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 48983 − BTW 440.524.906

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 18 uur,
op de zetel. — Dagorde : Verslag bestuurders en commissaris. Bestem-
ming resultaat en goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000.
Kwijting van bestuur aan bestuurders en commissaris voor de uitoefe-
ning van hun mandaat. Ontslagen en benoemingen. Diversen. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (14862)

Van Peene, naamloze vennootschap,
Tulpenstraat 11, 9810 Eke

Jaarvergadering d.d. 28 mei 2001, om 17 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Voorlezen van
en goedkeuring van de jaarrekening. 3. Toewijzing van het resultaat.
4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Verderzetting van de vennoot-
schap. (14863)

Van Gestel & C° Immobiliën, naamloze vennootschap,
Temsesteenweg 76, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 75588

Jaarvergadering op de zetel, op 29 mei 2001, om 15 uur. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur volgens artikel 523. 2. Verslag van
de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 2000. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Ontslagen en
benoemingen. 6. Rondvraag. Neerlegging van de titels vijf dagen vóór
de vergadering in de zetel. (14864)

Vadebo, naamloze vennootschap,
Balendijk 210, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 62219 — NN 426.414.671

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 30 mei 2001, om
18 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders en beslissing over hun vergoe-
dingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. (14865)

16832 MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Usoco, naamloze vennootschap,
Vosveld 15, te 2110 Wijnegem

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
de bestuurders. 5. Varia. (14866)

United Software Bureau (U.S.B.), naamloze vennootschap,
Oostlaan 3, 8560 Wevelgem (Gullegem)

H.R. Kortrijk 133428 − BTW 452.872.016

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buiten-
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op het
kantoor van notaris Bernard Boes, te Kortrijk, Rijselsestraat 20, op
28 mei 2001, om 14 u. 15 m., om er te beraadslagen over volgende
agenda :

1. Kapitaalverhoging met 396 698 BEF, om het te brengen van
40 750 000 BEF op 41 146 698 BEF door incorporatie uit de reserves
zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Omzetting van het kapitaal in 1 020 000 euro.

3. Besluit tot wijziging van het aantal aandelen.

4. Vervanging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstem-
ming te brengen met voormelde kapitaalverhoging, omzetting in euro,
wijziging aantal aandelen en afschaffing van het toegelaten kapitaal.

5. Inkorting van het boekjaar tot 30 september 2001.

6. Wijziging van de datum van jaarvergadering naar de eerste
zaterdag van de maand februari om elf uur.

7. Aanpassing van artikel 14 en 20 van de statuten om ze in
overeenstemming te brengen met voormelde inkorting van het boekjaar
en wijziging datum jaarvergadering.

Om deel te nemen aan de vergadering, zullen de aandeelhouders
zich schikken naar de statuten. (14867)

Torek, naamloze vennootschap,
Handzamestraat 105, 8610 Kortemark

H.R. Oostende 32231 − BTW 415.286.692

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, op 30 mei 2001,
op 16 u. 30 m., met navolgende agenda : 1. Jaarverslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening op 31 december 2000. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Goedkeuring wedde bestuurders. 5. Kwijting
bestuurders. 6. Omzetten van het kapitaal naar euro en kapitaal-
verhoging in het kader van voormelde omzetting, dit alles conform de
wet van 30 oktober 1998. 7. Diversen. (14868)

Strea-Net, naamloze vennootschap,
Tramlaan 196, 1933 Sterrebeek

H.R. Brussel 442146 − BTW 421.874.576

Jaarvergadering op 28 mei 2001, om 20 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2.Goedkeuring van de jaarrekening
op 31 december 2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bestemming
van het resultaat. 5. Diverse. (14869)

Stas Kleding, naamloze vennootschap,
Maastrichtersteenweg 145/10, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 77427 − BTW 442.323.562

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 19 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Varia.
Om aan de vergadering deel te nemen zich schikken naar de statu-
ten. (14870)

Sintex, naamloze vennootschap,
Eugène Demolderlaan 32, 1030 Brussel

BTW 423.249.996

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29 mei 2001, om 9 uur,
op de zetel. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurraad. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening op 31 december 2000. 3. Aanwending van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Diversen. Neerlegging der
titels vijf dagen vóór de vergadering, op de zetel. (14871)

Sarras, naamloze vennootschap,
Vinkenlaan 9, 2970 Schilde (’s-Gravenwezel)

H.R. Antwerpen 305441 − BTW 453.416.602

Jaarvergadering op de zetel, op 30 mei 2001, te 20 uur. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Ontlasting bestuurders. 4. Bestemming resultaat. 5. Allerlei. (14872)

Rosiers Al-Shop Doe Het Zelf Center, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 50, 2870 Puurs

H.R. Mechelen 64661 − BTW 434.297.110

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Kwijting aan
bestuurders. 4. Kapitaalverhoging en omvorming naar euro. 5. Varia.
Zich richten naar de statuten. (14873)

Rimmo, naamloze vennootschap,
Stationstraat 6, 2860 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 72119

De vennoten worden hierbij uitgenodigd tot deelname aan de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op de zetel
van de vennootschap te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationstraat 6, op
maandag 28 mei 2001, te 14 uur, met het oog op de behandeling van de
volgende agenda :

1. Voorstellen van de jaarrekening.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting van verantwoordelijkheid voor de bestuurders.

4. Bestemming resultaat.

5. Rondvraag.

De vennoten worden verzocht zich te voegen naar de statutaire
bepalingen inzake deelname aan de jaarvergadering.
(14874) De raad van bestuur.

16833MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Real Estate Renard,
commanditaire vennootschap op aandelen,

Gentsesteenweg 1254, 1082 Brusesl (Sint-Agatha-Berchem)

H.R. Brussel 564937

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 14 uur, met als agenda : 1. Verslag van de zaakvoerders. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Goedkeuring
resultaatverwerking. 4. Kwijting aan zaakvoerders. 5. Varia.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, dienen de aandelen
volgens artikel 24 der statuten, drie dagen vóór de datum van de
jaarvergadering neergelegd te worden op de zetel van de vennoot-
schap. (14875)

Rap en Rein, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 54, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 104658 − BTW 425.004.015

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 19 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Maatregelen in verband met de euro. 6. Varia. Zich
schikken naar de statuten. (14876)

Quality Stay, naamloze vennootschap,
Van Iseghemlaan 2, 8400 Oostende

H.R. Oostende 47605

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoeming bestuurders.
6. Omvorming kapitaal in euro, eventuele incorporatie van reserves.
7. Varia. Zich richten naar de bepalingen van de statuten. (14877)

Proconsulting, naamloze vennootschap,
Burchtgracht 48, bus 8, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 222732 − BTW 420.651.782

Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke
zetel, op 28 mei 2001, om 11 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 2. Bestem-
ming van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. (14878)

Primo Interim, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 26, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 291732 − BTW 445.973.534

Jaarvergadering op 28 mei 2001, te 18 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Kwijting. 4. Verscheidene. (14879)

Pemaco, naamloze vennootschap,
te 1780 Wemmel

H.R. Brussel 484551 — NN 429.514.515

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29 mei 2001, te 11 uur,
op de maatschappelijke zetel, Ronkel 32, te 1780 Wemmel. — Dagorde :
1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring van balans en resulta-
tenrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Varia. Om aan de vergadering deel te nemen, zich
schikken naar de statuten. (14880)

PDH Int., naamloze vennootschap,
Jan Van Rijswijcklaan 94, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 271260 − BTW 437.925.306

De jaarvergadering zal worden gehouden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 17 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. Omvorming kapitaal naar euro. 6. Varia. Om
aan de vergadering deel te nemen, zich schikken naar de statu-
ten. (14881)

Pagera, naamloze vennootschap,
Merkemveldweg 18, 8210 Zedelgem

H.R. Brugge 70321 — NN 438.383.085

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap, op woensdag
30 mei 2001, om 11 uur, met navolgende agenda : 1. Jaarverslag raad
van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000.
3. Bestemming resultaat. 4. Goedkeuring wedde bestuurders. 5. Kwij-
ting bestuurders. 6. Eventueel ontslag en benoeming. 7. Diver-
se. (14882)

Nepec, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 29, bus 10, 9300 Aalst

H.R. Aalst 467685 − BTW 427.051.606

De jaarvergadering die gehouden worden op 28 mei 2001, 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
bestuurders. 5. Varia. (14883)

Muylle Facon, naamloze vennootschap,
Ambachtenstraat 58, te 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 1823 − BTW 405.583.526

Jaarvergadering in de zetel van de vennootschap op 30 mei 2001, om
15 uur. — Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. Aanwending resultaat. Statutaire kwijting.
Herbenoemingen. Omvorming kapitaal in euro. Diverse. Zich schikken
naar de statutaire bepalingen. (14884)

Meubelen Theo, naamloze vennootschap,
steenweg op Merchtem 23, 1745 Opwijk

H.R. Brussel 274626 − BTW 414.784.173

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
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. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in Euro. 7. Varia.
Zich gedragen naar de statuten. (14885)

Merjans, naamloze vennootschap,
Diestersteenweg 467, 3680 Maaseik

H.R. Tongeren 66290 − BTW 442.633.071

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 10 uur. Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan betuurders. 5. Beslissing in toepassing van
artikel 103 GWHV. 6. Varia. Zich schikken naar de statuten. (14886)
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Marlie, naamloze vennootschap,
Heidebaan 59, bus 1, te 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 47281

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Kapitaalsomvorming in euro. 6. Varia. (14887)

Lutex, naamloze vennootschap,
Demerstraat 7, bus 1, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 59544 − BTW 423.398.070

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Varia. Om aan de vergadering deel te
nemen, zich schikken naar de statuten. (14888)

Kwanten & Co, naamloze vennootschap,
Donderslagseweg 33, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 61125 − BTW 424.880.982

Jaarvergadering op 29 mei 2001, om 14 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. 2. Bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (14889)

Kosimo, naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 178, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 144685 − BTW 464.475.491

jaarvergadering van 29 mei 2001, om 14 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.
3. Resultaatwending. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. Om
toegelaten te worden, neerlegging van de titels op de zetel vijf dagen
vóór de vergadering. (14890)

Kitchen Equipement for Professionals,
afgekort : « KEPRO », naamloze vennootschap,

Dellestraat 45, 3550 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 74322 − BTW 438.660.427

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 31 mei 2001,
te 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Bespreking en
goedkeuring jaarrekening 2000. 3. Goedkeuring resultaatverwerking.
4. Omvorming kapitaal in euro mits kapitaalverhoging van max.
EUR 1 000. 5. Kwijting aan bestuurders. 6. Varia. (14891)

« Kerlinga », naamloze vennootschap,
Wapenplein 6, 8400 Oostende

Jaarvergadering op 29 mei 2001, te 18 uur, op de zetel. — Agenda :
verslag van de raad van bestuur. Bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2000. Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan de bestuurders. Benoemingen. (14892)

Jaiminic, naamloze vennootschap,
Kontichstraat 106, 2650 Edegem

H.R. Antwerpen 273275 − BTW 438.860.365

Jaarvergadering op de zetel, op 30 mei 2001, te 17 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming van her resultaat. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar de statuten. (14893)

Inrelek, naamloze vennootschap,
Hansbebekstraat 19, 9850 Merendree

H.R. Gent 154757 − BTW 436.832.372

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Kapitaal omzetten in euro.
6. Varia. Zich schikken naar de statuten. (14894)

Incobe, naamloze vennootschap,
Patrijsstraat 10, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 51481 − BTW 417.749.108

Jaarvergadering op 31 mei 2001, om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur en verslag v.d. commissaris. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders en commissaris. 5. Diversen. Zich schikken naar de statu-
ten. (14895)

Immobiliën Sertyn, naamloze vennootschap,
Abdijstraat 135, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 219830

Jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001, te
19 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Varia. (14896)

Immo Zandvoort, naamloze vennootschap,
Noeveren 197, 2850 Boom

H.R. Antwerpen 297443 — NN 450.356.152

Jaarvergadering op de zetel, op 28 mei 2001, te 15 uur. — Dagorde :
Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Verho-
ging van het maatschappelijk kapitaal ter afronding ervan in het kader
van de omzetting van Belgische frank in euro. 6. Varia. Neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering. (14897)

Immo Van Calster B & H, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 8, 2440 Geel

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering op
30 mei 2001, te 12 uur, op de maatschappelijke zetel te Geel, Grote
Steenweg 8, te willen bijwonen. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Voorlegging en goedkeuring van de jaarrekening.
3. Resultaatverwerking 4. Kwijting verlenen aan de bestuurders.
5. Kapitaalsverhoging en omzetting in euro. 6. Diversen. De aandeel-
houders dienen zich te gedragen naar de statuten. (14898)
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Immo Jacobs, naamloze vennootschap,
Bosstraat 63, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 71104 − BTW 434.517.537

Jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 31 mei 2001, te
16 uur. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening. 2. Kwijting
aan bestuurders. 3. Kapitaalverhoging. 4. Omzetting van het maat-
schappelijk kapitaal in euro. 5. Varia. Zich richten naar de statuten.

(14899)

Immo Drobe-Dewitte, naamloze vennootschap,
Gaspeldoornlaa 12, 1601 Sint-Pieters-Leeuw

H.R. Brussel 531752

De jaarvergadering zal gehouden worden, op 30 mei 2001, te 18 uur,
op de zetel. — Dagorde : 1. Verslag van bestuur. 2. Goedkeuring der
jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Allerlei. (14900)

Hôtel des Dunes, naamloze vennootschap,
Leopoldplein 5, 8420 De Haan

H.R. Brugge 79060 − BTW 451.368.516

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 14 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. (14901)

Heem Beheer, naamloze vennootschap,
Peerderbaan 2, 3960 Bree

H.R. Tongeren 70704

Jaarvergadering op 30 mei 2001, om 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (14902)

Gircos, naamloze vennootschap,
Kaudenaardsestraat 13, 1700 Dilbeek

H.R. Bruxelles 627902

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 20 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. (14903)

Getimmo, naamloze vennootschap,
Wielingenplein 23, 8300 Knokke-Zoute

H.R. Brugge 58344

Jaarvergadering op 31 mei 2001, om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. 2. Bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (14904)

Garage Ollivier Johan, naamloze vennootschap,
Brusselsesteenweg 122, 1652 Alsemberg

H.R. Brussel 360896 − BTW 418.204.018

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, Brusselse-
steenweg 122, te 1652 Alsemberg, op 30 mei 2001, te 20 uur. —
Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring balans- en
resultatenrekening. 3. Bestemming der uitslagen. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Allerlei. Om toegelaten te worden tot de vergadering,
zich schikken naar de statuten. (14905)

G.E.W., naamloze vennootschap,
Vinkenlaan 9, 2970 ’s-Gravenwezel

H.R. Antwerpen 276684

Jaarvergadering op de zetel, op 28 mei 2001, te 20 uur. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Ontlasting
bestuurders. 4. Bestemming resultaat. 5. Allerlei. (14906)

Frema, naamloze vennootschap,
Maria Henriëttalei 35, 2660 Hoboken

H.R. Antwerpen 239864 − BTW 426.382.108

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoeming van bestuur-
ders. 6. Varia. (14907)

Floresco, naamloze vennootschap,
Stoopkensstraat 102, 3320 Hoegaarden

H.R. Leuven 94899 − BTW 426.119.812

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap, op woensdag
30 mei 2001, om 17 uur, met navolgende agenda :

1. Jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
30 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Goedkeuring wedde
bestuurders. 5. Kwijting bestuurders. 6. Ontslag en benoeming.
7. Diverse. (14908)

Fietsen André, commanditaire vennootschap op aandelen,
Leopoldlaan 9, 8420 De Haan

H.R. Brugge 86803 − BTW 461.123.845

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 16 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Varia. (14909)

Fabrizi, naamloze vennootschap,
Jasmijnlaan 27, te 3191 Hever-Schiplaken (Boortmeerbeek)

H.R. Leuven 96315

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 mei 2001, te 20 uur,
op de zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoemingen. (14910)
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Etablissementen Vermeiren en C°, naamloze vennootschap,
Pieter Couckestraat 47, 9300 Aalst

H.R. Aalst 44312 − BTW 407.680.112

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, te 18 uur.

Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuur-
ders. 5. Varia. (14911)

Esperal, naamloze vennootschap,
Fabrieksstraat 74, 1930 Zaventem

H.R. Brussel 501684 − BTW 433.053.629

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 mei 2001, om 18 uur,
op de zetel van de vennootschap.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bestemming van het
resultaat. 5. Diverse. (14912)

Emmanuelle, naamloze vennootschap,
de Schaetzengaarde 34, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 45059 − BTW 414.534.646

Jaarvergadering op de zetel, op 28 mei 2001, te 17 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontslag en
benoeming van de bestuurders. 5. Kwijting aan bestuurders. 6. Omvor-
ming kapitaal in euro. 7. Varia. Zich richten naar de statuten. (14913)

Distrimed, naamloze vennootschap,
Callaertstraat 4, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 50830 − BTW 446.547.220

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 20 uur. — Agenda : Verslag bestuurders. Bestemming resultaat- en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting van bestuur
aan bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (14914)

Deckers Wonen, naamloze vennootschap,
Sellekaertsstraat 15, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 76028 − BTW 440.643.779

Jaarvergadering op de zetel, op 28 mei 2001, te 10 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (14915)

Deckers Tapijt, naamloze vennootschap,
Sellekaertsstraat 13, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 76029 − BTW 440.715.342

Jaarvergadering op de zetel, op 28 mei 2001, te 11 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (14916)

De Zetelhallen, naamloze vennootschap,
Vossekotstraat 88, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 40621 − BTW 424.562.070

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 16 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur en de
commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 2000. 3. Kwijting aan de bestuurders en aan de
commissaris-revisor. 4. Ontlag en benoeming van de bestuurders.
5. Omzetting van kapitaal naar euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.

(14917)

De Watermolen, naamloze vennootschap,
Monshofstraat 9, 3950 Bocholt

H.R. Tongeren 64450 — NN 434.959.876

Jaarvergadering op 29 mei 2001, om 14 uur op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich richten naar de statuten. (14918)

De Lier, naamloze vennootschap,
te 8310 Brugge, Weidestraat 37

H.R. Brugge 92914 − BTW 404.778.723

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
om 11 uur, met navolgende agenda : 1. Jaarverslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.
3. Bestemming resultaat. 4. Goedkeuring wedde bestuurders. 5. Kwij-
ting aan de bestuurders. 6. Ontslag en benoeming. 7. Omzetten van het
kapitaal naar euro en kapitaalverhoging in het kader van voormelde
omzetting, dit alles conform de wet van 30 oktober 1998. 8. Varia. De
aandeelhouders dienen zich te houden aan de voorschriften van de
statuten om deel te nemen aan de vergadering. (14919)

Dancing Rio, naamloze vennootschap,
Stationstraat 8, 2860 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 61991 − BTW 429.716.631

De vennoten worden hierbij uitgenodigd tot deelname aan de
gewone jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Stationstraat 8, op maandag
28 mei 2001, te 14 uur, met het oog op de behandeling van de volgende
agenda :

1. Voorstellen van de jaarrekening.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Kwijting van verantwoordelijkheid voor de bestuurders.

4. Bestemming geven aan het resultaat.

5. Rondvraag.

De vennoten worden verzocht zich te voegen naar de statutaire
bepalingen inzake deelname aan de jaarvergadering.

(14920) De raad van bestuur.

16837MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



D’Light Holding, naamloze vennootschap,
Antoon Catriestraat 18, 9031 Gent (Drongen)

H.R. Gent 193559 − BTW 466.558.221

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 14 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. (14921)

Consultanim, naamloze vennootschap,
Veurestraat 52, 9051 Gent

H.R. Gent 155908 − BTW 438.612.818

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 19 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. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Varia.
Zich schikken naar de statuten. (14922)

Confiserie de Palm, naamloze vennootschap,
Spelverstraat 26A, 3740 Bilzen

H.R. Tongeren 56610 − BTW 424.886.229

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 31 mei 2001,
te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. (14923)

Commerce international Incorparated, C.I.I.,
naamloze vennootschap

,Sint-Bernardsesteenweg 545, 2660 Antwerpen

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 uur. — Dagorde : Verslag van bestuurders. Goedkeuring van
maatschappelijke rekening. Bestemming resultaat. Decharge bestuur-
ders. Varia. Zich gedragen naar artikel 24 der statuten. (14924)

Chrive-Invest, naamloze vennootschap,
Heidedreef 50, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 328828 − BTW 463.098.685

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 18 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 aan de vergadering deel te nemen, zich schikken naar de
statuten. (14925)

Catherine Press, naamloze vennootschap,
Tempelhof 41, te 8000 Brugge

H.R. Brugge 80

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 30 mei 2001,
om 15 uur. — Dagorde : 1. Lezing van het jaarverslag. 2. Lezing van het
verslag van de commissaris-revisor. 3. Bespreking van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2000. 4. Goedkeuring van de jaarrekening.
5. Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris-revisor. 6. Benoe-
mingen.
(14926) De raad van bestuur.

Capitale Decor, naamloze vennootschap,
Tulpenstraat 11, 9810 Eke

Jaarvergadering d.d. 28 mei 2001, om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Voorlezen van
en goedkeuring van de jaarrekening. 3. Toewijzing van het resultaat.
4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Verderzetting van de vennoot-
schap. (14927)

Bruyninckx Designers, naamloze vennootschap,
Minderbroedersstraat 18-20, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 269212 − BTW 437.100.410

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 11 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. (14928)

Bozar, naamloze vennootschap,
Minderbroedersstraat 18-20, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 294113 − BTW 449.027.549

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 15 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. (14929)

Bouw Construct, naamloze vennootschap,
Donkerstraat 29b, 2840 Rumst (Reet)

H.R. Antwerpen 238262 − BTW 424.920.871

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 11 uur. — Agenda : verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan bestuur
aan bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (14930)

16838 MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Bopla, naamloze vennootschap,
Noeveren 197, 2850 Boom

H.R. Antwerpen 295542 − BTW 449.632.909

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 16 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. Omvorming kapitaal in euro. 6. Varia. Neerleg-
ging der aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering. (14931)

Bodi, naamloze vennootschap,
Minderbroedersstraat 18-20, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 302493 − BTW 449.862.739

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 17 uur.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van de resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia.
De heren aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statu-

ten. (14932)

Bocaro, naamloze vennootschap,
Riet 5, 9190 Stekene

H.R. Sint-Niklaas 55906 − BTW 415.878.392

Jaarvergadering op de zetel, op 28 mei 2001, te 11 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. (14933)

Biercentrale Fockenier, naamloze vennootschap,
Nieuwe Steenweg 154, 8420 De Haan (Klemskerke)

H.R. Brugge 76973 − BTW 448.814.347

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 14 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. (14934)

« N.V. Beneca Vastgoed », naamloze vennootschap,
Peerderbaan 2, 3960 Bree

H.R. Tongeren 59929 − BTW 428.200.263

Jaarvergadering op 30 mei 2001, om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (14935)

Belsack Holding, naamloze vennootschap,
Brusselsesteenweg 190, 1500 Halle

H.R. Brussel 567285

Jaarvergadering zal gehouden worden, op 29 mei 2001, te 18 uur, op
de zetel. — Dagorde : 1. Verslag van bestuur. 2. Goedkeuring der jaar-
rekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuur-
ders. 5. Allerlei. (14936)

Belegginsmaatschappij Schreurs GMJ, naamloze vennootschap,
weg naar Zwartberg 230, 3660 Opglabbeek

H.R. Tongeren 66416 − BTW 437.381.908

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 30 mei 2001 om
10 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuuders en beslissing over hun vergoedingen.
5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. (14937)

Auto Sporting Center, naamloze vennootschap,
Gouv. Roppesingel 4, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 69396 − BTW 432.980.581

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5.Omvorming - aanpassing
kapitaal in euro (EUR 62 000). 6. Varia. Zich schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (14938)

Astragard, naamloze vennootschap,
’s Hertogendijk 46, 2940 Stabroek

H.R. Antwerpen 290988 − BTW 447.605.114

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 28 mei 2001,
te 17 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. (14939)

Assudiam International, naamloze vennootschap,
Hoveniersstraat 19, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 266677

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 30 mei 2001,
te 17 uur.

Dagorde :

Jaarverlag van de raad van bestuur.
Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming van het resultaat.
Kwijting van de raad van bestuur.
Kapitaalsomvorming in euro.
Diversen.
Zich schikken naar de statuten. (14940)

Ankor, naamloze vennootschap,
Handzamestraat 105, 8610 Kortemark

H.R. Oostende 32870 − BTW 415.375.081

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap, op woensdag 30 mei 2001, om 15 uur, met navolgende agenda :
1. Jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Omzetten van het kapitaal naar euro en kapitaalverhoging in het
kader van voormelde omzetting, dit conform de wet van
30 oktober 1998. 6. Varia. (14941)
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Alta Ripa, naamloze vennootschap,
Doorniksteenweg 355-357, 8582 Outrijve

H.R. Kortrijk 85424

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
29 mei 2001, om 10 uur, op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Maatregelen
in verband met de euro. 6. Allerlei.

Zich schikken naar de statuten. (14942)

Alegro, naamloze vennootschap,
Franse Liniestraat 38, 3201 Langdorp

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 mei 2001, om 9 uur,
op de zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening op 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia.

Zich schikken naar de statuten. (14943)

Achrom, naamloze vennootschap,
Phlippostraat 5, 9870 Zulte

H.R. Gent 162702 − BTW 445.025.508

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
om 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoeming en ontslag
bestuurders. 6. Varia. (14944)

Accom, naamloze vennootschap,
Rechtstraat 162, 2570 Duffel

H.R. Mechelen 65312 — NN 435.531.384

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30 mei 2001, te 19 uur,
op de zetel. — Dagorde : verslag bestuurders. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Ontslagen en
benoemingen. Omzetting van het kapitaal in 418 940,06 euro; Aanpas-
sing van de statuten. Volmacht handelsregister, registratie, coördinatie
van de statuten en aanpassing handelsregister. Diversen. De aandeel-
houders dienen zich te schikken naar de statuten. (14945)

Oost-Immo Cy, naamloze vennootschap,
Doorniksesteenweg 85, te 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 109270

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 29 mei 2001,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring der jaar-
rekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuur-
ders. 5. Maatregelen in verband met de euro. 6. Varia. Zich richten naar
de statuten. (14946)

I.C.P., naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 518A, 9300 Aalst

H.R. Aalst 51357 − BTW 423.156.461

De buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
zetel, op 28 mei 2001, te 11 uur. — Dagorde : 1. Kapitaalsverhoging.
2. Omzetting kapitaal in euro. 3. Statutenwijzigingen. Zich schikken
naar de bapalingen van de statuten. (14947)

Maredic, naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 518A, 9300 Aalst

H.R. Aalst 46186 − BTW 415.160.493

De buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
zetel, op 28 mei 2001, te 10 uur. — Dagorde : 1. Naamswijziging.
2. Adreswijziging. 3. Omzetting kapitaal in euro. 4. Statutenwijzi-
gingen. Zich schikken naar de bapalingen van de statuten. (14948)

« Compagnie immobilière d’Anvers », naamloze vennootschap,
Meir 75, te 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 2202

De aandeelhouders worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene
vergadering die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te Antwerpen op dinsdag 29 mei 2001, om 11 uur, met
de volgende agenda :

1. Toepassing van artikel 523 van het wetboek van vennootschappen.
2. Bespreking van dit document van de raad van bestuur ex. artikel 523,
§ 1, lid 2 van het wetboek van vennootschappen. 3. Bespreking van de
jaarrekening per 31 december 2000. 4. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 5. Goedkeuring van de bestemming van het
resultaat. 6. Kwijting van bestuurders. 7. Varia. Om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten dienen de aandeelhouders zich naar
artikel 18 van de statuten te gedragen. (14949)

Tessenderlo Chemie, naamloze vennootschap,
3980 Tessenderlo, Stationsstraat

H.R. Hasselt 60478 — H.R. Brussel 371341
BTW 412.101.728

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen
op een buitengewone algemene vergadering van de maatschappij die
op woensdag 30 mei 2001, om 11 uur, zal plaatsvinden op de maat-
schappelijke zetel te Tessenderlo, Stationsstraat, om te beraadslagen
over volgende agenda.

Indien het vereiste quorum niet bereikt is, dan zal op
dinsdag 19 juni 2001, om 9 u. 30 m. een tweede buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden, vóór de jaarvergadering, om over
dezelfde agenda te beraadslagen.

Agenda :

1. Aanneming van de euro.
Aanneming van de euro als uitdrukkingsmunt van het maatschap-

pelijk kapitaal.
2. Aandelen voor het personeel en kapitaalverhogingen.
2.1. Bijzondere verslagen door de raad van bestuur en de

commissaris-revisor voorgeschreven door artikel 596 van het Wetboek
van vennootschappen.

2.2. Voorstel van besluit tot een kapitaalverhoging ten belope van
maximum zeshonderdzevenzestigduizend vijfhonderd (667 500) euro
door de uitgifte van maximum honderdvijftigduizend (150 000) nieuwe
aandelen van hetzelfde type als de bestaande V.V.P.R. aandelen en
genietend van dezelfde rechten en voordelen, behalve dat zij pas in de
eventuele winsten zullen delen vanaf de winstverdeling over het
boekjaar begonnen op één januari tweeduizend en één, te rekenen
vanaf dezelfde datum.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingeschreven en volledig in
contanten worden volgestort tegen de fractiewaarde vermeerderd met
een nog te bepalen uitgiftepremie en ter openbare inschrijving aange-
boden worden aan de leden van het personeel van Tessenderlo Group.

Voorstel van besluit tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en
modaliteiten van de uitgifte en inschrijving op de nieuwe aandelen, en
beslissing dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk zal verhoogd
worden tot beloop van de geplaatste inschrijvingen.

2.3. In het kader van deze kapitaalverhoging, voorstel van besluit tot
opheffing van het voorkeurrecht bij inschrijving van de aandeelhou-
ders.
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2.4. Voorstel van besluit tot een tweede kapitaalverhoging om het
maatschappelijk kapitaal op honderd eenendertig miljoen (131 000 000)
euro te brengen door omzetting van de geheelheid of een deel der
uitgiftepremies voortvloiende uit de eerste kapitaalverhoging en, in
voorkomend geval, door afneming van het nodige bedrag van de
beschikbare reserves en dit zonder uitgifte van nieuwe effecten.

3. Statutenwijzigingen.
Voorstel om de statuten als volgt te wijzigen :
— In artikel 1 en artikel 12, derde lid, alsmede in artikelen 25 en

26, de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvenootschap-
pen » door « het Wetboek van vennootschappen » vervangen.

— In artikel 7, vierde en vijfde lid, de bedragen in euro uitdrukken.
— In artikel 7, zesde lid, de woorden « 33bis, paragrafen 3 en 4 van

de gecoördineerde wetten op de handelsvenootschappen » door « 607
van het Wetboek van vennootschappen » vervangen.

— In artikel 12, eerste lid, de woorden « 70bis van de gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen » door « 559 van het Wetboek
van vennootschappen » vervangen.

— In artikel 12, vierde lid, de woorden « op de beurs » schrappen.
— In artikel 12, laatste lid, de woorden 52quinquies, paragraaf 1,

tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschap-
pen » door « 627 van het Wetboek van vennootschappen » vervangen.

— In artikel 17, eerste lid, de woorden « elk jaar » schrappen.
— In artikel 17, vijfde lid, de woorden « artikels 60 of 60bis van de

gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » door « artike-
len 523 en 524 van het Wetboek van vennootschappen » vervangen.

— In artikel 21, laatste lid, de woorden « aangeduid door een orgaan
van de vennotschap » in fine inlassen.

— In artikel 24, eerste lid, het woord « derde » door « eerste »
vervangen.

— In artikel 24, derde lid, de woorden « de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen » door « het Wetboek van vennoot-
schappen » vervangen.

— In artikel 30, eerste lid, het woord « jaarvergadering » door
« gewone, bijzondere » vervangen.

4. Machten.
Voorstel van besluit tot het verlenen van machten voor de uitvoering

van de te nemen beslissingen en, in het bijzonder, om het aantal
ingeschreven nieuwe aandelen, hun volstorting, de bijhorende verwe-
zenlijking van de kapitaalverhoging, de afnemingen die werden
verricht om het eindkapitaal te bekomen en de aanpassing van artikel 5
van de statuten aan de nieuwe toestand van het maatschappelijk
kapitaal in één of meer malen authentiek te laten vaststellen.

De houders van nominatieve aandelen die de buitengewone alge-
mene vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht de maat-
schappij hiervan ten laatste op 23 mei te verwittigen. De houders van
aandelen aan toonder worden verzocht hun aandelen en, in voorko-
mend geval, de volmacht neer te leggen, ten laaste op 23 mei :

1) op de zetel van de vennootschap te Tessenderlo, of
2) op de zetel of de kantoren van de banken in België.

(14950) De raad van bestuur.

Duriau Oscar et fils, société anonyme,
avenue Capouillet 23-25, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 50652 — T.V.A. 425.763.682

L’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001 a décidé la mise en
paiement d’un dividende brut de F 202 contre remise du coupon n° 4,
payable à partir du 28 mai 2001 à la Fortis Banque, chaussée de
Bruxelles 240, 1410 Waterloo. (14951)

Odiac, société anonyme,
avenue Thérèse 9, 1330 Rixensart

R.C. Nivelles 63114 — T.V.A. 422.164.586

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra exceptionnellement le 29 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Décharge

aux administrateurs. 4. Affectation des résultats. 5. Augmentation du
capital. 4. Affectation des résultats. 5. Augmentation du capital. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (14952)

Arcoor, société anonyme,
avenue J.-B. Depaire 80, bte 1, 1020 Bruxelles

R.C. Bruxelles 613986 — NN 459.951.630

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le mardi
29 mai 2001, 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. Pour assister à l’assemblée,
se conformer aux statuts. (14953)

G. Nyssen-Dehaye, société anonyme,
Beribou 12, à 4800 Lambermont

R.C. Verviers 9468 — T.V.A. 417.717.335

L’assemblée générale ordinaire au siège social, le 29 mai 2001, à
14 heures.

Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Décharge
aux administrateurs. 4. Emoluments. 5. Divers. (14954)

Forgelec, société anonyme,
rue Warloche 21, 7911 Frasnes-lez-Buissenal

R.C. Tournai 68834 — T.V.A. 436.409.631

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (14955)

Fine Bouche, société anonyme, à 4000 Liège

R.C. Liège 122273

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 28 mai 2001, à 11 heures,
au siège social, rue de la Sirène 2, 4000 Liège. — Ordre du jour :
1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation du bilan et compte de
résultats. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Pour assister à
l’assemblée, se conformer à l’article 18 des statuts. (14956)

Finaro, société anonyme,
rue Ahérée 1, 5651 Walcourt

R.C. Dinant 47689

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (14957)
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Expansion immobilière Diestsestraat 115, société anonyme,
chaussée de Boondael 202, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 618560

Assemblée annuelle le 30 mai 2001, à 10 heures, au siège social. —
Ordre du jour : Approbation des comptes annuels. Affectation des
résultats. Rapports du conseil d’administration. Décharge aux adminis-
trateurs. Dépôt des titres conformément à l’article 25 des
statuts. (14958)

« European Estate Company », société anonyme,
chaussée de Charleroi 210, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 524677

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : rapport de gestion du
conseil d’administration. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. Affectation du résultat. Décharge aux administra-
teurs. Application de l’article 633 du Code des sociétés. Nominations
statutaires. Divers. (14959)

Europ-Inter, société anonyme,
rue Locquenghien 39, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 614953 — T.V.A. 460.967.952

Assemblée générale ordinaire au siège social, le 30 mai 2001, à
18 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux admi-
nistrateurs. 4. Arrondi du capital et conversion du capital social en
euros. 5. Divers. (14960)

Ets Nicolas Lambrette et fils, société anonyme,
rue du Trou du Chat 11, 4651 Battice

R.C. Verviers 59353 — T.V.A. 434.752.812

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001; à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation des résultats.
3. Augmentation du capital de BEF 21 244 par prélèvement sur les

réserves pour le porter à BEF 2 521 244 soit EUR 62 500.
4. Renouvellement du mandat des administrateurs.
5. Décharge aux administrateurs.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant l’assemblée. (14961)

Etablissements Edouard Verset, société anonyme,
Grand’Rue 62, à 6183 Trazegnies

L’assemblée génrale ordinaire se réunira le 30 mai 2001, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport du conseil d’adminis-
tration ainsi que des comptes annuels. 2. Adoption des comptes annuels
au 31 décembre 2000. 3. Affecation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Adaptation des procédures de transfert à l’euro.
6. Divers. (14962)

Etablissements Destrebecq, société anonyme,
rue aux Gâdes 9, 7800 Ath

R.C. Tournai 68784 — T.V.A. 436.451.795

L’assemblée générale ordinaire qui s’est réunie le 7 mai 2001, à
11 h 30 m, en l’étude du notaire Albert Loix, quai Andréï Sakharov 7, à
7500 Tournai, n’a pas pu délibérer valablement en raison du quorum

de présence non atteint. Les actionnaires sont par conséquent invités à
assister à une seconde assemblée générale extraordinaire qui se tiendra
le 28 mai 2001, à 11 heures en l’étude du notaire Albert Loix, quai
Andréï Sakharov 7, à 7500 Tournai. — Ordre du jour : 1. Rapport du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels clôturés
au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Augmentation de capital. 6. Conversion du capital
en euro. 7. Divers. Se conformer à l’article 24 des statuts. (14963)

Eric Roosens et Cie, société anonyme,
boulevard Audent 10, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 153609

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. (14964)

Entreprises Laurent, société anonyme,
rue des Viviers au Bois 69, 7970 Belœil

R.C. Tournai 30942 — T.V.A. 401.185.565

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. (14965)

Entreprises générales de Construction J. Wastiau, société anonyme,
avenue Richard Neybergh 53, 1020 Bruxelles

R.C. Bruxelles 355606 — T.V.A. 406.912.228

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 15 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. Réélection
statutaire. 6. Conversion du capital en euro. 7. Divers. (14966)

Eficom, société anonyme,
rue Ahérée 1, 5651 Tarcienne

R.C. Dinant 32520

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 28 mai 2001, à 17 heures,
au siège social de Tarcienne, rue Ahérée 1.

Ordre du jour :

1. Rapports des administrateurs. 2. Approbation du bilan et compte
de résultats. 3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
4. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 27 des
statuts. (14967)

Ebénisterie d’Art J. Barbier, société anonyme,
rue Albert Ier 23, 5640 Mettet

R.C. Namur 916 — T.V.A. 406.708.924

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 14 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. Renouvelle-
ment du mandat des administrateurs. 6. Divers. Dépôt des titres au
sège social, cinq jours francs avant la réunion. (14968)
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E.P.R., société anonyme,
rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 553765 — T.V.A. 446.126.853

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Examen et approbation des comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à
donner aux administrateurs pour leur mandat. 5. Divers. Titres à
déposer au siège social 5 jours ouvrables avant l’assemblée. (14969)

Emifora, société anonyme, en liquidation,
à 5561 Celles (Houyet)

R.C. Dinant 69

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport des liquidateurs.
2. Présentation du bilan et du compte de résultats et affectation de
ceux-ci arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Décharge aux liquidateurs. Le
dépôt des titres doit se faire au siège de la société, 5 jours francs avant
la date de l’assemblée. Pour y assister, se conformer aux statuts. (14970)

Dubois, société anonyme,
rue des Primeurs 81, 1190 Bruxelles

T.V.A. 418.392.177

Assemblée générale ordinaire, le 30 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des bilans et comptes de résultat. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Renouvellement des
mandats des administrateurs. 6. Divers. (14971)

Dilec, société anonyme,
rue d’Embourg 26, 4032 Chênée

R.C. Liège 182873 — T.V.A. 449.475.234

Assemblée générale ordinaire, le 28 mai 2001, à 18 heures, chez
Me Cordier, boulevard de la Sauvenière 140/2, à 4000 Liège. — Ordre
du jour : Rapport du conseil d’administration. Approbation des
comptes. Affectation des résultats. Décharge de la gestion d’adminis-
tration. Augmentation du capital. Conversion du capital en euro.
Adaptation des statuts au nouveau Code des sociétés. Divers. Dépôt
des titres au siège social. (14972)

Deurnse Exapansie, société anonyme,
chaussée de Boondael 202, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 618559

Assemblée annuelle le 30 mai 2001, à 11 heures, au siège social. —
Ordre du jour : approbation des comptes annuels. Affectation des
résultats. Rapports du conseil d’administration. Décharge aux adminis-
trateurs. Dépôt des titres conformément à l’article 25 des
statuts. (14973)

Deminvest, société anonyme,
chaussée d’Alsemberg 1065, 1180 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Lecture et discussion des comptes annuels au 31 décembre 2000.
2. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers. (14974)

De Croy-Waterloo Estate, société anonyme,
avenue Louise 522, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 605349 — NN 458.272.243

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 10 heures. — Ordre du jour : discussion des comptes
annuels au 31 décembre 2000. Approbation des comptes annuels.
Décharge aux gérant statutaire. Eoluments. Conversion du capital en
euro. Divers. (14975)

Corman-Collins, société anonyme,
chemin de Xhéneumont 1a, 4651 Battice

R.C. Verviers 56650 — T.V.A. 430.414.437

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le mardi 29 mai 2001, à 20 heures, au siège
social, à 4651 Battice, chemin de Xhéneumont 1a.

Ordre du jour :

1. Lecture du rapport de gestion des administrateurs de la société
pour l’exercice 2000 écoulé.

2. Lecture et approbation des comptes annuels et de leurs annexes
clôturés au 31 décembre 2000.

3. Approbation de la répartition de résultat de l’exercice 2000.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leurs

mandats au cours de l’année 2000.
Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés, confor-

mément à l’article 28 des statuts, de déposer leurs titres au porteur, cinq
jours francs avant l’assemblée, au siège social.
(14976) Le conseil d’administration.

Continauto, société anonyme,
avenue Albert Giraud 60, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 215686 — T.V.A. 402.601.567

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Majoration et
conversion du capital en euro. 6. Divers. (14977)

Compo et Publicité, société anonyme,
rue Saint-Joseph 5, 5000 Namur

R.C. Namur 61813 — T.V.A. 441.225.977

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 10 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 et au commissaire.
5. Remplacement d’un administrateur. 6. Divers. (14978)

Commercial Invest, société anonyme,
Grand’Rue 74, 7640 Antoing

R.C. Tournai 77318 — NN 452.205.090

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Nominations et divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant la réunion. (14979)
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« S.A. Coles N.V. », société anonyme, en liquidation,
avenue des Cerisiers 136, bte 5, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 422851

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, le
28 mai 2001, à 15 heures.

Ordre du jour :

Présentation des comptes sociaux au 31 décembre 2000. Rapport du
liquidateur justifiant les raisons de la non clôture de la liquida-
tion. (14980)

Cofimbra, société anonyme,
avenue Van den Driessche 22, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 523772 — T.V.A. 438.067.539

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport des administrateurs.

2. Approbation du bilan et comptes de résultats au 31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat au 31 décembre 2000.

4. Décharge aux administrateurs.

Dépôt des titres au siège social. (14981)

Cobelfin, société anonyme,
drève Pittoresque 35, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 468249

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 28 mai 2001, à 11 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du
capital en euro. Se conformer aux statuts. (14982)

City Façades, société anonyme,
rue des Boers 101, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 503447 — T.V.A. 433.696.205

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Augmentation du capital (loi du 1er juillet 1996).
6. Démission administrateur. 7. Divers. (14983)

City Diffusion, société anonyme,
rue du Grand Vivier 5, 6041 Gosselies

R.C. Charleroi 189978 — T.V.A. 460.115.540

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 20 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. (14984)

Chasapres, en abrégé : « C.S.P. »,
société civile sous forme de société anonyme,

avenue Louise 164/1, 1050 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 14 heures. — Ordre du jour : 1. Examen et approbation
du rapport de gestion. 2. Examen et approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démis-
sions-nominations. 6. Divers.

Il y a lieu de se conformer aux statuts. (14985)

Société anonyme des Charbonnages d’Ans et de Rocourt,
en liquidation,

à 4000 Liège (Rocourt)

R.C. Liège 81874

MM. les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordi-
naire de la société se tiendra au siège social, rue des Français 312, à
4000 Liège-Rocourt, le lundi 28 mai 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du collège des liquidateurs.

2. Comptes annuels au 31 décembre 2000.

3. Ratification de la nomination d’un liquidateur.

Conformément à l’article 25 des statuts, dépôt des titres au siège
social. Les certificats numériques Société Générale de Banque sont
acceptés. (14986)

Carrosserie Jacques, société anonyme,
rue de l’Eglise 3A, 1330 Rixensart

R.C. Nivelles 56866 — T.V.A. 430.846.185

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Présentation comptes annuels.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Continuité de la société et divers. (14987)

BL Immo, société anonyme,
avenue Saint-Pierre 77-79, résidence Saint-Pierre, 7000 Mons

R.C. Mons 731

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Adaptation du capital social en prévision du
passage à l’euro au 1er janvier 2002.

Pour pouvoir participer à l’assemblée générale, les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres au siège de la société, au plus tard le lundi
21 mai 2001 à 18 heures. (14988)
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Benechim, société anonyme,
rue René Magritte 163, 7860 Lessines

R.C. Tournai 52167 — T.V.A. 405.952.225

Assemblée générale ordinaire, le 30 mai 2001, à 11 heures, au siège
social, rue René Magritte 163, 7860 Lessines. — Ordre du jour :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration pour
l’exercice 2000. 2. Lecture du bilan et du compte de résultats au
31 décembre 2000. 3. Approbation des documents précités. 4. Décharge
de leur gestion aux membres du conseil d’administration pour l’exer-
cice 2000. 5. Affectation du résultat. 6. Divers.

Assemblée générale extraordinaire, le 30 mai 2001, à 10 heures, au
siège social, rue René Magritte 163, 7860 Lessines. — Ordre du jour :
Arrondi du capital et conversion du capital en euro.
(14989) Le conseil d’administration.

« S.A. BBM Céramic », société anonyme,
rue Paul Pastur 153, 7390 Quaregnon

R.C. Mons 127288 — T.V.A. 448.990.630

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, se
tiendra le lundi 28 mai 2001, à 15 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Adaptation du capital social en prévision du passage à l’euro au

1er janvier 2002.
Pour pouvoir participer à l’assemblée générale, les actionnaires sont

priés de déposer leurs titres au siège de la société, au plus tard le
vendredi 18 mai 2001, à 18 heures. (14990)

B & S Associates, société anonyme,
rue Capouillet 19-20, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 625831 — T.V.A. 438.415.056

Assemblée générale ordinaire, le 29 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Examen et approba-
tion des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Décision quant à
l’augmentation de capital ou la transformation de la S.A. en S.P.R.L.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (14991)

Automatic Systems, société anonyme,
avenue Marcator 5, 1300 Wavre

R.C. Nivelles 38426

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le mercredi 30 mai 2001, à
11 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Rapport du commissaire-réviseur.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affecta-

tion du résultat.
4. Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2000.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
6. Démissions et nominations d’administrateurs.
7. Renouvellement de mandat et nomination du commissaire-

réviseur.
Pour assister valablement à l’assemblée, les actionnaires sont priés

de déposer leurs titres au siège social de la société ou auprès de toute
banque, cinq jours au moins avant la réunion. (14992)

Athena Informatic, société anonyme,
avenue de l’Observatoire 217/11, 4000 Liège

T.V.A. 446.561.472

Assemblée générale ordinaire au siège social, le mardi 29 mai 2001, à
9 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Examen des
comptes et du bilan arrêté au 31 décembre 2000. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (14993)

Ateliers Wuidar et fils, société anonyme,
rue Sous-le-Château 1, 4920 Aywaille

R.C. Huy 28931 — T.V.A. 417.615.682

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 17 heures.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge à donner aux administrateurs.

Pour pouvoir être admis à l’assemblée, MM. les actionnaires sont
tenus de déposer les titres au porteur au siège social cinq jours francs,
avant la date fixée pour l’assemblée (article 31 des statuts). (14994)

Ateliers Lucien Delporte, société anonyme,
rue Hautem 54-56, 7500 Tournai

R.C. Tournai 50878 — T.V.A. 414.984.311

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. (14995)

Ateliers Demarbre, société anonyme,
rue du Ponsart 27A, 7600 Péruwelz

R.C. Tournai 33014 — T.V.A. 405.863.539

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 11 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Article 60 des L.C.
2. Rapport de gestion. 3. Approbation des comptes annuels. 4. Affecta-
tion des résultats. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Nominations
statutaires. 7. Passage à l’euro. 8. Divers. (14996)
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Assurances Nuttin & Carrette, société anonyme,
rue de Bruxelles 45, 7700 Mouscron

R.C. Bruxelles 35185 — NN 401.252.574

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Renouvellement des mandats des administrateurs.
6. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant la réunion. (14997)

Arrowimmo, société anonyme,
rue de Bruxelles 54, 1300 Wavre

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, 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. (14998)

Apover, société anonyme,
rue du Collecteur 15, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 212901

Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapports du conseil d’administration et du
commissaire-réviseur. 2. Examen et approbation du bilan et du compte
de résultats. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administra-
teurs et commissaire-réviseur. 5. Renouvellement du mandat du com-
missaire-réviseur. 6. Conversion du capital en euro. 7. Divers. (14999)

Amagra, société anonyme,
hameau Marais 6, 7522 Blandain

R.C. Tournai 76792

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (15000)

Société patronale hypothécaire S.A.
« Patronale Hypotheek Maatschappij N.V. », société anonyme,

rue Belliard 3, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 22649

L’assemblée du 7 mai 2001, n’ayant pas réuni le quorum, MM. les
actionnaires sont priés d’assister à une seconde assemblée générale
ordinaire, qui se tiendra le lundi 28 mai 2001, à 15 heures, au siège de
la société, rue Belliard 3, à 1040 Bruxelles.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire. 2. Appro-
bation des comptes annuels de l’exercice 2000. 3. Décharge à donner
aux administrateurs et au commissaire. 4. Démission d’un administra-
teur. Pour assister à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés,
conformément à l’article 19 des statuts, de faire connaı̂tre leur intention,
cinq jour avant la date de l’assemblée. (15001)

Société d’Etudes des Peroxydases,
société coopérative à responsabilité limitée, en liquidation

avenue Rogier 28, 3B, 4000 Liège

R.C. Liège 135681 − T.V.A. 420.479.657

Les coopérateurs de la société sont invités à participer à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le 28 mai 2001, à 17 heures au siège
social de la société.

Les avis de participation devront parvenir au siège social pour le
21 mai 2001 au plus tard. Les coopérateurs voudront bien se conformer
à l’article 16 des statuts.

L’assemblée générale du 13 avril 2001 n’a pas rassemblé le quorum
requis. En conséquence, la présente assemblée se réunira valablement
quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Rapport du liquidateur.

2. Comptes annuels au 31 décembre 2000.

3. Arrêt de la cour d’appel de Liège du 3 décembre 1999.

4. Divers. (15002)

Rive droite, société anonyme,
place du Grand Sablon 32, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 312715

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
des actionnaires qui se tiendra par-devant Me Eric Jacobs, notaire de
résidence à Bruxelles, rue des Sablons 13, le lundi 28 mai 2001, à
16 heures. Cette assemblée aura pour ordre du jour :

Assemblée générale annuelle

1. Rapport de gestion du conseil d’administration

2. Approbation des comptes de résultats, bilan et comptes annuels
au trente et un décembre deux mille.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Nomination statutaires

Assemblée générale extraordinaire

6. Augmentation du capital de la société, sans apports nouveaux ni
création de titres, à concurrence d’un million deux cent cinquante et un
mille septante-quatre (1 251 074) francs pour le porter d’un million
deux cent cinquante mille (1 250 000) francs à deux millions cinq cent
et un mille septante-quatre (2 501 074) francs. Cette augmentation du
capital se réalisera par le prélèvement de ladite somme sur les bénéfices
reportés de la société au trente et un décembre deux mille.

7. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

8. Conversion du capital de la société en soixante-deux mille
(62 000) euros.

9. Refonte des statuts pour les adapter

— aux décisions prises ci-dessus;

— à la législation en vigueur dont le Code des sociétés;

— suite à diverses dispositions prises par la société.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires devront se conformer aux
statuts et à la loi.

(15003) Le conseil d’administration.
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B.U.S. Discovery, société anonyme,
quai du Roi Albert 59, bte 2, 4020 Liège

R.C. Liège 172484 − T.V.A. 440.382.968

Une deuxième assemblée générale annuelle se réunira le 29 mai 2001,
à 16 heures, au siège social. — Ordre du jour : lecture du rapport du
conseil d’administration. Approbation des comptes au
31 décembre 2000. Affectation des résultats. Décharge à donner aux
administrateurs. Divers. (15004)

Assurances Duthoit, société anonyme,
rue du Major Sabbe 44E, 7740 Pecq

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 8 mai 2001 n’ayant pas
réuni le quorum légal, MM. les actionnaires sont priés d’assister à
l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 28 mai 2001,
à 14 heures en l’étude du notaire Alain Henry, à 7730 Estaimbourg, rue
des Tanneurs 29.

Cette assemblée délibèrera valablement quel que soit le nombre de
titres représentés, avec l’ordre du jour suivant :

— suppression de la valeur nominale de la part.

— augmentation du capital à concurrence de BEF 1 001 074 pour le
porter de BEF 1 500 000 à BEF 2 501 074 sans création de titres, par
incorporation au capital d’une somme de BEF 1 001 074 à prélever sur
les bénéfices reportés de la société.

— expression du capital en euro.

— mise à jour des statuts.

— conformité des statuts avec le nouveau Code des sociétés.

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires doivent se
conformer aux statuts.

(15005) Le conseil d’administration

Casa Immo, société anonyme,
avenue des Cerisiers 169, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 566630 − T.V.A. 447.955.106

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 14 h 30 m en l’étude
du notaire Robert Van Dijk, avenue d’Auderghem 96, à 1040 Etterbeek.
Ordre du jour : 1) rapport du conseil d’administration. 2) Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3) Application de
l’article 633 et 634 du Code des sociétés. 4) Décharge aux administra-
teurs. 5) Adaptation du capital à l’euro pour passer de BEF 4 000 000 à
99 000 euros (soit BEF 3 993 650) par une réduction du capital. 6) Modi-
fication de la valeur nominale des actions par des titres sans désigna-
tion de valeur nominale. 7) Adaptation des statuts au Code des sociétés
8) Divers. Pour assister à l’assemblée se conformer aux statuts. (15006)

Uniparc-Belgique, société anonyme,
rue de l’Evêque 1, à 1000 Bruxelles

Convocation d’une assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à
9 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Rapport du
commissaire. 3. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts.

(15007) Le conseil d’administration.

Sopal international, société anonyme,
avenue des Celtes 10, à 1040 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 mai 2001, à 15 h 30 m,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administra-
tion et du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge de
leur gestion à donner aux administrateurs et de son mandat au
commissaire-réviseur. (15008)

LW Eclairage, société anonyme,
chaussée de Nivelles 8, 1420 Braine-l’Alleud

R.C. Nivelles 63921 − T.V.A. 438.548.183

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination des
administrateurs. 6. Divers. Se conformer aux statuts. (15009)

Marion & Co, société anonyme,
rue de Reppe 127, 5350 Ohey

R.C. Namur 38572 − T.V.A. 407.976.951

L’assemblée du 2 mai 2001 n’ayant pas réuni le quorum, une seconde
assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 30 mai 2001,
à 20 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.
Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15010)

Financière, Etudes et Automation en abrégé FINEA, société anonyme,
avenue Beau Séjour 2, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 58705 — NN 417.050.906

Convocation pour l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001

Vous êtes priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire des action-
naires qui se tiendra le 28 mai 2001, à 16 heures, à 1702 Groot-
Bijgaarden, Industrialaan 1, avec pour ordre du jour :

1. Lecture du rapport de gestion. 2. Lecture du rapport du
commisaire-réviseur. 3. Discussion et approbation des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2000. 4. Décharge aux administrateurs et au
commissaire-réviseur. 5. Divers.

Se conformer aux statuts.
(15011) Le conseil d’administration.

Eurothes, société anonyme,
avenue du Manoir d’Anjou 75A, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 501555 − T.V.A. 433.177.254

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra en l’étude du notaire Damien Collon, rue
Baron De Castro 6, à 1040 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 14 h 30 m.

Ordre du jour :

a) Rapport du conseil d’administration.
b) Approbation des comptes.
c) Affectation des résultats.
d) Décharge aux administrateurs - renouvellement des mandats.
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e) Augmentation de capital à concurrence d’un million deux cent
cinquante et un mille septante-quatre francs, pour le porter d’un
million deux cent cinquante mille francs à deux millions cinq cent un
mille septante-quatre francs ou soixante deux mille euros, sans création
d’actions nouvelles, par incorporation d’une somme d’un million deux
cent cinquante et un mille septante-quatre francs, à prélever sur les
réserves de la société, telles qu’elles appraraissent au passif du bilan.

Adaptation du capital en euro. Modification statutaire.

f) Mise en concordance des statuts par rapport au Code des sociétés.

g) Divers. (15012)

Electro Mecano Automatic en abrégé E.M.A.C., société anonyme,
rue Bara 134-142, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 170343 − T.V.A. 401.884.955

Convocation pour l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001.

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
des actionnaires qui se tiendra le 28 mai 2001, à 15 heures, au siège
d’exploitation à 1702 Groot-Bijgaarden, Industrialaan 1, avec pour
ordre du jour :

1. Lecture du rapport de gestion. 2. Lecture du rapport du collège
des commissaires-réviseurs. 3. Discussion et approbation des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2000. 4. Décharge aux administrateurs
et au collège des commissaires-réviseurs. 5. Divers.

Se conformer aux statuts.

(15013) Le conseil d’administration.

Dynamic Consult, société anonyme,
quai du Roi Albert 59/2, 4020 Liège

R.C. Liège 158530 − T.V.A. 430.733.349

Une seconde assemblée générale annuelle se réunira le 29 mai 2001,
à 10 heures, au siège social. — Ordre du jour : lecture du rapport du
conseil d’administration. Approbation des comptes au 31 décem-
bre 2000. Affectation des résultats. Décharge à donner aux administra-
teurs. Renouvellement du mandat d’administrateur-délégué de
M. Roger Boulanger. Divers. (15014)

D & S, société anonyme,
C. Permekelaan 2A, 8620 Nieuwpoort-Bad

R.C. Oostende 45270 − T.V.A. 431.323.267

Een buitengewone algemene vergadering zal gehouden worden op
de kantoor van notaris Lommee, Torhoutsesteenweg 80, te
8210 Zedelgem, op 28 mei 2001, om 14 uur. — Agenda : 1. Lezing
jaarvergadering. 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Kwijting bestuurders. 4. Kapitaalsverhoging door
incorporatie reserves. 5. Overzetting kapitaal in euro. 6. Goedkeuring
van de nieuwe statuten. 7. Aanpassing maatschappelijk doel.
8. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (15015)

Bordchamps, société anonyme,
avenue Léopold II 41, 5000 Namur

L’assemblée générale se tiendra le 28 mai 2001, à 15 heures. — Ordre
du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Renouvellement des mandats
d’administrateurs. 6. Divers. (15016)

Alexandre et Cie, société anonyme,
rue des Aguesses 53, 6940 Petithan

R.C. Marche-en-Famenne 14057 − T.V.A. 428.554.215

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, le
30 mai 2001, à 16 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000; 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (15017)

Gerling Namur-Assurances du Crédit, société anonyme,
avenue Prince de Liège 74-78, 5100 Namur

R.C. Namur 20256 − T.V.A. 428.554.215

Assemblée générale extraordinaire, le mardi 29 mai 2001, à
11 h. 45 m., au siège social, avenue Prince de Liège 74-78, à 5100 Jambes
(Namur).

Ordre du jour :

1. Augmentation du capital social à concurrence de huit millions
quatre cent nonante-sept mille cinq cents francs belges (8.497.500 BEF)
pour le porter de un milliard de francs belges (1.000.000.000 BEF) à un
milliard huit millions quatre cent nonante-sept mille cinq cents francs
belges (1.008.497 500 BEF), par incorporation d’une somme de huit
millions quatre cent nonante sept mille cinq cents francs belges à
prélever sur les réserves disponibles de la société, et sans création de
titres nouveaux.

Conversion en euros du capital ainsi augmenté, pour le porter à
vingt-cinq millions d’euros (25.000.000 EUR.)

2. Modification de l’article 5 des statuts, relatif au capital social, pour
en remplacer le dernier paragraphe par le texte suivant :

“En conséquence, le capital social fut fixé à un milliard de francs
belges (1.000.000.000 BEF), représenté par huit cent septante-trois mille
huit cent trente (873.830) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/huit cent septante-trois mille huit cent tren-
tième (1/873.830ième) de l’avoir social, les nouvelles actions ayant été
entièrement libérées lors de la souscription. Aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire en date du vingt-neuf mai deux mille
un, le capital social a été augmenté à concurrence de huit millions
quatre cent nonante-sept mille cinq cents francs belges (8.497.500 BEF)
pour le porter de un milliard de francs belges (1.000.000.000 BEF) à un
milliard huit millions quatre cent nonante-sept mille cinq cents francs
belges (1.008.497.500 BEF), par incorporation d’une somme de huit
millions quatre cent nonante-sept mille cinq cents francs belges,
prélevée sur les réserves disponibles de la société, et sans création de
titres nouveaux. Le capital ainsi augmenté est converti en Euros. Il est
dès lors fixé à 25.000.000 euros.″

3. Mise en concordance des statuts avec le code des sociétés entré en
vigueur le six février deux mille un.

4. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution
des résolutions prises et la mise à jour du texte coordonné des statuts.

Dépôt des titres : conformément à l’article 29 des statuts. Le dépôt
des titres au porteur doit avoir lieu au plus tard le 22 mai 2001 inclus
au siège social ou auprès d’une banque établie en Belgique. (15018)

Brederode, société anonyme

Siège social : drève Richelle 161/boite 1, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 79465

Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale extra-
ordinaire qui se tiendra à 1410 Waterloo, drève Richelle 161
(bâtiment K - 1er étage), le mardi 29 mai 2001, à 9 h 30 m, avec l’ordre
du jour suivant :

1° Proposition de modification de la date d’assemblée générale
ordinaire pour la fixer dorénavant le quatrième mercredi du mois
d’avril à dix heures et pour la première fois en l’an deux mille deux.

2° Proposition d’adaptation de l’article 27 des statuts.
3° Proposition de pouvoirs relatifs aux propositions qui précèdent.
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Assemblée générale ordinaire

A l’issue de la première assemblée, se tiendra au même endroit
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires le mardi 29 mai 2001, à
10 heures, avec l’ordre du jour suivant :

1° Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du
collège des commissaires-réviseurs.

2° Proposition d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2000
et l’affectation du résultat.

3° Proposition de donner décharge aux administrateurs.

4° Proposition de donner décharge aux commissaires-réviseurs.

5° Proposition de nommer la s.p.r.l. Saintenoy, Comhaire & C°,
réviseurs d’entreprises, représentée par M. Paul Combaire, pour un
terme de trois ans.

6° Proposition de fixer les émoluments du commissaire-réviseur au
montant convenu avec le conseil d’administration.

Conformément à l’article 29 des statuts, pour pouvoir assister à ces
assemblées, les actionnaires doivent, cinq jours ouvrables au moins
avant celle-ci, avoir fait parvenir au siège social, l’indication du nombre
d’actions nominatives pour lesquelles ils entendent prendre part au
vote ou produire un certificat de dépôt de leurs parts sociales au
porteur, effectué dans le même délai, au siège social ou aux sièges et
agences de la Fortis Banque, de la KBC Banque ou de la Banque Artesia.
(15019) Le conseil d’administration.

Brederode, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Dreve Richelle 161/bus 1, 1410 Waterloo

H.R. Nivelles 79465

Buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden te
1410 Waterloo, Dreve Richelle 161 (gebouw K - 1 eerste verdieping), op
dinsdag 29 mei 2001 om 9 u. 30 m., met volgende dagorde :

1° Voorstel tot verplaatsing van de datum van de gewone algemene
vergadering naar de laatste woensdag van de maand april om tien uur
en dit voor de eerste keer in 2002.

2° Voorstel tot aanpassing van artikel 27 van de statuten.

3° Voorstel tot machtiging betreffende bovengenoemde voorstellen.

Gewone algemene vergadering

Na het beëindigen van de bovengenoemde vergadering, zal de
gewone algemene vergadering, op zelfde plaats, gehouden worden op
dinsdag 29 mei 2001, om 10 uur, met volgende dagorde :

1° Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van het college
van de commissarissen-revisoren.

2° Voorstel van goedkeuring van de jaarrekening op
31 december 2000 en van de bestemming van het resultaat.

3° Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders.

4° Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissarissen-revisoren.

5° Voorstel om de B.V.B.A. Saintenoy, Comhaire & C°, bedrijfs-
revisoren, vertegenwoordigd door de heer Paul Comhaire, voor een
termijn van drie jaar, te benoemen.

6° Voorstel om de vergoeding van de commissaris-revisor volgens
het met de raad van bestuur overeengekomen bedrag te bevestigen.

Overeenkomstig artikel 29 van de statuten, moeten de aandeelhou-
ders, om aan deze vergaderingen deel te nemen, ten minste vijf
werkdagen voor deze vergaderingen, aan de maatschappelijke zetel het
aantal aandelen op naam voor dewelke zij wensen deel te nemen aan
de stemming mededelen of een bewijs van neerlegging van hun maat-
schappelijke aandelen aan toonder overhandigen uitgevoerd binnen
dezelfde termijn op de maatschappelijke zetel of de zetels en agent-
schappen van de Fortis Bank, de KBC Bank, ofwel de Artesia Bank.
(15019) De raad van bestuur.

« Systemat », société anonyme,
Siège social : chaussée de Louvain 435, 1380 Lasne

R.C. Nivelles 45756 − T.V.A. 421.846.862

Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordi-
naire qui se réunira le mardi 29 mai 2001, à 16 h 30 m, au siège social,
chaussée de Louvain 435, à 1380 Lasne.

Ordre du jour :

1. Présentation des rapports de gestion du conseil d’administration
et des rapports du collège des commissaires sur l’exercice 2000.

Proposition de décision : approbation des rapports de gestion.

2. Comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels de
l’exercice 2000 et de l’affectation du résultat.

3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice 2000.

Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs.

4. Décharge aux commissaires pour l’exercice 2000.

Proposition de décision : donner décharge aux commissaires.

5. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de
se conformer aux dispositions de l’article 20 des statuts. Les dépôts
d’actions seront reçus jusqu’au 23 mai 2001 aux guichets des sièges et
agences de la Banque Bruxelles Lambert S.A. et de Fortis Banque S.A.
Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l’assemblée par un
mandataire pourront déposer leur procuration au siège de la société
jusqu’à cette date. Cette procuration devra être conforme au
modèle-type disponible au siège de la société.
(15020) Le conseil d’administration.

« Systemat », naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel :
chaussée de Louvain 435, 1380 Lasne

H.R. Nivelles 45756 − BTW 421.846.862

Gewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 29 mei 2001, om 16 u.
30 m., op maatschappelijke zetel, chaussée de Louvain 435, te
1380 Lasne.

Dagorde :

1. Voorstelling van de beheersverslagen van de raad van bestuur en
verslagen van het college der commissarissen over het boekjaar 2000.

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de beheersverslagen.

2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2000.

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekeningen van het
boekjaar 2000 en van de bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2000.

Voorstel tot besluit : kwijting verlenen aan de bestuurders.

4. Kwijting aan de commissarissen voor het boekjaar 2000.

Voorstel tot besluit : kwijting verlenen aan de commissarissen.

5. Diversen.

De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 20 van
de statuten. Het neerleggen van aandelen zal worden aanvaard tot
23 mei 2001 aan de loketten van de zetels en agentschappen van Bank
Brussel Lambert N.V. en Fortis Bank N.V. De aandeelhouders die
wensen zich te laten vertegenwoordigen op de vergadering door een
mandataris kunnen hun volmacht neerleggen op de zetel van de
vennootschap tot deze datum. Deze volmacht moet conform zijn aan
het modeltype dat verkrijgbaar is op de zetel van de vennootschap.
(15020) De raad van bestuur.
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B.L. Engineering, société anonyme,
avenue Blücher 171, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 88 − T.V.A. 403.020.845

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 9 h 30 m en l’étude
du notaire Thierry Van Halteren, rue de l’Assocation 30, à
1000 Bruxelles.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels de l’exercice deux mille en ce compris l’affectation du résultat
proposé par le conseil d’administration. 3. Décharge à donner aux
capital social et augmentation du capital à concurrence de
31 513,31 euros pour le porter de 30 986,69 euros à 62 500 euros, par
incorporation d’une plus-value de réévaluation et de bénéfices reportés
à due concurrence et sans création de titres. 5. Actualisation des statuts
afin de les mettre en concordance d’une part avec les résolutions prises
et d’autres part avec les lois en vigeur. 6. Pouvoirs à conférer pour
l’exécution des résolutions prises. 7. Divers. Pour assister à l’assemblée
se conformer aux statuts. (15021)

Tradimowil, société anonyme,
avenue de Broqueville 151, bte 03, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 482757 − T.V.A. 429.272.213

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale extraor-
dinaire qui se tiendra le lundi 28 mai 2001, à 11 heures, en l’étude du
notaire Gérard Indekeu, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 126, ayant
comme ordre du jour :

1) Proposition d’augmentation du capital social à concurrence de
BEF 1 001 074 pour le porter à BEF 2 501 074, avec création de
100 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, semblables
aux actions existantes, participant aux bénéfices prorata temporis, à
souscrire en espèces avec libération intégrale au moment de la sous-
cription.

2) Proposition de conversion du capital social en soixante-deux mille
euros (EUR 62 000).

3) Proposition de refonte intégrale des statuts.

4) Pouvoirs et divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale ordinaire, les action-
naires propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs
titres cinq jours francs avant la date de l’assemblée, au siège de la
société. (15022)

Ferim, société anonyme

Siège social : rue de Bierbais 6A, 1435 Hévillers

R.C. Nivelles 86223 − T.V.A. 424.032.134

Avis aux actionnaires

Les actionnaires sont invités à assiter à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra au siège social, le mercredi 30 mai 2001, à neuf heures
trente, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affecta-
tion du résultat.

3. Décharge aux administrateurs.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont invités,
conformément à l’article 22 des statuts, à faire parvenir cinq jours francs
au moins avant la réunion et au siège social, l’indidation du nombre de
parts sociales pour lesquelles ils entendent prendre part au vote ou à
produire un certificat de dépôt de leurs parts sociales au porteur dans
le même délai et au même endroit.

(15023) Le conseil d’administration.

Destrée , société anonyme,
place Roi Albert 1er 22, 5580 Rochefort

R.C. Dinant 40286 − T.V.A. 447.031.923

A. L’assemblée générale ordinaire se réunira en l’Etude du notaire
J.P. Misson, à Ciney, le 28 mai 2001, 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 adminis-
trateurs. 5. Divers.

B. L’assemblée générale extraordinaire se réunira en l’étude du
notaire J.P. Misson, à Ciney, le 28 mai 2001, à 17 heures. Ordre du jour :
1. Augmentation du capital. 2. Conversion du capital en euro. 3. Modi-
fication des statuts. 4. Transfert du siège social. 5. Pouvoirs.

Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15024)

Belcor, société anonyme,
avenue des Eglantines 39, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 555989 − T.V.A. 446.855.640

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 20 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. (15025)

Caisse de Leasing, société anonyme,
clos du Bocage 5, 1332 Genval

R.C. Nivelles 66699 − T.V.A. 408.063.261

MM. Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 31 mai 2001, à 11 heures, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
du bilan et du compte de résultats au 31 décembre2000. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital
social en euro. 6. Divers. Dépôt des actions conformément aux
statuts. (15026)

Gerling Namur-Assurances du Crédit, société anonyme, à Namur

Assemblée générale ordinaire, le mardi 29 mai 2001, à 14 heures, au
siège social, avenue Prince de Liège 74-78, à 5100 Jambes (Namur).
Ordre du jour : Rapport de gestion et rapport du commissaire-réviseur.
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2000. Décharge aux
administrateurs et au commissaire-réviseur. Nominations statutaires.
Dépôt des titres : conformément à l’article 29 des statuts. Le dépôt des
titres au porteur doit avoir lieu au plus tard le 22 mai 2001 inclus au
siège social ou auprès d’une banque établie en Belgique. (15027)

M.C.H. Investissements, société anonyme,
chaussée de Lodelinsart 273, 6060 Gilly

R.C. Charleroi 176225

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, 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. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (15028)
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La Rocade, société anonyme,
chaussée de Lodelinsart 273, 6060 Gilly

R.C. Charleroi 176527 − T.V.A. 449.567.680

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, 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. Conversion
capital en euro. 6. Divers. (15029)

Jacques Possoz & fils, société anonyme,
chaussée de Bruxelles 359, à 7850 Enghien

R.C. Mons 54501 − T.V.A. 413.619.975

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Arrondi et conversion du capital en euro.
6. Divers. (15030)

Maramo, société anonyme,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 578752 — NN 452.338.912

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, avenue
Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 19 heures.

Ordre du jour :

1. Lecture, discussion et explication du rapport du conseil d’admi-
nistration.

2. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
4. Confirmation de renouvellement des mandats d’administrateurs.
5. Décharge aux administrateurs. (15031)

M.I.C., société anonyme,
chaussée Romaine 6, 4360 Oreye

R.C. Liège 149880 − T.V.A. 426.550.075

L’assemblée générale statutaire se réunira au siège social, le mardi
29 mai 2001, à 16 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Divers.
Pour y assister, les actionnaires doivent être munis de leurs titres. Les

procurations peuvent être obtenues au siège social de la
société. (15032)

Fonderie liégeoise, société anonyme,
rue Bonne Nouvelle 37-41-41, 4000 Liège

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège social, le 29 mai 2001, à 17 heures. —
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre 2000. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital
en euro. 6. Divers. Dépôt des titres au porteur, au siège social, six jours
francs avant l’assemblée. (15033)

Clomaro, société anonyme,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 578754 — NN 452.347.424

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, avenue
Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Lecture, discussion et explication du rapport du conseil d’admi-
nistration.

2. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
4. Confirmation de renouvellement des mandats d’administrateurs.
5. Décharge aux administrateurs. (15034)

Clodimo, société anonyme,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 578753 — NN 452.339.407

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, avenue
Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 20 heures.

Ordre du jour :

1. Lecture, discussion et explication du rapport du conseil d’admi-
nistration.

2. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
4. Confirmation de renouvellement des mandats d’administrateurs.
5. Décharge aux administrateurs. (15035)

Breedel, société anonyme,
chaussée d’Alsemberg 1207, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 462946 − T.V.A. 426.174.844

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 20 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. (15036)

Arbotaille, société anonyme,
rue Taravisée 26, 5031 Grand-Leez

R.C. Charleroi 140947 − T.V.A. 423.282.363

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunira au siège
social, le 28 mai 2001, à 11 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Lecture du
rapport du conseil d’administration. 2. Lecture et approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des titres, se
conformer aux statuts. (15037)

Etablissements Vanheule, société anonyme,
rue de la Station 113-115, 1150 Bruxelles

T.V.A. 407.903.509

Assemblée générale le 29 mai 2001, à 15 heures, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes
annuels et comptes de résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Augmentation du capital. 5. Conversion du capital en euro. (15038)
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Financière, Immobilière bruxelloise,
en abrégé : « Fimbrux », société anonyme,

rue du Canal 59 à Bruxelles

R.C. Bruxelles 233253 − T.V.A. 403.354.704

Le conseil d’administration a le plaisir d’inviter tous les actionnaires
à assister à l’assemblée générale annuelle, qui se tiendra le mercredi
30 mai 2001, à 11 heures, au siège social de la société à Bruxelles, rue
du Canal 59. — Ordre du jour : Rapport de gestion du conseil
d’administration sur l’exercice 2000. Approbation des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2000. Décharge aux membres du conseil
d’administration. Nominations statutaires. Affectation du résultat.
Divers. Pour prendre part à cette assemblée, les actionnaires sont priés
de déposer leurs actions au porteur, conformément aux termes de
l’article 23 des statuts, cinq jours ouvrables avant la date de la réunion,
c’est-à-dire au plus tard le 23 mai 2001, au siège social ou auprès
d’établissements bancaires honorablement connus. Pour leurs actions
nominatives, les actionnaires sont priés de donner connaissance au
conseil d’administration, par écrit et dans le même délai, de leur
intention d’assister à la réunion, avec indication du nombre d’actions
pour lesquelles ils se proposent d’exercer leur droit de vote.

(15039) Le conseil d’administration.

Sabiexim, société anonyme,
chaussée de Tubize 65, 1420 Braine-l’Alleud

L’assemblée générale ordinaire se réunira le lundi 28 mai 2001, à
14 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture et approbation
des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000. 2. Affectation du
résultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Adaptation du capital à
l’euro, augmentation du capital de BEF 4 295 par prélèvement sur les
réserves de la société pour le porter à BEF 10 004 295, expression du
capital en euro. Se conformer aux statuts pour le dépôt des titres.

(15040) Le conseil d’administration.

Renwart, société anonyme,
rue du Texas 25, à 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 111760 − T.V.A. 403.087.557

Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Réélections statutaires. 5. Divers.
Dépôt des titres : se conformer auxs statuts. (15041)

Manfroy Electro-Cuisines, société anonyme,
chaussée de Bruxelles 290, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 72647 − T.V.A. 448.030.627

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 16 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 et
démission d’administrateurs. 6. Divers. (15042)

Manfroy Art & Table, société anonyme,
chaussée de Bruxelles 290, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 72329 − T.V.A. 448.030.033

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 15 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. (15043)

Ateliers Jules Marcelles, société anonyme, à 6280 Gougnies

R.C. Charleroi 3374 − T.V.A. 401.602.566

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 28 mai 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation du rapport des
administrateurs. 2. Approbation des comptes annuels et du compte de
résultats au 31 décembre 2000. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers. (15044)

Visserie Guerry, société anonyme,
rue François Desmedt 45, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

R.C. Bruxelles 530414 − T.V.A. 439.448.107

Mmes et MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le 29 mai 2001, à 17 heures, au siège de
la société à Woluwe-Saint-Pierre, rue François Desmedt 45, avec l’ordre
du jour suivant :

Rapport de gestion.

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;

Affectation du résultat.

Décharge aux administrateurs.

Divers. (15045)

Isly, société anonyme,
rue de Tilleuls 18, 7740 Pecq (Warcoing)

L’assemblée générale ordinaire se réunira le mardi 28 mai 2001, à
11 heures, au siège social. — Ordre du jour : Lecture et approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 2. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Expression du capital en euro. Se
conformer aux statuts pour le dépôt des titres.

(15046) Le conseil d’administration.

Anicom Gestion Développement,
société en commandite par actions,
rue du Congrès 11, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 635060 — NN 466.444.492

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 mai 2001, à 11 h 30 m,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport du gérant.
2. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge au gérant.
5. Emoluments du gérant. 6. Divers. (15047)

Telservice, société anonyme,
rue de la Fusée 100, 1130 Bruxelles

R.C. Bruxelles 501425 − T.V.A. 433.163.891

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 20001, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport des gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Conversion du capital en euro. 6. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15048)
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Straco, naamloze vennootschap,
Frazantenlaan 20, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 37181 − BTW 424.894.741

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op dinsdag
29 mei 2001, om 10 uur voormiddag, ten kantoor van notaris Luc De
Quinnemar, te Brugge (Assebroek), Gen. Lemanlaan 178, met volgende
agenda :

1. Kapitaalverhoging met 163 875 frank om het te brengen van
417 354 090 frank naar 417 517 965 frank door incorporatie van beschik-
bare reserves tot het passend bedrag, zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen maar het verhoging van de fractiewaarde van elk
aandeel.

2. Omzetting van het nieuwe kapitaal in euro aan de consersievoet
van 40,3399, zodat het nieuwe kapitaal 10 350 000 euro zal bedragen.

3. Vaststelling dat het AFV statuut verbonden aan aandelen door het
verstrijken van de tijd zijn betekenis heeft verloren.

4. Verlenging van het lopend boekjaar; het lopend boekjaar, dat een
einde neemt op eenendertig mei tweeduizend en één wordt verlengd
tot en met éénendertig december tweeduizend en een; de daaropvol-
gende boekjaren zullen voortaan lopen van een januari tot en met
éénendertig december van elk jaar.

5. De jaarvergadering voorzien voor de derde donderdag van de
maand november van het jaar tweeduizend en één wordt verplaatst
naar de derde donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend
en twee, om vijftien uur; de daarvolgende jaarvergadering zullen
voortaan worden gehouden op de derde donderdag van de maand juni
van elk jaar, om vijftien uur.

6. Wijziging van de statuten, met name aan de artikelen 1, 4, 5, 17,
22, 25, 26 en 33 met behoud van de kenmerken van de vennootschap
teneinde :

a) deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande voor-
stellen;

b) deze aan te passen aan het huidige Wetboek van vennootschappen
en te zuiveren van overbodige bepalingen.

7. Coördinatie van de statuten.

8. Bijzondere volmacht aan een lasthebber om het nodige te doen bij
de diensten van Handelsregister en BTW.

Om aan de vergadering deel te nemen, dienen de aandeelhouders
zich te schikken naar de statuten.
(15049) De raad van bestuur.

Inson, naamloze vennootschap,
Keerpuntstraat 16, 3960 Bree

H.R. Tongeren 70097 − BTW 444.475.477

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal worden gehouden ten kantore van
notaris Jan Homans, te 3990 Peer, Steenweg Wijchmaal 49, op maandag
28 mei 2001, om 9 uur, met als dagorde :

I. Kapitaalverhoging door incorporatie van herwaarderingsmeer-
waarden.

Kapitaalverhoging met vier miljoen en tienduizend frank (4 010 000)
door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarden, om het kapitaal te
brengen van één miljoen tweehonderdzestigduizend frank (5 260 000),
met het oog op de omzetting van het kapitaal in honderddertigduizend
driehonderd negentig euro (130 390 euro).

Wijziging van artikel vijf van de statuten.

II. Aanpassing van de statuten aan de gewijzigde vennootschaps-
wetgeving.

(15050) De raad van bestuur.

Beraco Informatic Liège,
en abrégé « BIL », S.A., société anonyme,
rue de la Pêcherie 2, 4570 Vyle-et-Tharoul

R.C. Huy 45482 − T.V.A. 412.812.895

Assemblée générale ordinaire au siège social, le 28 mai 2001, 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, se conformer aux statuts. (15051)

B. Ghilissen, société anonyme,
rue Ernest Solvay 7, 4000 Liège

R.C. Liège 198361 − T.V.A. 461.349.717

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui aura lieu au siège social de la société le 28 mai 2001,
à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Révision des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2000 suite à une
erreur matérielle.

2. Approbation des nouveaux comptes annuels ainsi rectifiés.

3. Affectation du nouveau résultat rectifié.

4. Confirmation de la décharge à donner aux membres du conseil
d’administration.

5. Divers. (15052)

Know It, société anonyme,
rue Vandergoten 4, 1160 Bruxelles

R.C. Bruxelles 536652

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29 mai 2001, à 15 heures, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15053)

Laboratoires Titra, société anonyme,
rue des Plantes 98, 1210 Saint-Josse-ten-Noode

R.C. Bruxelles 76458 − T.V.A. 402.249.102

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le vendredi 30 mai 2001,
à 16 h 30 m, en l’étude de Me Ludovid Van Beneden, notaire de
résidence à Schaerbeek, avenue Gustave Latinis 99. Cette assemblée
générale extraordinaire des actionnaires du 4 mai 2001 n’ayant pas
réuni le quorum légal de présence. Cette assemblée aura pour ordre du
jour :

1. Augmentation du capital de la société - sans apport nouveau ni
création de titres - à concurrence de BEF 1 331 175, pour le porter de
BEF 1 250 000 à BEF 2 581 175. Cette augmentation de capital se
réalisera par l’incorporation au capital de réserves disponibles.

2. Conversion du capital en 64 000 euros.

3. Refonte des statuts pour les adapter aux décisions prises ci-dessus,
à l’ensemble des dispositions légales, dont le Code des sociétés et selon
les dispositions internes prises par la société.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires sont priés de se
conformer à la loi et aux statuts.

(15054) Le conseil d’administration.
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Société d’Adaptation de Films,
en abrégé : « S.A.F. », société anonyme,

rue des Plantes 98, 1210 Bruxelles

R.C. Bruxelles 199433 − T.V.A. 402.214.854

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le vendredi 30 mai 2001,
à 17 heures, en l’étude de Me Ludowic Van Beneden, notaire de
résidence à Schaerbeek, avenue Gustave Latinis 99. Cette assemblée
délibérera quelque soit le nombre d’actions présentes ou représentées,
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 mai 2001
n’ayant pas réuni le quorum légal de présence. Cette assemblée aura
pour ordre du jour :

1. Augmentation du capital de la société - sans apport nouveau ni
création de titres - à concurrence de BEF 1 331 175, pour le porter de
BEF 1 250 000 à BEF 2 581 175. Cette augmentation de capital se rélisera
par l’incorporation au capital de réserves disponibles.

2. Conversion du capital en 64 000 euros.

3. Refonte des statuts pour les adapter aux décisions prises
ci-dessous, à l’ensemble des dispositions légales, dont le code des
sociétés et selon dispositions internes prises par la société.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires sont priés de se
conformer à la loi et aux statuts.

(15055) Le conseil d’administration.

Hastier, société anonyme,
rue Nicolas Fassin 7, 4030 Grivegnée (Liège)

R.C. Liège 798

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31 décembre 2000. Affectation résultat.
Décharge aux administrateurs. Divers. (15056)

Waroux, société anonyme,
chaussée Brunehault 35, 7120 Haulchin

R.C. Charleroi 169331 − T.V.A. 443.505.576

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le lundi
28 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation du bilan et du compte de résultats au
31 décembre 2000. 3. Affectation à donner des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Pour être admis à l’assemblée générale, tout
propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur au
siège social, cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée
générale. (15057)

Société Ecologique du Bois de Ghlin,
en abrégé : « SEBOG », société anonyme,

château de Rumillies, rue du Croquet 1, 7540 Rumillies

R.C. Tournai 53763

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le mardi 29 mai 2001, à 15 heures, en
l’étude de Me Fabrice Demeure de Lespaul, notaire à Mons, rue de la
Grande Triperie 3.

Ordre du jour :

1.1. Examen des documents et rapports mis gratuitement à la
disposition des actionnaires conformément aux dispositions de
l’article 674, 742 et suivants du Code de sociétés, à savoir :

1.1.1. Le projet de scission établi par les conseils d’administration de
la société anonyme à scinder, ayant son siège social, à 7540 Rumillies,
rue du Croquet 1.

1.1.2. Les rapports établis conforméments aux articles 743, 745, 746 et
suivant du Code des sociétés, à savoir :

a) Rapport de scission du conseil d’administration sur la proposition
de scission de la présente société par constitution de deux nouvelles
sociétés à savoir la S.A. Bretoy et la S.A. Seber.

b) Rapport de contrôle du réviseur d’entreprise sur le projet de
scission.

1.2. Proposition d’approuver la scission conformément au projet
précité, par voie de transfert par suite de dissolution sans liquidation
de la présente société, de l’intégralité de son patrimoine, activement et
passivement, à savoir :

— Partie à la société nouvelle issue de la scission S.A. Bretoy.

— Le solde à la société nouvelle issue de la scission S.A. Seber.

1.3. Approbation du projet d’acte constitutif et des statuts des sociétés
nouvelles issue de la scission à savoir S.A. Bretoy et S.A. Seber
conformément à l’article 753 du Code des sociétés.

1.4. Conformément à l’article 738 du Code des sociétés, constatation
de la similitude de l’objet social de la présente société et de l’objet social
des sociétés à consitituer S.A. Bretoy et S.A. Seber.

1.5. Description des éléments actifs et passifs à transférer.

1.6. Décharge aux administrateurs.

1.7. Pouvoirs d’exécution et de constatation.

Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés confor-
mément à l’article 21 des statuts de déposer leurs titres au porteur
cinq jours francs avant l’assemblée au siège social de la société.

(15058) Le conseil d’administration.

Pierco Hotels International, société anonyme,
rue de la Montagne 22, 1000 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 mai 2001, à 14 heures,
dans les locaux de l’Hôtel Chambord 82, rue de Namur, 1000 Bruxelles.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge à
donner aux administrateurs. (15059)

Nouveau Lamko, société anonyme,
place du Nouveau Marché-aux-Grains 4, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 553674

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, 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 administrations.

5. Divers.

Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, au moins
cinq jours francs avant la réunion. (15060)
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Maramo, société anonyme,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 578752 — NN 452.338.912

L’assemblée générale extraordinaire se réunira au siège social,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 19 h 20 m.

Ordre du jour :

1. Adaptation des statuts à l’introduction de l’euro et plus spécifi-
quement conversion du montant du capital social en euro, sur la base
du taux de conversion fixé le 31 décembre 1998, de sorte que le capital
s’élève dorénanvant à EUR 706 496,55.

2. Augmentation du capital par incorporation de bénéfices reportés
afin de porter le capital de EUR 706 496,55 à EUR 712 500, sans émission
d’actions nouvelles.

3. Adaptation des statuts aux décisions prises.

4. Pouvoirs. (15061)

La Grange-Mons, société anonyme,
rue du Grand Courant 4, 7033 Cuesmes

T.V.A. 445.481.111

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 15 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Lecture des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2000. 3. Approbation des comptes
annuels et de l’affectation des résultats. 4. Décharge de leur gestion
aux membres du conseil d’administration. 5. Divers. (15062)

La Compagnie de Saint-Strupy,
société civile sous forme de société anonyme,

Dieweg 110, à 1180 Bruxelles

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Bruxelles, n° 2215

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 14 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. Articles 103-104 des L.C.S.C. 6. Divers. (15063)

L.E. Upplegger, société anonyme,
rue de Ribaucourt 132, 1080 Bruxelles

R.C. Bruxelles 408474

Assemblée générale ordinaire le 30 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion des résultats. 4. Décharge à donner aux administrateurs. Pour
assister ou se faire représenter à l’assemblée les actionnaires voudront
bien se conformer aux articles 21 et 22 des statuts. (15064)

Jacobs & Clarysse (Assureurs Conseils), société anonyme,
Dieweg 110, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 530477

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 14 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. Articles 103-104 des L.C.S.C. 6. Divers. (15065)

Immobilière Flandre Parking, société anonyme

Siège social : rue de Flandre 60, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 553673

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 29 mai 2001, à 11 heures au siège social de la
société.

Ordre du jour :

1. Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat de l’exercice.

4. Décharge à donner aux administrateurs.

5. Divers.

MM. les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 27 des
statuts pour le dépôt des titres. Les titres peuvent être déposés au siège
social. (15066)

Hôtel Chambord, société anonyme,
rue de Namur 82, 1000 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 mai 2001, à 18 heures,
au siège social de la société.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge
à donner aux administrateurs. (15067)

Etablissements Hugo Neumann, société anonyme,
Parc Industriel 27, 1440 Wauthier-Braine

T.V.A. 400.433.816

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation du résultat. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers. (15068)

Etl. Invest, société anonyme,
place du Nouveau-Marché-aux-Grains 3-4, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 475021

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 11 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Résultat à affecter. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, dépôt des
titres au siège social au moins cinq jours avant la réunion. (15069)
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Crédimatic, société anonyme,
rue Clémenceau 199, 7340 Wasmes

R.C. Mons 120006 — NN 438.575.404

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le lundi 28 mai 2001, à quinze heures, à Colfontaine
(Wasmes), rue Pré Bara 32.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion sur l’exercice écoulé.

2. Approbation des comptes annuels et de l’affectation bénéficiaire.

3. Transfert du siège social.

4. Augmentation de capital à concurrence d’un million deux cent
cinquante et un mille septante-quatre francs, pour le porter d’un
million deux cent cinquante mille francs à deux millions cinq cent un
mille septante-quatre francs, sans apports nouveaux, et sans création
d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’une somme d’un
million deux cent cinquante et un mille septante-quatre francs, à
prélever sur les disponibilités de la société, telles qu’elles figurent aux
comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux mille, tel
qu’approuvés par la présente assemblée générale annuelle.

5. Transformation du capital en euro.

6. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du
capital.

7. Modification des articles suivants des statuts :

1° Article 5 : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant
du capital.

2° Article 6 : pour compléter l’exposé de la formation de capital.

8. Abandon de toutes les références aux anciennes lois coordonnées
sur les société commerciales et adoption du Code des sociétés.

9. Suppression des mesures transitoires.

10. Pouvoir à conférer au conseil d’administration pour l’exécution
des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

11. Nomination des administrateurs et décharge.

(15070) Le conseil d’aministration.

Clomaro, société anonyme,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 578754 — NN 452.347.424

L’assemblée générale extraordinaire se réunira au siège social,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 18 h 20 m.

Ordre du jour :

1. Adaptation des statuts à l’introduction de l’euro et plus spécifi-
quement conversion du montant du capital social en euro, sur la base
du taux de conversion fixé le 31 décembre 1998, de sorte que le capital
s’élève dorénanvant à EUR 1 587 758,03.

2. Augmentation du capital par incorporation de bénéfices reportés
afin de porter le capital de EUR 1 587 758,03 à EUR 1 594 845, sans
émission d’actions nouvelles.

3. Adaptation des statuts aux décisions prises.

4. Pouvoirs. (15071)

P. Emontspool, société anonyme,
route de Herbestal 72, 4700 Eupen

R.C. Eupen 60450 − T.V.A. 437.762.681

L’assemblée générale se réunira le 30 mai 2001, au siège social, à
16 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des
titres au siège social cinq jours avant l’assemblée. (15072)

Office Kirkpatrick, société anonyme,
avenue Wolfers 32, 1310 La Hulpe

R.C. Nivelles 76793 − T.V.A. 426.603.921

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, 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 à donner
aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (15073)

Now Screen Printing, société anonyme,
rue Kessels 12, à 1030 Bruxelles

T.V.A. 402.732.320

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes
annuels. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers. Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant la
réunion. (15074)

New Wave, société anonyme,
route de Beaumont 104/2D, 6030 Marchienne-au-Pont

R.C. Charleroi 174153 − T.V.A. 448.049.433

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport spécial du conseil d’administration (art. 96.6, 663 et 634
C.S.). 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Emoluments. 6. Poursuite des
activités. 7. Capital. 8. Euro. 9. Divers. (15075)

N.G., société anonyme,
rue Paul Pastur 31, 7972 Belœil

R.C. Tournai 81801 − T.V.A. 459.848.591

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 18 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. (15076)

Miranda, société anonyme,
à 5561 Celles (Houyet)

R.C. Dinant 70

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation du bilan et du compte de résultats
arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Décharge aux administrateurs. Pour y
assister, se conformer aux statuts. (15077)
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Minium, société anonyme,
avenue Napoléon 31, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 510363 − T.V.A. 435.393.903

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 12 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affec-

tation 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. (15078)

Meubles Moreau, société anonyme,
rue Albert Ier 88, 4280 Hannut

R.C. Huy 32063 − T.V.A. 423.869.610

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 14 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résutlats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (15079)

Melvin, société anonyme,
rue Otlet 69, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 390308 − T.V.A. 415.112.092

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge de leur gestion aux administrateurs.
5. Divers. (15080)

Matthys et Van Gaever, société anonyme,
rue Melsens 28, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 360802 − T.V.A. 407.610.925

Assemblée générale ordinaire le 30 mai 2001, 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. Démissions, nominations. 6. Divers. Se conformer aux
statuts. (15081)

« S.A. Makart », société anonyme,
rue Jean Volders 68, 4340 Awans

R.C. Liège 175659 − T.V.A. 443.513.197

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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 adminis-
trateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (15082)

Majela, société anonyme,
chemin de la Dîme 18, 1325 Chaumont-Gistoux

R.C. Nivelles 58682

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 9 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations.
6. Divers. (15083)

Maconal, société anonyme,
quai des Usines 22 - Complexes G1, 1000 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 29 mai 2001, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administra-
tion et du commissaire. 2. Approbation du bilan et des comptes de
résultat au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à
donner aux administrateurs et commissaire. 5. Divers. Pour assister à
l’assemblée, se conformer à l’article 21 des statuts. (15084)

Longchamps Estates, société anonyme,
avenue Louise 522, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 581825 — NN 449.448.807

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 10 heures. — Agenda : Discussion des comptes annuels
au 31 décembre 2000. Approbation des comptes annuels. Décharge aux
administrateurs. Emoluments. Nominations, démissions d’administra-
teurs. Conversion du capital en euro. Divers. (15085)

Loiseau, société anonyme,
rue de la Liesse 121, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 73014 — NN 444.569.311

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29 mai 2001, à 16 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2000. 3. Affectation de résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.

Les actionnaires sont obligés de se conformer aux statuts. (15086)

Livema, société anonyme,
avenue du Bois Jacquet 4, 7711 Dottignies

Assemblée annuelle le 29 mai 2001, à 18 heures, au siège social de la
société.

Ordre du jour :

1. Lecture des rapports des administrateurs.

2. Examen et approbation du bilan et du compte des résultats arrêtés
au 31 décembre 2000.

3. Attribution du résultat.

4. Décharge à donner aux administrateurs.

5. Nomination et renomination. (15087)
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Leloup-Bartholomé et fils, société anonyme,
rue du Houmier 35, 4140 Florze-Sprimont

R.C. Liège 146646

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se réuniront le
lundi 28 mai 2001, à 14 h 30 m, à l’étude du notaire Pierre Lemoine, rue
de Pavillonchamps 14, à 4920 Harze.

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Divers.

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :

1. Augmentation du capital pour le porter de BEF 11 750 000 à
BEF 11 751 013 par incorporation de réserves.

2. Adaptation des statuts au Code des sociétés et conversion en euro.
Pour pouvoir assister aux assemblées, les actionnaires sont tenus de

déposer leurs titres à l’étude, cinq jours francs avant la date prévue
pour les assemblées. (15088)

Le Majestic, société anonyme,
Rome 15, 6940 Durbuy

R.C. Marche-en-Famenne 14963

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 18 heures, au siège
social.

Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations
statutaires. 6. Divers. (15089)

Lahama, société anonyme,
rue de la Folie 26, 7911 Oeudeghien

R.C. Tournai 76791 − T.V.A. 451.430.278

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 19 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (15090)

La Clé de Vie, société anonyme,
rue du Postillon 11, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 520008 − T.V.A. 437.576.205

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport des administra-
teurs. 2. Approbation du bilan et compte de résultats. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15091)

Kontirest, société anonyme,
quai aux Briques 38/40, 1000 Bruxelles

R.C. Brussel 505423 − T.V.A. 433.814.484

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 28 mai 2001, à 16 heures, au siège social de la société.
— Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels et comptes de résultats au
31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (15092)

Key Line Film, société anonyme,
avenue Eugène Demolder 57, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 638968 − T.V.A. 466.545.056

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 18 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. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux status. (15093)

« S.A. Kerimo », société anonyme,
rue Paul Pastur 153, 7390 Quaregnon

R.C. Mons 126093 — NN 447.056.865

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société, se
tiendra le lundi 28 mai 2001, à 10 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat.

4. Décharge à donner aux administrateurs.

5. Adaptation du capital social en prévision du passage à l’euro au
1er janvier 2002.

Pour pouvoir participer à l’assemblée générale, les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres au siège social de la société, au plus tard le
vendredi 18 mai 2001, à 18 heures. (15094)

Jean Madel, société anonyme,
rue Hautem 54, 7500 Tournai

R.C. Tournai 77280 − T.V.A. 452.193.511

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. (15095)

Jamimmo, société anonyme,
boulevard Jamar 39-41, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 521517 — NN 437.541.759

L’assemblée générale ordinaire se réunira le lundi 28 mai 2001, à
12 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant : 1. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2000. 2. Affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. (15096)

J.N. Soubrier - J.N.S., société anonyme,
rue de Montigny 25, 6000 Charleroi

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28 mai 2001, à 10 heures,
à 6210 Les Bons Villers, rue J.B. Loriaux 28. — Ordre du jour : 1. Rapport
des administrateurs. 2. Approbation des comptes sociaux. 3. Décharge
aux administrateurs. 4. Divers. Dépôt des titres, se conformer aux
statuts. (15097)
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3 I, société anonyme,
boulevard Sylvain Dupuis 223, bte 123, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 569000 − T.V.A. 438.933.314

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, le
28 mai 2001, à 15 heures, avec pour ordre du jour : 1. Rapport de conseil.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations statutai-
res. (15098)

I.S.T.C., société anonyme,
rue du Canal 59, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 377390 − T.V.A. 412.675.810

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 11 heures, rue du
Canal 59, 1000 Bruxelles. — Ordre du jour : rapport du conseil
d’administration. Approbation des comptes annuels. Décharge aux
administrateurs. Nominations statutaires. Affectation du résultat.
Divers. (15099)

Imprimerie Colin et fils, société anonyme,
rue Flament 18, 7600 Péruwelz

R.C. Tournai 8245 − T.V.A. 405.857.601

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 10 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Art. 60 L.C. 2. Rapport
de gestion. 3. Approbation des comptes annuels. 4. Affectation des
résultats. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Nominations statutaires.
7. Passage à l’euro. 8. Divers. (15100)

Immobilière Shalit, société anonyme,
avenue des Aubépines 30, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 375417

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 15 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. (15101)

Immobilière Doneux-Gilles, société anonyme,
rue Général de Gaulle 134, 6180 Courcelles

R.C. Charleroi 167114 − T.V.A. 436.909.279

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (15102)

Compagnie immobilière de Tarcienne, S.A.
société anonyme,

rue Ahérée 1, 5651 Walcourt (Tarcienne)

R.C. Dinant 22363

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 28 mai 2001, à 17 heures,
au siège social de Tarcienne.

Ordre du jour :

1. Rapports des administrateurs. 2. Approbation bilan et compte de
résultats. 3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires.
4. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 27 des
statuts. (15103)

Société immobilière et industrielle d’Ans
« Siminans », société anonyme, en liquidation

Siège social : rue du Quinze Août 137, 4430 Ans

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale de
la société qui se tiendra au siège administratif, rue des Français 312, à
Liège, le 28 mai 2001, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport du collège des liquidateurs. 2. Comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Ratification de la nomination d’un liquidateur.
4. Divers.

Conformément à l’article 15 des statuts, dépôt des titres au siège
social. Les certificats numériques Société Générale de Banque, Banque
de Bruxelles sont acceptés. (15104)

Immobat, société anonyme,
rue de la Licorne 12, 7022 Hyon

R.C. Mons 129755 − T.V.A. 451.700.393

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Conversion du capital en euro.

6. Divers. (15105)

Immobaral, société anonyme,
rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 14 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Examen en approbation des comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à
donner aux administrateurs pour leur mandat. 5. Divers. Titres à
déposer au siège social, cinq jours ouvrables avant l’assemblée. (15106)

Immo-Alco, société anonyme,
avenue Hamoir 25b, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 408708

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 30 mai 2001, à 20 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administra-
tion. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.

(15107)

Immo Delhem, société anonyme,
boulevard du Textile 30, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 77794 — NN 452.487.875

Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se
conformer aux statuts. (15108)
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Immo 13, société anonyme,
Grand’Place 2-3, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 556000 — NN 446.564.343

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de
gestion. . Lecture des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat.
4. Décharge aux membres du conseil d’administration. 5. Rémunéra-
tions. 6. Divers. (15109)

Ideal Logis, société civile sous forme de société anonyme,
ruelle des Frères 32, 7390 Quaregnon

R.C. Mons 49 − T.V.A. 423.709.460

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Conversion du
capital social en euro. 6. Augmentation du capital social par incorpo-
ration de réserves. 7. Divers. (15110)

Hyac, société anonyme,
square Marie-Louise 48, 1000 Bruxelles

T.V.A. 403.277.795

Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2001, au siège social, à
11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. 5. Nomination et démission d’administrateurs.
6. Divers. (15111)

Hastier, société anonyme,
rue Nicolas Fassin 7, 4030 Grivegnée (Liège)

R.C. Liège 798

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31 décembre 2000. Affectation résultat.
Décharge aux administrateurs. Divers. (15112)

Hanodis, société anonyme,
rue de Landen 53A, 4280 Hannut

R.C. Huy 27621 − T.V.A. 414.295.809

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 28 mai 2001, à 15 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

3. Affectation des résultats.

4. Decharge aux administrateurs et fixation de leurs rémunérations.

Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15113)

Halifax Properties, société anonyme,
avenue Bruggmann 418, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 631325 − T.V.A. 465.193.786

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, 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. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (15114)

Groupe Kloster, société anonyme,
rue Jean-Baptiste Loriaux 28, 6210 Les Bons Villers

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28 mai 2001, à 14 heures,
au siège social. — Ordre du jour : Rapports des administrateurs.
Approbation des comptes sociaux. Décharge aux administrateurs.
Divers. Dépôt des titres, se conformer aux statuts. (15115)

Gitrois, société anonyme,
rue Jean-Baptiste Loriaux 28, 6210 Les Bons Villers

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28 mai 2001, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapports des administrateurs.
2. Approbation des comptes sociaux. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Nominations statutaires éventuelles. 5. Divers. Dépôt des titres, se
conformer aux statuts. (15116)

Gifemco, société anonyme,
chaussée de Boondael 202, 1050 Bruxelles

R.C. Brussel 618557

Assemblée annuelle le 30 mai 2001, à 9 heures, au siège social. —
Ordre du jour : Approbation des comptes annuels. Affecatation des
résultats. Rapports du conseil d’administration. Décharge aux adminis-
trateurs. Dépôt des titres conformément à l’article 25 des
statuts. (15117)

Gesicom, société anonyme,
rue du Canal 59, à Bruxelles

R.C. Brussel 419459 − T.V.A. 418.285.081

Assemblée générale ordinaire, le 29 mai 2001, à 17 heures, rue du
Canal 59, 1000 Bruxelles. — Ordre du jour : Rapport du conseil
d’administration. Approbation des comptes annuels. Décharge aux
administrateurs. Nominations statutaires. Affectation du résultat.
Divers. (15118)

Gérances la Garenne, société anonyme,
1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 611540

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 29 mai 2001, à 11 heures,
au siège social, avenue Maurice 48, bte 4, à 1050 Bruxelles. — Ordre du
jour : 1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation des bilan et
compte de résultat. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nominations statutaires éventuelles. 6. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer à l’article 24 des statuts. (15119)
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Garage Remy, société anonyme,
Place 29, 7910 Frasnes-lez-Anvaing

R.C. Tournai 76097 − T.V.A. 450.325.072

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 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. (15120)

G.S. Mercure, société anonyme,
avenue Brugmann 306/5, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 561069 − T.V.A. 425.792.485

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affecatation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts. (15121)

Clodimo, société anonyme,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 578753 — NN 452.339.407

L’assemblée générale extraordinaire se réunira au siège social,
avenue Cortenbergh 75, 1000 Bruxelles, le 29 mai 2001, à
20 h20 m.

Ordre du jour :

1. Adaptation des statuts à l’introduction de l’euro et plus spécifi-
quement conversion du moment du capital social en euro, sur la base
du taux de conversion fixé le 31 décembre 1998, de sorte que le capital
s’élèvve dorénavant à EUR 690 135,57.

2. Augmentation du capital par incorporation de bénéfices reporés
afin de porter le capital de EUR 690 135,57 à EUR 696 000 sans émission
d’actions nouvelles.

3. Adaptation des statuts aux décisions prises.

4. Pouvoirs. (15122)

Château de Limelette, société anonyme,
rue Charles Dubois 87, 1342 Limelette

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 mai 2001, à 17 heures,
dans les locaux de l’Hôtel Chambord, rue de Namur 82, 1000 Bruxelles.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Divers. (15123)

Bremat, société anonyme,
rue du Stade 106, 4000 Rocourt

R.C. Liège 61521 − T.V.A. 462.821.147

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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, se conformer
aux statuts. (15124)

« Beliform », société anonyme,
rue au Bois 258, à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles)

R.C. Bruxelles 574535 − T.V.A. 451.232.320

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire qui se tiendra le lundi 28 mai 2001, à 14 heures, en
l’étude du notaire Gérard Indekeu, à 1050 Bruxelles, avenue Louise 126,
ayant comme ordre du jour :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration.

2. Examen et approbation des comptes annuels.

3. Affectation des résultats.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Augmentation du capital social à concurrence de BEF 2 501 611
pour le porter à BEF 3 751 611, sans création d’actions nouvelles, par
incorporation des réserves disponibles arrêtés dans le bilan en date du
31 décembre 2000.

6. Converstion du capital social en 93 000 euro.

7. Modification aux articles 2, 4, 5, 13, 16, 21 et 7, 11, 26, 28, 33 et 35
des statuts pour les mettre en concordance avec les points qui précèdent
et avec le Code des sociétés.

Pour pourvoir assiter aux assemblées générales, les actionnaires
propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant la date de l’assemblée, au siège de la société. (15125)

Belgocamp, société anonyme,
rue de Lusambo 40, 1190 Bruxelles (Forest)

R.C. Bruxelles 313674 − T.V.A. 402.059.852

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 avril 2001, à 16 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. Pour assister à l’assemblée, Mesdames et Messieurs, les

actionnaires sont priés de se conformer à l’article 23 des statuts. (15126)

A l’Affut, société anonyme,
boulevard Dolez 35, 7000 Mons

R.C. Mons 106329 − T.V.A. 425.358.361

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le mardi 29 mai 2001, à 10 heures, en
l’étude de Me Frabrice de Lespaul, notaire à Mons, rue de la Grande
Triperie 3.

Ordre du jour :

1. Annulation de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social à concurrence d’un million un

mille septante-quatre francs pour le porter à deux millions cinq cent et
un mille septante-quatre francs, par incorporation au capital d’une
somme d’un million un mille septante-quatre (1 001 074) francs à
prélever sur les réserves de la société, sans émission de nouvelles
actions.

3. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.
4. Conversion du montant du capital en euro.
5. Modification des articles 5 et 6 des statuts afin de les mettre en

concordance avec les décisions qui seront prises sur les points précé-
dents de l’ordre du jour et exposer l’historique du capital.

6. Démission - nomination administrateurs.
Pour assiter à l’assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés

conformément à l’article 23 des statuts de déposer leurs titres au
porteur cinq jours avant l’assemblée au siège social de la société.
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(15127) Le conseil d’administration.

Vandenhaute Willy & Cie,
en abrégé : « V.D.H. et Cie », société anonyme,

Glacenée 26, 7864 Deux-Acren

R.C. Tournai 61068 − T.V.A. 425.870.085

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 20 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. (15128)

Van Hamont, société anonyme,
avenue des Combattans 183, 1470 Noichet (Genappe)

R.C. Nivelles 78141

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, 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. Décisions de gestion.

6. Nominations, démissions d’administrateurs.

7. Conversion du capital en euro.

8. Divers. (15129)

Unic Center, société anonyme,
rue des Juifs 3, 7331 Baudour

R.C. Mons 65585 − T.V.A. 430.915.075

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15130)

Treves Expansion, société anonyme,
chaussée de Boondael 202, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 618558

Assemblée annuelle le 30 mai 2001, à 12 heures, au siège social. —
Ordre du jour : approbation des comptes annuels. Affecation des
résultats. Rapports du conseil d’administration. Décharge aux adminis-
trateurs. Dépôt des titres conformément à l’article 25 des
statuts. (15131)

Trapac, société anonyme,
rue Docteur Briart 13, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

R.C. Charleroi 196042 − T.V.A. 466.144.782

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, 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. (15132)

Thymmo, société anonyme,
boulevard Louis Schmidt 26, à 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 391087 − T.V.A. 415.205.134

Une seconde assemblée générale ordinaire se tiendra le 28 mai 2001,
à 15 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels et comptes de résultats au
31 décembre 2001. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Transfert du siège social. 6. Démissions, nominations.
7. Divers. (15133)

Tax Free Company, société anonyme,
rue de Birmingham 112, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 449760 − T.V.A. 423.845.557

MM. les actionnaires sont priés d’assiter à l’assemblée générale qui
se réunira le 29 mai 2001, 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. (15134)

Tanam Investments, en abrégé : « Tanam Invest »,
société anonyme,

avenue de Tervueren 404, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 559608 − T.V.A. 447.752.889

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Divers. (15135)

Sun Furniture Distribution, société anonyme,
chaussée de Waterloo 1589 C, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 511999 − T.V.A. 435.779.527

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2000. 2. Affectation de résultat. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Nominations statutaires. (15136)
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S.A. Storme fils, société anonyme,
passage Saint-Pierre 34, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 742 − T.V.A. 401.259.801

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire se tiendront le
28 mai 2001, à 19 heures, en l’étude du notaire Guy Busschaert, à
7700 Mouscron, rue de la Station 57. — Ordre du jour assemblée
générale ordinaire : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Démission et nominations d’admi-
nistrateur. 6. Transfert du siège social. 7. Divers. — Ordre du jour de
l’assemblée générale extraordinaire : 1. Augementation du capital social
de BEF 1 252 074 pour le porter à BEF 2 501 074 par incorporation de
réserves et sans création d’actions nouvelles. 2. Conversion du capital
social en 62 000 euros. 3. Adaptation et coordination des statuts sociaux
au nouveau montant de capital, à l’euro et au nouveau Code des
sociétés. (15137)

Soparest, société anonyme,
rue des Ecoles 2, 1310 La Hulpe

R.C. Nivelles 57507 − T.V.A. 430.911.018

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15138)

Sogerest, société anonyme,
quai aux Briques 20, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 509284 − T.V.A. 434.888.414

Assemblée générale ordinaire le 29 mai 2001, à 18 heures, au siège
social.

Ordre du jour : 1. Communication en vertu de l’article 60 des L.C.S.C.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge du conseil d’administration. 5. Capital -
conversion en euro. 6. Nomination. 7. Divers. (15139)

Sobalib, société anonyme,
rue des Champs 3, 6800 Libramont-Chevigny

R.C. Neufchâteau 18717 − T.V.A. 443.338.795

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, à 20 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. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15140)

Slotte, société anonyme,
chaussée d’Alsemberg 59, 1060 Bruxelles

T.V.A. 431.283.180

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 14 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. (15141)

Sira, société anonyme,
rue Georges Simpsom 34, 1083 Bruxelles

R.C. Bruxelles 390811

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire de la société qui se tiendra le 30 mai 2001, à 11 heures, au
siège social.

Ordre du jour :

Rapport du président du conseil d’administration.
Approbation des comptes sociaux clôturés le 31 décembre 2000.
Décharge aux administrateurs.
Dépôt des titres, au moins six jours avant l’assemblée, à la banque

« Kredietbank », agence Basilique, avenue Van Overbeke 26, à
1080 Bruxelles. (15142)

Sanipac, société anonyme,
rue de Moranville 58, 1090 Bruxelles

R.C. Bruxelles 431666 − T.V.A. 421.314.154

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
30 mai 2001, à 9 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport spécial du conseil - application de l’article 103 L.C.S.C.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires. (15143)

S.G.F. Schulz et Cie, société anonyme,
rue du Collège 27, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 5971 − T.V.A. 403.407.558

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 10 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. présentation et approbation des comptes
annuels arrêtés au 28 février 2001, à 10 h 30 m. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Présentation et
approbation des comptes annuels arrêtés au 28 février 2000. 3. Affec-
tation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. (15144)

Rofim, société anonyme,
boulevard Audent 10, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 19859

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (15145)

Quengreg, société anonyme

Siège social : rue de l’Autonomie 22, 1070 Anderlecht

Assemblée générale ordinaire le 28 mai 2001, à 11 heures, au siège de
la société, rue de l’Autonomie 22, à 1070 Anderlecht. — Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation du bilan et
compte de résultats au 31 décembre 2000. 3. Décharge aux adminis-
trateurs. 4. Divers. Pour assister à l’assemblée générale, les actionnaires
sont priés de déposer leurs actions au siège social cinq jours francs
avant l’assemblée conformément aux statuts. (15146)
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Publi S.A., société anonyme,
rue Saint-Joseph 5, 5000 Namur

R.C. Namur 39436 − T.V.A. 412.902.769

Assemblée ordinaire le 28 mai 2001, à 16 heures, au siège social, rue
Saint-Joseph 5, à 5000 Namur. — Ordre du jour : rapport du conseil
d’administration. Approbation des comptes annuels. Décharge aux
administrateurs et commissaire. Démission et nominations des admi-
nistrateurs. Divers.

Dépôt des titres, cinq jours francs avant l’assemblée. (15147)

Proveco, société anonyme,
rue des Anciens Etangs 46, 1190 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 9 heures.

Ordre du jour :

Rapport du conseil d’administration.

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

Décharge aux administrateurs et au commissaire. (15148)

Protec Belgium, société anonyme,
boulevard de l’Humanité 415, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 392444 − T.V.A. 408.121.857

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28 mai 2001, 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. (15149)

Pierre Degang, société anonyme,
avenue Louise 415, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 444375 − T.V.A. 423.096.677

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Décharge aux administrateurs.

4. Divers. (15150)

Petit Sablon, société anonyme,
Grand’Place 2-3, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 558808 — NN 447.642.429

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
29 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de
gestion. 2. Lecture des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.
3. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat.
4. Décharge aux membres du conseil d’administration. 5. Rémunéra-
tions. 6. Divers. (15151)

Société anonyme Paulista
rue de la Technologie 41, 1082 Bruxelles

R.C. Bruxelles 5218 − T.V.A. 402.820.709

Mmes, MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra au siège social, rue de la Techno-
logie 41, 1082 Bruxelles, le 29 mai 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du
commissaire-réviseur.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire-

réviseur.
5. Divers. (15152)

Palvic, société anonyme,
avenue Bel-Air 70, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 481269 − T.V.A. 429.116.023

Convocation

MM. les actionnaires et administrateurs sont invités à assister à
l’assemblée générale des actionnaires qui aura lieu le 28 mai 2001, à
12 heures, à Ixelles, rue Américaine 100, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.

Affectation des résultats.

Décharge aux administrateurs.

Démission et nomination d’administrateur.

Divers.

2. Article 633 du Code des sociétés. Rapport du conseil d’adminis-
tration, décision de poursuivre les activités de la société sous la
condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital.

3. Augmentation de capital :

1° Augmentation de capital en espèces à concurrence de
BEF 1 251 074, pour le porter de BEF 1 300 000 à BEF 2 551 074, et
création de 125 nouvelles actions. Exercice du droit de souscription
préférentielle.

Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.

Proposition d’adjoindre au capital, tel qu’exprimé en francs belges,
la valeur en euro.

2. Adaptation des statuts aux résolutions prises.

3. Autorisation à donner au conseil d’administration d’augmenter le
capital dans le cadre du capital autorisé pour un montant maximum de
EUR 62 000. Rapport du conseil d’administration.

4. Refonte des statuts.

5. Mandat aux fins de modifier l’immatriculation de la société au
registre de commerce.

Les actionnaires et administrateurs qui désirent assister à la réunion
sont priés de se conformer aux dispositions statutaires.
(15153) Le conseil d’administration.

Prémaman, société anonyme,
rue Richard Vandevelde 40, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 246278

Le conseil d’administration fait état aux actionnaires de la faculté, et
aux conditions qui leur sont apportées sur base des décisions prises par
l’assemblée générale extraordinaire tenue le 3 mai 2001, de céder des
actions à la société.
(15154) Le conseil d’administration.
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Pharmacie Lecocq, société anonyme,
rue Peintre L. Devos 4, 7100 Haine-Saint-Pierre

R.C. Charleroi 96287 — T.V.A. 401.769.743

Une assemblée générale extraordinaire se réunira en l’étude du
notaire E. Durieu, rue du Cygne 5, à 7130 Binche, le 28 mai prochain à
19 h 30 m. Si le quorum de présence n’était pas atteint, une nouvelle
assemblée générale extraordinaire se tiendrait le 25 juin 2001, à
19 h 30 m.

Ordre du jour :

1. Augmentation du capital de la société, à concurrence d’une somme
de BEF 1 001 074, afin de porter le capital de BEF 1 500 000 à
BEF 2 501 074, et ceci par incorporation des réserves disponibles, et sans
création de parts sociales nouvelles.

2. Conversion du capital en euro.

3. Adaptation des statuts à la nouvelle législation.

4. Décharge et élection du conseil d’administration.

5. Divers.

Dépôt des titres à l’étude du notaire E. Durieu, cinq jours au moins
avant l’assemblée. (15155)

Société immobilière des Parkings Erasme,
en abrégé : « SIPE », société anonyme,

rue de l’Alliance 16, à Saint-Josse-ten-Noode (1210 Bruxelles)

R.C. Bruxelles 567474

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale extraor-
dinaire qui se tiendra le 28 mai 2001 à 10 h 45 m, en l’étude du notaire
Eric Thibaut de Maisières à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue
Capouillet 10.

Ordre du jour :

a) Augmentation de capital à concurrence de deux mille cent
quarante-huit francs, pour le porter de cinq millions de francs à cinq
millions deux mille cent quarante-huit francs, par incorporation à due
concurrence de la réserve disponible, sans création d’actions nouvelles.

b) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

c) Conversion du capital en cent vingt-quatre mille euros.

d) Modifications des statuts pour les adapter aux décisions dont
question ci-dessus avec l’historique du capital, à une rédaction actuelle
concernant la comptabilité, au nouveau Code des sociétés, au siège
actuel ainsi que :

Article 11 : dans le premier alinéa, remplacer les mots « de trois
membres au moins » par les mots « au minimum du nombre de
membres requis par la loi ».

e) Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.

f) Coordination des statuts.

g) Procuration pour les formalités auprès du registre de commerce et
de T.V.A.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires sont priés, de déposer
leurs titres sept jours francs avant la date de l’assemblée, au siège social.

(15156) Le conseil d’administration.

Les Galeries de la Toison d’Or, société anonyme,
galerie de la Toison d’Or 442, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 462954

Assemblée générale ordinaire le 7 juin 2001, à 10 heures, au siège
scoial. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. (15157)

Sotranic, société civile
sous la forme d’une société anonyme, à Bruxelles

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Bruxelles, n° 651

T.V.A. 403.330.057

Assemblée générale ordinaire le 6 juin 2001, à 15 heures, au siège
social, boulevard de Waterloo 34. — Ordre du jour : 1. Rapport de
gestion. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Décharge aux admi-
nistrateurs. 4. Divers. (15158)

Etablissements André Lesage, société anonyme,
avenue Alfred Solvay 12-14, à 1170 Bruxelles

R.C. Bruxelles 350881 — T.V.A. 417.817.503

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 6 juin 2001, à 14 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels
au 31 décembre 2000. 2. Décharge aux administrateurs. 3. Affectation
du résultat. 4. Nominations statutaires. 5. Divers. (15159)

N.B. Walton, société anonyme

R.C. Bruxelles 287795 — T.V.A. 403.416.268

Assemblée générale ordinaire le 6 juin 2001, à 11 heures, au siège
social, avenue Louise 69, à 1050 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Rapport
de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner au
conseil d’administration. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. (15160)

M.N.H. Gestion immobilière, société anonyme,
rue Capouillet 15, bte 405, à 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 526860

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décision lieu, date et
montant du coupon n° 5. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Nomina-
tions statutaires. 7. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (15161)

« Old Establis Zavieh Import-Export », société anonyme,
avenue Charles-Quint 390, 1083 Bruxelles

R.C. Bruxelles 429097 — T.V.A. 420.834.597

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 5 juin 2001, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation du report de la date
d’assemblée. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (15162)

Socaflex, société anonyme,
avenue du Marquis 3, 6220 Fleurus

R.C. Charleroi 123293 — T.V.A. 417.377.637

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 10 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. Nomination et démission. 6. Divers. Pour assister à l’assem-
blée, se conformer aux statuts. (15163)
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« Quidnovi », société anonyme,
rue Général Lotz 103, bte 12, Uccle

R.C. Bruxelles 541487 − T.V.A. 442.711.166

L’assemblée tenue le 4 mai 2001 n’ayant pas réuni le quorum légal,
MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le 5 juin 2001, à 14 heures, en l’étude du
notaire Jean Paul Lycops, à Bruxellles, avenue Louise 379. Cette
assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de titres
représentés.

Ordre du jour :

1. Ratification du transfert du siège social et modification statutaire.
2. Conversion du capital social en euro. 3. Augmentation de capital par
incorporation partielle du bénéfice reporté à concurrence de
EUR 30 765,42. 4. Ajuster la réserve légale pour l’amener à dix pour
cent du capital social, par prélèvement sur le bénéfice reporté. 5. Modi-
fication des articles 10 et 17 des statuts pour les mettre en concordance
avec le Code des sociétés. 6. Ajout de deux nouveaux articles aux
statuts : rachat d’actions propres et acompte sur dividende. 7. Modifi-
cation de la numérotation des articles 16 et 17 des statuts. 8. Pouvoirs à
conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à
prendre. Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires doivent se
conformer aux statuts. (15164)

PR Print, en abrégé : « PRP », société anonyme,
route de Beaumont 90, 1380 Lasne

R.C. Nivelles 58388 − T.V.A. 432.415.706

MM. les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire du
5 juin 2001, à 17 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Approba-
tion des comptes annuels de l’exercice 2000 après lecture du rapport
du conseil d’administration (rapport de gestion). 2. Affectation du
résultat. 3. Décharge aux administrateurs et à l’administrateur délégué.
4. Ratification des conseils d’administration de l’exercice.
5. Divers. (15165)

Lusatco, société anonyme,
rue Victor Gambier 4, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 31560 − T.V.A. 401.930.980

Assemblée générale ordinaire le mardi 5 juin 2001, à 17 heures, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport du conseil
d’administration et du commissaire. 2. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats. 3. Décharge
aux administrateurs et commissaire. 4. Nomination d’administra-
teurs. (15166)

Société de Promotion immobilière Rouppe-Anneessens,
en abrégé : « Spira », société anonyme, à 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 384875 − T.V.A. 414.455.462

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 10 heures, au siège
social, rue Philippe de Champagne 3bis. — Ordre du jour : 1. Rapport
de gestion. 2. Approbation des comptes annuels et comptes de résultats.
3. Imputation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant l’assem-
blée. (15167)

Entreprises R. Van Eesbeke, société anonyme,
rue Jean Paquot 28, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 259250 − T.V.A. 403.095.673

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 5 juin 2001, à 14 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux mandataires. 5. Démissions, nominations d’adminis-
trateurs. Dépôt des titres, se conformer aux statuts. (15168)

Duks, société anonyme,
avenue Jean Laudy 36, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 574832

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15169)

Etablissements Edgard Dufour, société anonyme, à 1080 Bruxelles

R.C. Bruxelles 59740 − T.V.A. 413.851.785

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 5 juin 2001, à 11 heures,
au siège social, chaussée de Gand 37, bte 1, à 1080 Bruxelles. — Ordre
du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels et
comptes de résultats au 30 décembre 2000. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner au conseil d’administration. (15170)

Pompes funèbres J. Lefevre & fils, société anonyme,
place Saint-Job 23, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 425490 − T.V.A. 420.228.942

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels ou de résultats. 3. Réélection des administrateurs.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Affectation des résultats.
6. Divers. (15171)

J. Vanhorenbeke & fils, société anonyme,
rue de Hal 104, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 270298 − T.V.A. 420.106.505

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et de résultats. 3. Réélection des administrateurs.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Affectation des résultats.
6. Divers. (15172)

Unigest, société anonyme,
rue de Laeken 181, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 426711 − T.V.A. 420.236.959

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 16 heures, rue de
Laeken 181, à 1000 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Rapports du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Affectation du
résultat. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. (15173)
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Medithera, société anonyme,
avenue de Mérode 36, 1330 Rixensart

R.C. Nivelles 60033 — NN 429.134.433

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 19 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et commissaire.
5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15174)

Dany-Shop, société anonyme,
rue de Bruxelles 35, à 1300 Wavre

R.C. Nivelles 56020 — T.V.A. 429.918.945

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et compte de résultats. 3. Affectation des comptes de
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Renouvellement de
mandats des administrateurs. 6. Divers. (15175)

Drion Holding, société en commandite par actions,
avenue Huart Hamoir 55, à 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 610194 — NN 459.730.510

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 12 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Nominations-démissions.
6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15176)

Les Villages du Bercuit, société anonyme,
quai de Biestebroeck 23, à 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 515137 — T.V.A. 436.370.831

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 11 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. Nominations statutaires. 6. Article 633 du Code des sociétés.
7. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15177)

« S.A. Eurotole N.V. », société anonyme,
Z.I. rue de l’Industrie 17, 7321 Bernissart

R.C. Tournai 73505 — T.V.A. 445.807.446

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 19 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectations des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (15178)

Société de Promotion immobilière Montjoie et Churchill,
en abrégé : « Spimec », société anonyme, à 1000 Bruxelles

R.C Bruxelles 384874 — NN 414.455.561

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 11 h 30 m, au siège
social, rue Philippe de Campagne 3bis. — Ordre du jour : 1. Rapport de
gestion. 2. Approbation des comptes annuels et comptes de résultats.
3. Imputation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant l’assem-
blée. (15179)

Etablissements Brouillard, Charles, société anonyme,
rue du Tram 69, 5060 Sambreville (Velaine-sur-Sambre-

R.C. Namur 61520 — T.V.A. 440.722.171

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (15180)

Beer Management, société anonyme,
avenue de Tervueren 365-367, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 540737 — T.V.A. 442.548.543

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
annuelle de la société, qui se tiendra le 5 juin 2001, à 11 h 30 m, au siège
social de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’admi-
nistration. 2. Rapport du commissaire. 3. Approbation des comptes de
l’année 2000. 4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire.
5. Nomination d’administrateurs. 6. Divers. Dépôt des titres au siège
social, conformément à l’article 26 des statuts. (15181)

Immobilière de Foestraets, société civile
sous forme d’une société anonyme,

rue de Corbuha 47, 6810 Chiny

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Arlon, n° 155

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 19 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Lecture et approbation des comptes annuels. 3. Décharge aux
membres du conseil d’administration. 4. Affectation des résul-
tats. (15182)

Isolants Victor Hallet, société anonyme,
rue du Saule 41-47, 1083 Bruxelles (Ganshoren)

R.C. Bruxelles 226531 — T.V.A. 401.893.269

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le mardi 5 juin 2001, à 15 heures, au siège social. — Ordre
du jour : 1. Rapport de gestion et du commissaire. 2. Lecture et
approbation des comptes annuels et du compte de résultats.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire. 4. Affectation des
résultats. 5. Validiter du mandat de l’administrateur délégué. (15183)

S.A. Immo Mindes, société civile sous forme de société anonyme,
avenue du Centenaire 79, bte 16, 1400 Nivelles

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Nivelles, n° 740

NN 439.464.438

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations des administrateurs.
6. Conversion du capital en euro. 7. Divers. (15184)
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Grimod Traiteurs, société anonyme,
route de Genval 9, à 1380 Ohain

R.C. Nivelles 48113 — T.V.A. 417.234.513

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et compte de résultats. 3. Affectation des comptes de
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en
euro. 6. Divers. (15185)

« Vanstahl International Trading », société anonyme,
clos Fernand Tonnet 35, 1090 Bruxelles

R.C. Bruxelles 462805 — T.V.A. 425.925.515

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 14 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et de résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Nominations statutaires. 5. Affectation des résultats.
6. Divers. (15186)

Nouvelle Société immobilière de Bruxelles et Environs,
en abrégé : « NSIBE », société anonyme,
rue de la Caserne 33, à 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 500259 — T.V.A. 432.646.031

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge des administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée,
se conformer aux statuts. (15187)

Cogebru, société anonyme,
avenue Hamoir 33, à 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 489931

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 10 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. Nominations statutaires. 6. Décision date et montant du
coupon n° 1. 7. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (15188)

Family Center Airport, société anonyme,
chaussée de Mons 544, à 7100 La Louvière

R.C. Mons 135161 — T.V.A. 458.220.773

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 5 juin 2001, à 15 heures, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
du bilan et du compte de résultats au 31 décembre 2000. 3. Décharge à
donner aux administrateurs. 4. Divers. Pour assister à l’assemblée,
MM. les actionnaires sont priés, conformément à l’article 35 des statuts,
de déposer leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée, au siège
social. (15189)

Etablissements Dehasse,
en abrégé : « E.D. S.A. », société anonyme,

avenue Coghen 216, à 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 246141 — T.V.A. 400.471.032

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Démissions et nominations d’admi-
nistrateurs. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (15190)

Aristimmo, société anonyme,
chaussée de Saint-Job 669, à 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 495605 — NN 431.914.670

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 5 juin 2001, à 19 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Décharge. Pour être admis à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (15191)

Beauclair, société anonyme,
rue François Gay 312, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 456063

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion des administrateurs.
2. Approbation des comptes annuels et comptes des résultats.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Renouvellement des mandats
d’administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée générale, les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social et de se
conformer aux articles 24 et 25 des statuts. (15192)

Cordeco, société anonyme, chemin des Oiseleurs 86, à 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 488480 — T.V.A. 430.217.962

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Décharge donnée aux
administrateurs délégués, ainsi qu’aux autres administrateurs. 4. Affec-
tation à donner au résultat de l’exercice. (15193)

Key Largo, société anonyme,
champ du Vert Chasseur 16, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 569392

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats. 3. Affectation des comptes des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en
euro. 6. Divers. (15194)

Imprimerie P. François, société anonyme,
Site-Vésalius, avenue Ariane 25,

Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles)

R.C. Bruxelles 366672 — T.V.A. 408.425.131

Assemblée générale ordinaire, le 6 juin 2001, à 15 heures. — Ordre
du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels et
comptes de résultats. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nomination et démission d’administrateurs.
6. Divers. (15195)

Nakajima, société anonyme,
avenue Rêve d’Or 12, 7100 La Louvière

R.C. Mons 142408 — NN 427.340.923

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée statutaire, fixée
au siège social, le mercredi 6 juin 2001, à 15 heures. — Ordre du jour :
1. Approbation du report de la date d’assemblée. 2. Examen et
approbation des comptes annuels cloturés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Pour le dépôt des titres, se conformer aux statuts. (15196)
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Les Dolomies de Sambre et Meuse, société anonyme, en liquidation,
rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

R.C. Nivelles 66302 — T.V.A. 405.875.318

Assemblée générale ordinaire le mercredi 6 juin 2001, à 15 heures, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport des liquidateurs sur l’évolu-
tion de la liqudiation. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Décharge aux liquidateurs. Dépôt des titres au
siège social au plus tard cinq jours avant la date de l’assemblée
générale. (15197)

Vantage Market Construction, en abrégé : « Van Mic 21 »,
société anonyme, avenue E. Demolder 138, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 524488 — T.V.A. 435.463.484

Assemblée générale ordinaire le 6 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Résultats 2000 et affectation. 2. Décharge
aux administrateurs. 3. Divers. Se conformer aux statuts. (15198)

Bruximmo, société anonyme, à 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 438325

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 6 juin 2001, à 18 heures,
au siège social, rue Jean Paquot 28, à 1050 Bruxelles. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux manda-
taires. 5. Démissions-nominations d’administrateurs. Dépôt des titres,
se conformer aux statuts. (15199)

S.A. Abar Drion Electronics N.V.,
en abrégé : « Abar » ou « Drion Electronics », société anonyme,

avenue Rêve d’Or 12, 7100 La Louvière

R.C. Mons 138449 — T.V.A. 405.761.490

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée statutaire, fixée
au siège social, le mardi 5 juin 2001, à 15 heures. — Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration. 2. Examen et approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000. 3. Maintien des règles
d’évaluation en continuité. 4. Affectation des résultats. 5. Décharge aux
administrateurs. 6. Divers. Pour le dépôt des titres, se conformer aux
statuts. (15200)

S.A. Huygens, société anonyme,
avenue des Mésanges 11, 1160 Bruxelles

R.C. Bruxelles 552847 — T.V.A. 445.934.635

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion. 2. Discussion
des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Approbation des
comptes annuels. 4. Décharge aux administrateurs. (15201)

Tihon & Cie, société anonyme,
rue Louis Marcx 22, 1160 Bruxelles

R.C. Bruxelles 525399 — T.V.A. 438.663.197

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et nominations. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. Un dividende sera payé
sur présentation du coupon n° 8, à partir du 26 juin 2001, auprès de la
Banque Fortis, agence Fontainas. (15202)

Strobants & Co Assurances, société anonyme,
avenue R. Gobert 14, bte 6, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 365060 — NN408.211.038

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels et compte de résultats.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Prière de se conformer à
l’article 28 des statuts. (15203)

Gestion et Transactions immobilières,
en abrégé : « Gestrasim », société anonyme,

rue Royale 326, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 257373 − T.V.A. 401.965.921

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 5 juin 2001, à 11 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. Dépôt des titres suivant
statuts. (15204)

Transmission, Centre d’Affaires « Le Valmont », société anonyme,
boulevard du Centenaire 4, 1325 Dion-Valmont

R.C. Nivelles 75782 − T.V.A. 452.048.803

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 5 juin 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels et du compte de résultats au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomi-
nations statutaires. Dépôt des titres selon l’article 24 des statuts. (15205)

Immobilière de Mambaye, société anonyme,
route de Barisart 293, à 4900 Spa

R.C. Verviers 65334 − T.V.A. 451.176.692

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport verbal du conseil d’administration
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Décharge aux admiistrateurs. 4. Divers. (15206)

Société commerciale Sovac, société anonyme,
avenue Georges Benoidt 21, Watermael-Boitsfort

R.C. Bruxelles 443761 − T.V.A. 422.509.531

Assemblée générale ordinaire le 5 juin 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels de
l’exercice 2000. 2. Décharge à donner aux admiistrateurs. 3. Affectation
du résultat. 4. Nominations statutaires. 5. Divers. Se conformer à
l’article 23 des statuts. (15207)

Fontvieille, société anonyme,
rue Philippe de Champagne 3bis, bte 2, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 522654

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbatioin du bilan et du compte de profits et pertes au
31 décembre 2000. 3. Décharge de leur gestion aux administra-
teurs. (15208)
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Immobilière V.d.R., société anonyme,
rue du Haut Bosquet 62, 7090 Braine-le-Comte

R.C. Mons 110819 — NN. 423.675.610

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. (15209)

Unimmo, société anonyme, à Bruxelles

R.C. Bruxelles 418538

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 11 heures, rue de
Laeken 179, à 1000 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation du bilan et du compte de résultat au
31 décembre 2000. 3. Affectation du solde bénéficiaire. 4. Nominations
statutaires. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Divers. (15210)

Immobilière du Coq à Lasne, société anonyme,
chaussée de Louvain 523, 1380 Ohain

R.C. Nivelles 85804 − T.V.A. 462.061.874

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et comptes de résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée,
se conformer aux statuts. (15211)

D.M.K., société anonyme,
chaussée de Bruxelles 426, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 92180 — N.N. 438.060.215

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 5 juin 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux mandataires. 5. Démissions/nominations d’adminis-
trateurs. Dépôt des titres, se conformer aux statuts. (15212)

N.V. Cogeden S.A., société anonyme,
chaussée de Haecht 629, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 506144 − T.V.A. 434.397.177

Assemblée générale ordinaire, le 5 juin 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et de résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Nominations statutaires. 5. Affectaton des bénéfices.
6. Divers. (15213)

Consultances et Services Belgium, en abrégé : « C.S.B. »,
société anonyme, quai Bonaparte 41, 4020 Liège

R.C. Liège 199224 − T.V.A. 461.700.501

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le mardi
5 juin 2001, à 16 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport
de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. Pour assister à l’assemblée, les
actionnaires sont priés de se conformer à l’article 33 des statuts. (15214)

Résidence Sénior’s Westland, société anonyme,
rue Adolhe Willeyns 224, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 611249 − T.V.A. 459.540.765

Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion. 2. Appro-
bation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital
en euro. 6. Divers. Pour être admis à l’assemblée, les actionnaires
doivent procéder au dépôt de leurs titres dans une agence du Crédit
Communal, au plus tard 5 jours francs avant la date de l’assem-
blée. (15215)

« Sicomi », société anonyme,
rue Delfosse 16, 7170 Manage

R.C. Charleroi 108838 − T.V.A. 407.204.911

Assemblée générale extraordinaire du lundi 28 mai 2001, à 15 h 30 m,
en l’étude du notaire Gérard Debouche, place du Trichon 3, à
7181 Feluy.

Ordre du jour :

1. Confirmation de l’établissement du siège social à 7170 Manage, rue
Delfosse 16.

2. Proposition de réduire le capital de BEF 13 140 000 pour le ramener
de BEF 21 900 000 à BEF 8 760 000, sans annulation de titres, par le
remboursement à chaque action de BEF 6 000.

3. Conversion du capital en euro (EUR).

4. Refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec
ce qui précède et le Code des sociétés.

5. Nominations.

6. Pouvoirs.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires doivent se conformer à
l’article 24 des statuts et déposer 5 jours ouvrables au moins avant
celle-ci, leurs actions au porteur au siège social. (15216)

Imagine Belgium, société anonyme,
rue Mellery 60, 1020 Bruxelles

R.C. Bruxelles 487544 − T.V.A. 430.123.734

Assemblée générale extraordinaire le 28 mai 2001, à 16 h 30 m, en
l’étude du notaire Marc van Beneden, à Bruxelles, rue du Noyer 183.

Ordre du jour :

1. a) Augmentation de capital de cinq cent un mille septante quatre
francs belges (BEF 501 074) pour le porter de deux millions de francs
belges (BEF 2 000 000), à deux millions cinq cent un mille septante
quatre francs belges (BEF 2 501 074), par incorporation des réserves à
due concurrence et augmentation du pair comptable des actions.

b) Sous réserve de l’augmentation de capital, modification de
l’article 5 des statuts.

c) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

2. Conversion du montant du capital de francs belges en euro et
modification de l’article 5 des statuts.

3. Modification de la composition du conseil d’administration et de
l’article 9 des statuts.

4. Remplacement des références « à la loi » par les termes « au
Code des sociétés » et modification des articles des statuts concernés..

5. Adoption d’un nouveau texte des statuts.

6. Mandat au notaire Marc Van Beneden. (15217)
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« Société d’Application et de Travaux »,
en abrégé : « Socatra », société anonyme,

avenue Roodebeek 24, 1030 Bruxelles (Schaerbeek)

R.C. Bruxelles 340410 − T.V.A. 402.054.409

Les actionnaires, administrateurs, commissaire, obligataires, titu-
laires d’un droit de souscription, titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société anonyme dénommée « Société d’Application
et de Travaux », en abrégé « Socatra », sont priés d’assister à l’assemblée
générale extraordinaire de la société qui se tiendra à 1000 Bruxelles, rue
du Monastère 22, le lundi 28 mai 2001, à 11 h 30 m, et qui délibèrera sur
l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1.1. Première augmentation de capital à concurrence de quinze
millions neuf cent septante-cinq mille huit cent soixante francs
(BEF 15 975 860) pour le porter de trente millions de francs
(BEF 30 000 000) à quarante-cinq millions neuf cent septante-cinq mille
huit cent soixante francs (BEF 45 975 860) par incorporation au capital
d’une somme équivalente à prélever sur les comptes « réserve indis-
ponible », « réserve immunisée sur plus value », « réserve immunisée
sur investissement », « réserve disponible » et « réserve légale » sans
nouveaux apports et sans création de nouvelles actions.

1.2. Constatation de la réalisation effective de la première augmen-
tation de capital.

2.1.1. Rapport spécial du conseil d’administration établi conformé-
ment à l’article 602 du Code des sociétés exposant l’intérêt que
présentent pour la société l’apport en nature et l’augmentation de
capital, dont question ci-après.

2.1.2. Rapport de la société civile à forme de société coopérative à
responsabilité limitée dénommée « Deloitte & Touche », réviseur
d’entreprises représentée par M. James Fulton, réviseur d’entreprises,
sur l’apport ci-après décrit, sur les modes d’évaluation adoptés et sur
la rémunération attribuée en contrepartie.

2.2. Augmentation du capital à concurrence de dix millions cinq cent
mille francs (BEF 10 500 000) pour le porter de quarante-cinq millions
neuf cent septante-cinq mille huit cent soixante francs (BEF 45 975 860)
à cinquante six millions quatre cent septante-cinq mille huit cent
soixante francs (BEF 56 475 860) par la création de mille neuf cent
soixante-quatre actions (1964) sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 12 037 à 14 000, du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux béné-
fices à partir de leur création. Les nouvelles actions seront attribuées
entièrement libérées à la société anonyme « Cofidec » en rémunération
de l’apport d’une créance certaine à charge de la société.

2.3. Apport, rémunération.
2.4. Constatation de la réalisation effective de la seconde augmenta-

tion de capital.
3. Conversion du capital en euro, sans arrondi, soit une conversion

du capital de cinquante six millions quatre cent septante-cinq mille huit
cent soixante francs (BEF 56 475 860) en quatorze millions d’euro
(EUR 14 000 000).

4. Modification des articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en
concordance avec ce qui précède et compléter l’historique du capital.

5. Adaptation des statuts à la loi du 7 mai 1999 contenant le Code
des sociétés et modification subséquente des articles 8, 17, 18, 22, 24, 25
26 et 33.

6. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution
des résolutions à prendre sur les dispositions qui précèdent.

Pour être admis à l’assemblée, les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres au siège social, cinq jours francs avant l’assemblée, confor-
mément à l’article 19 de nos statuts.

Conformément à l’article 20 de nos statuts, les actionnaires peuvent
se faire représenter par un mandataire spécial pourvu que celui-ci soit
lui-même actionnaire et qu’il ait accompli les formalités requises pour
assister à l’assemblée.

Les procurations doivent être déposées au siège social, trois jours
francs avant l’assemblée.

Tout actionnaire peut obtenir sans frais et sur simple demande, une
copie intégrale ou s’il le désire, partielle des documents vidés aux
points 2.1.1. et 2.1.2., conformément à l’article 535 du Code des sociétés.
(15218) Le conseil d’administration.

Transuniversal, naamloze vennootschap,
Robbrechtstraat 185, te 1780 Wemmel

H.R. Brussel 316022 − BTW 400.705.119

Algemene vergadering op 6 juni 2001, om 14 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening van
2000. 2. Bestemming resultaat. 3. Quitus aan de bestuurders. 4. Statu-
taire benoemingen. 5. Diversen. (15219)

Compagnie immobilière du Bois d’Hautmont,
naamloze vennootschap,

Bremlaan 13, 1652 Alsemberg

H.R. Brussel 450166 − BTW 414.511.286

Algemene vergadering op 6 juni 2001, te 15 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring der jaar-
rekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. Om aan de vergadering deel te
nemen, zich schikken naar de statuten. (15220)

Promalu, naamloze vennootschap,
Capuilletstraat 19, 1060 Brussel

H.R. Brussel 391288 − BTW 416.220.862

De gewone algemene vergadering wordt samengeroepen op
6 juni 2001, om 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van 2000. 3. Allerlei. (15221)

Central Administration Center, naamloze vennootschap,
Lange Elzenstraat 79, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 342301 − BTW 416.768.121

Buiten gewone algemene vergadering op 5 juni 2001, om 10 uur, te
Mechelen, kantoor notaris Verbeek, Onze-Lieve-Vrouwestraat 109. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.
3. Toewijzing van de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Ontslag commissaris-revisor. 6. Ontslag en
benoeming bestuurders. 7. Verplaatsing maatschappelijke zetel. 8.
Omvorming kapitaal in euro. 9. Rondvraag. Zich schikken naar de
statutaire bepalingen. (15222)

Janisan, naamloze vennootschap,

H.R. Brussel 511526 − BTW 432.105.997

Gewone algemene vergadering op 5 juni 2001, om 11 uur, Samuel
Morselaan 8, te Wemmel. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Decharge aan de bestuurders. 5. Conversie van het kapitaal
naar euro. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (15223)

Promotion immobilière et Conseil, naamloze vennootschap,
Dageraadlaan 8, 1640 Sint-Genesius-Rode

H.R. Brussel 557814 − BTW 447.137.633

De heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone alge-
mene vergadering, die zal gehouden worden op 5 juni 2001, te 10 uur,
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. — Dagorde :
1. Eventuele toepassing van het artikel 523 van het wetboek van
vennootschappen. 2. Commentaar over de jaarrekening. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2000. 4. Toedracht
van het resultaat. 5. Decharge aan de beheerders. 6. Diverse. Om
toegelaten te worden tot de vergadering gelieve zich te schikken naar
de bepalingen voorzien in de statuten. (15224)
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Investments Sales & Management Belgium,
in het kort : « Insam Belgium », naamloze vennootschap,

te Brussel

H.R. Brussel 417951 − BTW 419.266.167

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op
5 juni 2001, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel, Genevestraat 10/6,
1140 Brussel. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting. 4. Ontslagen; benoemingen. 5. Diversen. (15225)

Denis Bodden, naamloze vennootschap,
Rusatiralaan 1-3, 1083 Brussel

H.R. Brussel 525048 − BTW 438.576.788

Gewone algemene vergadering op 5 juni 2001, om 17 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2.Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen. 6. Diversen. Om toegelaten te worden tot de
vergadering, zich schikken naar de statuten. (15226)

Mediatrans, naamloze vennootschap,
Helihavenlaan 56, 1000 Brussel

H.R. Brussel 644194 − BTW 433.761.432

Gewone algemene vergadering op 5 juni 2001, om 16 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Diversen. Om toegelaten te
worden tot de vergadering zich schikken naar de statuten. (15227)

Modern Toerisme Van Riet,
in het kort : « M.T.V.R. », naamloze vennootschap,

1730 Asse

H.R. Brussel 332282 − BTW 400.740.454

Gewone algemene vergadering op dinsdag 5 juni 2001, om 10 uur,
op de maatschappelijke zetel, Brusselsesteenweg 137, 1730 Asse. —
Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Decharge aan de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen.
5. Kapitaal omzetting in euro. (15228)

N.V. Etablissementen Govaert, naamloze vennootschap,
Leopold I-straat 482, 1090 Brussel

H.R. Brussel 151246 − BTW 408.211.236

Gewone algemene vergadering op 5 juni 2001, om 17 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van beheer.
2. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekeningen. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Diversen. (15229)

Belgomer, naamloze vennootschap,
Stijfselrui 44, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 162847 − BTW 404.513.358

Gewone algemene vergadering op dinsdag 5 juni 2001, te 11 uur, op
de sociale zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag en verslag van de toezichter.
2. Goedkeuring der jaar- en resultatenrekeningen. 3. Ontlasting aan
bestuurders en toezichter. 4. Ontslag; benoemingen. 5. Diversen. Neer-
legging der titels op de sociale zetel, ten minste vijf volle dagen vóór
de vergadering. (15230)

Houthandel Marcel Hendrickx & C°, naamloze vennootschap

H.R. Mechelen 57643 − BTW 400.703.931

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel, Molenstraat 41, 2811 Leest, op dinsdag 5 juni 2001, om
15 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag en verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring jaar- en resultatenrekening. 3. Decharge bestuurders en
commissaris. 4. Benoemingen. 5. Allerlei. (15231)

Immo Lacante, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 22, 1830 Machelen

H.R. Brussel 498550 — NN 435.717.169

Algemene vergadering op 5 juni 2001, te 17 uur, op de sociale zetel.
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2000. 3. Ontlasting van hun mandaat aan
de bestuurders. 4. Verscheidene. (15232)

Antwerps Distributie Centrum,
in het kort : « A.D.C. », naamloze vennootschap,

Nijverheidstraat 104, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 281250 − BTW 442.411.951

Gewone algemene vergadering op 5 juni 2001, om 15 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen. 6. Diversen. Om toegelaten te worden tot de
vergadering zich schikken naar de statuten. (15233)

Immo D.46, naamloze vennootschap,
Breughellaan 9, 1500 Halle

H.R. Brussel 581869 − BTW 452.554.686

Algemene vergadering op 5 juni 2001, op 20 uur, op de zetel. —
Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Diversen. (15234)

N.V. Belmount, naamloze vennootschap,
Jodenstraat 10, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 337470

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op dinsdag
5 juni 2001, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 2. Aanwen-
ding van het resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Diversen. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (15235)

Polytechnics Peeters, naamloze vennootschap,
Geraardbergsestraat 54, 1703 Schepdaal

H.R. Brussel 554528 − BTW 446.550.089

Buitengewone algemene vergadering op 28 mei 2001, om
14 u. 30 m., op de sociale zetel. — Dagorde : 1. Kapitaal verhoging van
2 000 000 BEF. 2. Overgang in euro vanaf 1 juli 2001. 3. Coördinatie
statuten wet van 9 mei 1999. (15236)
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Steinacher, naamloze vennootschap,
Van Meterenkaai 1, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 217662 − BTW 419.455.219

Jaarvergadering op 28 mei 2001, om 11 uur, op de zetel der vennoot-
schap. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening op
31 december 2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Varia. (15237)

Axa Belgium Fund, Bevek naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel : Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen

H.R. Antwerpen 306233

Gewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die gehouden zal worden op
maandag 28 mei 2001, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap.

De dagorde is als volgt :

1. Verslag van de raad van bestuur en van de op de commissaris-
revisor.

2. Goedkeuring van de gesplitste en de globale jaarrekeningen
afgesloten op 31 december 2000.

3. Toewijzing van het resultaat aan de onderscheiden comparti-
menten.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor.

5. Afsluiting van de vereffening van de compartimenten FIX 2, FIX 3,
en Cash.

6. Benoeming en ontslag van bestuurders.

7. Benoeming van de commissaris-revisor.

8. Varia.

Voorstellen tot besluit :

A. Voor de aandeelhouders van de afzonderlijke compartimenten :

1. Goedkeuring van de gesplitste jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2000 en toewijzing van het resultaat aan het
betrokken compartiment.

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat in het betrokken compartiment.

3. Kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor voor de uitoefe-
ning van zijn maandaat in het betrokken compartiment.

4. Afsluiting van de vereffening van de compartimenten FIX 2, FIX 3
en Cash, schrapping van de compartimenten uit de statuten en kwijting
te verlenen aan de vereffenaars en aan de commissaris-revisor voor de
vereffening van de compartimenten FIX 2, FIX 3 en Cash.

B. Voor de aandeelhouders van de bevek in zijn geheel :

1. Goedkeuring van de globale jaarrekening van het boekjaar afge-
sloten op 31 december 2000.

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2000.

3. Kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor voor de uitoefe-
ning van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op
31 december 2000.

4. Herbenoeming, voor een duurtijd van één jaar, van de huidige
bestuurders.

5. Herbenoeming, voor de boekjaren 2001, 2002 en 2003 van de
commissaris-revisor.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elke
aandeelhouder conform artikel 20 van de statuten zijn aandelen uiter-
lijk vijf werkdagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering
neerleggen op de zetel van de vennootschap of op één der verkoop-
punten van Axa Bank Belgium N.V.

Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de algemene vergadering
door hetzij schriftelijk, hetzij per telefax of per e-mail, een andere
persoon als mandataris aan te duiden. Alleen volmachten die door de
raad van bestuur zijn opgesteld, worden aanvaard. Zij kunnen op de
maatschappelijke zetel bekomen worden.

(15238) De raad van bestuur.

Presibel, naamloze vennootschap,
Veldenstraat 14, 2470 Retie

H.R. Tongeren 67558 − BTW 444.834.773

Algemene vergadering op 2 juni 2001, om 11 u. 30 m., op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring verslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening 2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Vergoeding bestuurders.
6. Allerlei. (15239)

Abatan, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Ropsy-Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht

H.R. Brussel 456869 − BTW 425.276.704

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering te willen bijwonen die wordt gehouden op donderdag
31 mei 2001, om 17 uur, op de sociale zetel, Ropsy-Chaudronstraat 24,
1070 Anderlecht.

Dagorde :

1. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur en het verslag
van de commissaris-revisor.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekeningen.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Ontlasting van de bestuurders en van de commissaris-revisor.

5. Omzetting van het kapitaal in euro, hetzij 2 478 935,25 euro.

6. Verhoging van het kapitaal met 21 064,75 euro om het te brengen
op 2 500 000 euro door incorporatie van de overgedragen winst.

7. Schrapping van de vermelding van de nominale waarde van de
aandelen.

8. Diversen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkom-
stig de statuten. De aandelen moeten ten laatste op vrijdag 25 mei 2001,
om 16 uur, gedeponeerd worden op de sociale zetel of bij de lokale
agentschappen van Dexia, Fortis-Bank, BBL of KBC. (15240)

Modern , naamloze vennootschap,
Dorp 11/4, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 83120

Buitengewone algemene vergadering op dinsdag 29 mei 2001, om
17 uur, op het kantoor van de gerechtelijke vereffenaars, M. Dehaese,
Lieve en M. Dehaese, Johan, advocaten te 3500 Hasselt, Luiker-
steenweg 187. — Agenda : uitbrengen verslag door de gerechtelijke
vereffenaars overeenkomstig, artikel 188 Venn.W. na afloop van de
vereffening over het gebruik van de waarden der vennootschap en
voorlegging van de rekeningen met de stukken tot staving. (15241)

16873MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Akeda, naamloze vennootschap,
Industriestraat 5, 2500 Lier

H.R. Mechelen 65557 − BTW 435.669.758

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op dinsdag 29 mei 2001, te 11 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000.
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. (15242)

Edipa, naamloze vennootschap,
Industriestraat 5, 2500 Lier

H.R. Mechelen 76072 − BTW 406.110.096

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op dinsdag 29 mei 2001, te 15 uur, op de maat-
schappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (15243)

Ets. Nelen & Delbeke, naamloze vennootschap,
Kasteelstraat 12, 9070 Destelbergen

H.R. Gent 13311 − BTW 400.162.513

De aandeelhouders worden verzocht de gewone vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op dinsdag 29 mei 2001, om 15 uur,
op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 5. Allerlei.

Om tot de vergadering toegelaten te worden, dienen de aandeelhou-
ders zich te schikken naar artikel 24 van de statuten. De eventuele
uitkering van de dividenden zal op de maatschappelijke zetel gebeuren
vanaf 6 juni 2001. (15244)

Ernatec, naamloze vennootschap,
Valkstraat 11, 2830 Tisselt (Willebroek)

H.R. Mechelen 63388 − BTW 431.929.122

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal gehouden worden op 29 mei 2001, om 19 uur,
op de zetel van de vennootschap.

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris-revisor.
3. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekening per 30 december 2000.

4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
6. Herbenoeming commissaris-revisor.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (15245)

Core-Invest, naamloze vennootschap,
Sneppestraat 47, te 3010 Kessel-Lo

H.R. Leuven 73637 − BTW 436.153.174

De aandeelhouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn op de
jaarvergadering, gevolgd door de buitengewone algemene vergadering
welke zal doorgaan op het kantoor van notaris Luc de Mûelenaere, te
Gullegem, thans Wevelgem, Bissegemstraat 79, op 30 mei 2001, om
14 uur, welke bijeenkomt met navolgende agenda :

Jaarvergadering :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.

Buitengewone algemene vergadering

5. Voorstel om het kapitaal uit te drukken in euro; vaststelling dat
het kapitaal van de vennootschap 33.465,62 euro bedraagt.

6. Kapitaalverhoging met 61.974,38 euro, om het kapitaal te brengen
van 33.465,62 euro op 95.440 euro, door incorporatie van een deel van
de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met
verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. Aanpassing van
artikel 5 van de statuten.

7. Aanpassing van artikel 2 van de statuten door invoeging van het
actuele adres van de vennootschap alsook aanpassing van de clausule
aangaande de zetelverplaatsing bij besluit door de raad van bestuur.

8. Aanpassing van artikel 4 van de statuten door schrapping van het
woord « vervroegde ».

9. Schrapping van artikel 6 van de statuten aangaande de machtiging
van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging bij toegestaan kapitaal.

10. Aanpassing van de artikelen 26, 28 en 29 van de statuten
ingevolge de nieuwe codificatie van de vennootschappenwet.

11. Aanpassing van artikel 14 van de statuten aangaande de besluit-
vorming in de raad van bestuur.

12. Aanpassing van artikel 23 van de statuten aangaande het stem-
recht op de algemene vergadering.

13. Aanpassing van de statuten aan de actuele terminologie van het
Wetboek van vennootschappen.

14. Machtiging van de werkende notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde tekst van de statuten.

De aandeelhouders zijn telkens gehouden tot naleving van de
wettelijke bepalingen aangaande de neerlegging van de effec-
ten. (15246)

Naamloze Vennootschap Autobussen Apers,
Smallandlaan 27, te Antwerpen (Hoboken)

H.R. Brussel 358987 − BTW 407.090.786

Daar de buitengewone algemene vergadering van 3 mei 2001 niet
over het vereiste quorum beschikte om geldig te kunnen beraadslagen
worden de aandeelhouders verzocht een tweede buitengewone alge-
mene vergadering bij te wonen die zal doorgaan op 31 mei 2001, om
11 u. 30 m., op het kantoor van notaris Frans Mortelmans, te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 111, met als agenda :

1. Kapitaalverhoging met een bedrag van één miljoen tweehonderd-
eenenveertigduizend en vierenzeventig frank om het kapitaal van de
vennootschap te brengen van één miljoen tweehonderdzestigduizend
frank op twee miljoen vijfhonderdeneenduizend en vierenzeventig
frank door storting in speciën en uitgifte van driehonderd nieuwe
aandelen die van dezelfde rechten zullen genieten als de bestaande
aandelen vanaf de kapitaalverhoging.

2. Omzetting van het kapitaal in euro.
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3. Vaststelling van de voorwaarden van uitgifte en afbetaling van de
nieuwe aandelen.

4. Wijziging van de statuten om deze aan te passen aan de genomen
besluiten.

5. Machtiging aan de raad van bestuur tot de uitvoering van de
genomen besluiten.

6. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen
met het huidige Wetboek van vennootschappen. (15247)

Naamloze Vennootschap « Autocars Sint Christophe »,
Smallandlaan 27, te Antwerpen (Hoboken)

H.R. Brussel 448248 − BTW 423.808.935

Daar de buitengewone algemene vergadering 3 mei 2001 niet over
het vereiste quorum beschikte om geldig te kunnen beraadslagen
worden de aandeelhouders verzocht een tweede buitengewone alge-
mene vergadering bij te wonen die zal doorgaan om 31 mei 2001, om
11 uur, op het kantoor van notaris Frans Mortelmans, te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 111, met volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging met een bedrag van één miljoen tweehonderd-
eenenvijftigduizend en vierenzeventig frank om het kapitaal van die
vennootschap te brengen van één miljoen tweehonderdvijftigduizend
frank op twee miljoen vijfhonderdeneenduizend en vierenzeventig
frank door storting in speciën en uitgifte van zevenhonderd vijftig
nieuwe aandelen die van dezelfde rechten zullen genieten als de
bestaande aandelen vanaf de kapitaalverhoging.

2. Omzetting van het kapitaal in euro.

3. Vaststelling van de voorwaarden van uitgifte en afbetaling van de
nieuwe aandelen.

4. Wijziging van de statuten om deze aan te passen aan de genomen
besluiten.

5. Machtiging aan de gedelegeerde bestuurder tot de uitvoering van
de genomen besluiten.

6. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen
met het huidige Wetboek van vennootschappen. (15248)

Customs & Traffic Dava, naamloze vennootschap,
Vaartkom 3, 3000 Leuven

H.R. Leuven 51893 − BTW 415.462.678

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap, op 29 mei 2001, om 18 uur.

Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaar-
rekeningen. 3. Aanvaarding van het resultaat. 4. Decharge aan de
bestuurders. 5. Varia.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de
aandeelhouders hun deelbewijzen neerleggen op de zetel, ten laatste
vijf dagen vóór de algemene vergadering. (15249)

Chamirel, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 80, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 337768 − BTW 467.611.462

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering, die zal gehouden worden op woensdag 30 mei 2001, om
16 u. 30 m., op het kantoor van notaris Jan Boeykens, Van Eycklei 1, te
2018 Antwerpen. Om aan de vergadering deel te nemen, dienen de
statutaire bepalingen te worden nagekomen.

De vergadering heeft als agenda :

1. Voorstelling van het jaarverslag.

2. Goedkeuring van de jaarrekening.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting van de bestuurders.

5. Rondvraag. (15250)

Multibis, naamloze vennootschap,
Zonhoverweg 4, 3600 Genk

H.R. Tongeren 79951 − BTW 457.534.845

Algemene vergadering : 28 mei 2001, om 20 uur.

Dagorde :

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Ontlasting bestuurders.

5. Varia. (15251)

Parkitna, naamloze vennootschap,
Diestersteenweg 110A, 3510 Kermt (Hasselt)

H.R. Hasselt 63606 − BTW 433.892.084

Algemene vergadering : 29 mei 2001, om 15 uur.

Dagorde :

1. Verslag bestuurders.

2. Goedkeuring jaarrekening.

3. Aanwending van het resultaat.

4. Ontlasting bestuurders.

5. Varia. (15252)

Jilfashion, naamloze vennootschap,
te 2820 Rijmenam, Brugstraat 34

H.R. Mechelen 55476 − BTW 422.343.839

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering gevolgd door een buitengewone algemene vergadering,
die op 28 mei 2001, om 17 uur, zal gehouden worden op het kantoor
van notaris Schotsmans, te Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, en
die zal beraadslagen over de volgende agenda : Gewone jaarvergade-
ring : jaarverslag van de raad van bestuur; goedkeuring van de balans
en resultatenrekening per 31 december 2000; bestemming van het
resultaat; kwijting aan de bestuurders; varia. Buitengewone algemene
vergadering : kapitaalverhoging met 1 251 074 frank door incorporatie
van reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te
brengen op 2 501 074 frank; omzetting van het verhoogde kapitaal in
euro, zodat het 62 000 euro zal bedragen; aanpassing van de statuten
aan het nieuw Wetboek van vennootschap. De aandeelhouders worden
verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen,
meer in het bijzonder wat betreft de depotclausule. (15253)

Den Bempd, naamloze vennootschap,
Goormansdijk 68B, 2480 Dessel

H.R. Tongeren 55521 − BTW 428.605.683

Algemene vergadering op 2 juni 2001 om 16 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2000. 3. Kwijting aan bestuurders.
4. Bestemming resultaat 2000. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Allerlei. (15254)
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Bouwwerken Geens, naamloze vennootschap,
Sint-Lambertuslaan 33, te Muizen (Mechelen)

H.R. Mechelen 70350 − BTW 444.475.774

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die op 28 mei 2001, om 18 uur, zal gehouden worden
ten kantore van notaris Schotsmans te Mechelen, Goswin de Stassart-
straat 24, en die zal beraadslagen over de volgende agenda : kapitaal-
verhoging met 1 251 074 frank door incorporatie van reserves en zonder
creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op
2 501 074 frank; omzetting van het verhoogde kapitaal in euro zodat
het 62 000 euro zal bedragen; aanpassing van de statuten aan het nieuw
wetboek van vennootschap. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen. (15255)

Mechelse Auto- en Nijverheidsonderdelen,
in het kort : « M.A.N.O. », naamloze vennootschap,

Jubellaan 78, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 31705 − BTW 403.606.013

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die op 28 mei 2001, om 11 u. 30 m., zal gehouden
worden ten kantore van notaris Schotsmans te Mechelen, Goswin de
Stassartstraat 24, en dit zal beraadslagen over de volgende agenda :
kapitaalverhoging met 501 074 frank door incorporatie van reserves en
zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op
2 501 074 frank; omzetting van het verhoogde kapitaal in euro zodat
het 62 000 euro zal bedragen; aanpassing van de statuten aan het nieuw
wetboek van vennootschap. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen, meer in het
bijzonder wat betreft de depotclausule. (15256)

Boulanger, société anonyme,
lac de Cherapont 2, 6670 Gouvy

R.C. Marche-en-Famenne 016273 − T.V.A. 440.927.851

Convocation à l’assemblée générale ordinaire du lundi 28 mai 2001,
à 18 heures, au siège social, lac de Cherapont 2, 6670 Gouvy.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Dépôt des titres cinq jours francs avant l’assemblée. (15257)

Agridec, société anonyme,
avenue du Congo 7, 1000 Bruxelles

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège social le 29 mai 2001, à 11 heures, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour :

1. Proposition d’approuver, à titre exceptionnel, le report de l’assem-
blée générale à la date de ce jour.

2. Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice 2000
et rapport du commissaire.

3. Examen et proposition d’approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2000 et de la proposition d’affectation des
résultats.

4. Proposition de donner décharge aux administrateurs et au
commissaire.

5. Nominations statutaires : proposition de nommer le baron de
Montpellier de Vedrin et M. Pierre Dupont en qualité d’administrateurs
pour une durée de deux ans; proposition de renouveler le mandat du
commissaire pour une durée de trois ans.

6. Modification des statuts par acte sous seing privé : proposition de
convertir en euro le montant du capital social et d’augmenter celui-ci
de manière à l’arrondir à euro 7 350 000, soit une augmentation de
capital de BEF 1 330 452 (ou euro 32 981,043) par prélèvement sur les
réserves disponibles.

7. Divers.
MM. les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège social,

des documents prescrits conformément aux dispositions légales, ainsi
que des rapports du conseil d’administration et du commissaire.

Pour assister ou se faire représenter à ces assemblées, ils voudront
bien se conformer aux dispositions de l’article 27 des statuts.

Le dépôt des titres au porteur et des attestations relatives aux actions
dématérialisées pourra être effectué avant le 22 mai 2001 :

au siège social, avenue du Congo 7, à 1000 Bruxelles, ou
à la Caisse Privée Banque. (15258)

Noord, naamloze vennootschap,
Stadenstraat 60, 8610 Kortemark

H.R. Veurne 36243 − BTW 442.600.013

Buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden door de raad van bestuur verzocht de
buitengewone algemene vergadering te willen bijwonen die zal door-
gaan op de maatschappelijke zetel op maandag 21 mei 2001, om 16 uur,
met als agenda :

1. Vaststelling aanwezige stemmen en quorum.

2. Verslag van bestuurraad.

3. Ontslag van bestuurder.

4. Benoeming nieuwe bestuurder.

5. Allerlei.
Om tot de vergadering te worden toegelaten worden de aandeelhou-

ders verzocht artikel 21 van de statuten (vijf dagen vooraf deponeren
tegen getuigschrift van aandelen op de maatschappelijke zetel of Fortis
Bank, Handzamestraat 8, te Kortemark) in acht te nemen. (15395)

(Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van
11 mei 2001).

Novus, naamloze vennootschap,
Filips de Goedelaan 9, bus 0, 8000 Brugge

H.R. Gent 193106 − BTW 466.286.522

Buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden door de raad van bestuur verzocht de
buitengewone algemene vergadering te willen bijwonen die zal door-
gaan op de maatschappelijke zetel op 21 mei 2001, om 19 uur, met als
agenda :

1. Vaststelling aanwezige stemmen en quorum.

2. Verslag van bestuurraad.

3. Ontslag van bestuurder.

4. Benoeming nieuwe bestuurder.

5. Allerlei.
Om tot de vergadering te worden toegelaten worden de aandeelhou-

ders verzocht artikel 25 van de statuten (vijf dagen vooraf deponeren
tegen getuigschrift van aandelen op de maatschappelijke zetel of Fortis
Bank, Scheepsdalelaan 10, bus 1, 8000 Brugge) in acht te
nemen. (15396)

(Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van
11 mei 2001).
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Zuidpark, naamloze vennootschap,
Stadenstraat 60, 8610 Kortemark

H.R. Veurne 36763 − BTW 445.159.724

Buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden door de raad van bestuur verzocht de
buitengewone algemene vergadering te willen bijwonen die zal door-
gaan op de maatschappelijke zetel op maandag 21 mei 2001, om
13 u. 30 m., met als agenda :

1. Verslag van bestuurraad.

2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000.

3. Bestemming resultaat.

4. Ontslag van bestuurder.

5. Benoeming nieuwe bestuurder.

6. Kwijting van de bestuurders.

7. Volstorting van het kapitaal.

8. Allerlei.
Om tot de vergadering te worden toegelaten worden de aandeelhou-

ders verzocht artikel 24 van de statuten (vijf dagen vooraf deponeren
tegen getuigschrift van aandelen op de maatschappelijke zetel of Fortis
Bank, Handzamestraat 8, te Kortemark) in acht te nemen. (15397)

(Dit bericht had moeten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van
11 mei 2001).

« Realco », société anonyme,
avenue Einten 15, à 1348 Louvain-la-Neuve

R.C. Nivelles 79918 − T.V.A. 444.458.750

Assemblée générale ordinaire le mardi 29 mai 2001, à 16 heures, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (15400)

Co.Br.Ha, Société commerciale de Brasserie,
société anonyme, rue Chair et Pain 11, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 421289 — T.V.A. 403.567.015

Le conseil d’administration a l’honneur de convoquer les action-
naires à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra au Paon,
Grand’Place 35 (entrée rue Chair et Pain 11), à 1000 Bruxelles, le
29 mai 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire sur
l’exercice 2000.

2. Approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2000 et
affectation du résultat.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels, en ce
compris l’affectation du résultat.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : décharge à donner aux administrateurs et

au commissaire.
4. Conversion du capital social en euro.
Proposition de décision : conversion du capital social de

323 784 805 BEF en 8 026 415,66 EUR.
5. Augmentation du capital.
Proposition de décision : augmentation du capital social de

73 584,34 EUR par incorporation de réserves disponibles sans émission
de nouvelles actions, pour le porter à 8 100 000 EUR.

6. Modification des statuts.
Proposition de décision : remplacement de la première phrase de

l’art. 5 des statuts par le texte suivant :
Le capital social est fixé à huit millions cent mille euros

(8 100 000 EUR).

7. Adaptation des statuts au Code des sociétés du 7 mai 1999,
applicable depuis le 6 février 2001.

Proposition de décision : adaptation des statuts au Code des sociétés,
par la suppression de toutes les références aux articles des lois coor-
données sur les sociétés commerciales et leur remplacement par les
nouveaux numéros d’articles du Code des sociétés.

8. Autorisation du conseil d’administration pour l’exécution des
décisions prises sous les points 4 à 7 et de la coordination des statuts.

Proposition de décision : autoriser le conseil d’administration
d’exécuter les décisions prises sous les points 4 à 7 et de coordiner les
statuts.

9. Divers.

Pour assister à cette assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs
actions en conformité avec l’article 22 des statuts coordonnés auprès
des établissements financiers ci-après :

- Fortis Banque;

- Banque Bruxelles Lambert;

- KBC;

- Petercam,

ou au siège social avant le 24 mai 2001. (15403)

Co.Br.Ha, Brouwerij-Handelsmaatschappij,
naamloze vennootschap, Vlees- en Broodstraat 11, 1000 Brussel

H.R. Brussel 421289 — BTW 403.567.015

De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders de gewone alge-
mene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden in De Pauw,
Grote Markt 35 (ingang Vlees- en Broodstraat 11), te 1000 Brussel, op
29 mei 2001, te 11 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
betrekking tot het boekjaar 2000.

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op
31 december 2000 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : goedkeuring van de jaarrekening, met inbegrip
van de bestemming van het resultaat.

3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan
de commissaris.

4. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.

Voorstel tot besluit : omzetting van het maatschappelijk kapitaal van
323 784 805 BEF in 8 026 415,66 EUR.

5. Verhoging van het kapitaal.

Voorstel tot besluit : verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
73 584,34 EUR door incorporatie van beschikbare reserves zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen op 8 100 000 EUR.

6. Wijziging van de statuten.

Voorstel tot besluit : vervanging van de eerste zin van art. 5 van de
statuten door volgende tekst : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
acht miljoen honderdduizend euro (8 100 000 EUR).

7. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek vennootschappen
van 7 mei 1999, in werking getreden op 6 februari 2001.

Voorstel tot besluit : aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen door alle verwijzingen naar de vroegere artikels van
de vennootschappenwet te schrappen en te vervangen door de nieuwe
artikelnummers van het Wetboek van vennootschappen.

8. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de beslis-
singen genomen onder punten 4, 5, 6 en 7.

Voorstel tot besluit : machtiging te verlenen aan de raad van bestuur
om de beslissingen genomen onder punten 4 tot en met 7 uit te voeren
en de statuten te coördineren.
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9. Allerlei.
Om deel te nemen aan deze vergadering dienen de aandeelhouders

zich te gedragen naar artikel 22 van de statuten.
De neerlegging van de aandelen geschiedt aan de loketten van :
- Fortis Bank;
- Bank Brussel Lambert;
- KBC;
- Petercam,
of in de maatschappelijke zetel vóór 24 mei 2001. (15403)

Concentra, naamloze vennootschap,
Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Algemene vergadering van 30 mei 2001

De raad van bestuur van Concentra N.V. heeft de eer aandeelhouders
uit te nodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene vergadering,
die zal worden gehouden op woensdag 30 mei 2001, om 10 u. 30 m., op
de zetel van de vennootschap, te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2.

De agenda van deze vergadering, met voorstellen van besluit, is als
volgt samengesteld :

1. Verslagen van de raad van bestuur betreffende de statutaire en de
geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2000.

2. Verslagen van de commissaris betreffende de statutaire en de
geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2000.

3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van het boekjaar
afgesloten op 31 december 2000 en goedkeuring van de door de raad
van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit : De vergadering keurt de statutaire jaarrekening
van het boekjaar, afgesloten op 31 december 2000, zoals opgemaakt
door de raad van bestuur, goed. De algemene vergadering besluit het
te verwerken verliessaldo over te dragen.

4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van het boek-
jaar afgesloten op 31 december 2000.

Voorstel van besluit : De vergadering keurt de geconsolideerde jaar-
rekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2000 goed.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commis-
saris.

Voorstel tot besluit : bij afzonderlijke stemming verleent de algemene
vergadering kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor
de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar. Er wordt
bovendien opgemerkt dat deze kwijting eveneens de heer Filips de
Ferm betreft, ontslagnemende bestuurder per 9 april 2001.

De vergadering neemt akte van de vervroegde beëindiging van het
commissaris mandaat van PriceWaterhouseCoopers, vertegenwoor-
digd door de heer Felix Hendrickx. Deze commissaris heeft geen
verslag uitgebracht over de jaarrekening per 31 december 2000.

6. Ontslag en benoemingen.

De heer Filips De Ferm heeft als bestuurder ontslag genomen met
ingang van 9 april 2001. Ter vervanging van de heer De Ferm werd
door de raad van bestuur van 9 april 2001 beslist om de heer Wim
Merckx, bestuurder van vennootschappen, wonende te 2530 Boechout,
Doornstraat 5, te coöpteren. Dit mandaat vervalt op de algemene
vergadering van 2006.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering neemt akte van het
ontslag van de heer Filips De Ferm als bestuurder, vanaf 9 april 2001.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedu-
rende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot het einde
van zijn ontslag, zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden
voorgelegd. De algemene vergadering gaat over tot de definitieve
benoeming van de heer Wim Merckx, bestuurder van vennoot-
schappen. De heer Wim Merckx werd voorlopig tot bestuurder
benoemd bij besluit van de raad van bestuur van 9 april 2001 ter
vervanging van de heer Filips De Ferm, ontslagnemende bestuurder.
Het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de jaarver-
gadering van 2006.

7. Varia.

Overeenkomstig art. 27 van de statuten en art. 536 van het Wetboek
van vennootschappen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder
hun aandelen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of in één
van de kantoren van N.V. KBC, Corluy & Co, Bank Delen en dit ten
minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de alge-
mene vergadering (dit is, ten vroegste op 22 mei 2001 en ten laatste op
vrijdag 25 mei 2001). Zij dienen het bewijs van neerlegging te vertonen.

De eigenaars van girale aandelen dienen ten minste drie werkdagen
en ten hoogste zes werkdagen (dit is, ten vroegste op dinsdag
22 mei 2001 en ten laatste op vrijdag 25 mei 2001) op de zetel van de
vennootschap of in één van de kantoren van N.V. KBC, Corluy & Co,
Bank Delen een attest neer te leggen van de erkende rekeninghouder
waarbij de onbeschikbaarheid van de girale aandelen tot op de datum
van de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij dienen het attest
van neerlegging te vertonen.

De eigenaars van aandelen op naam dienen ten minste drie werk-
dagen en ten hoogste zes werkdagen (dit is, ten vroegste op dinsdag
22 mei 2001 en uiterlijk op vrijdag 25 mei 2001) hun inzicht te kennen
geven om de algemene vergadering bij te wonen, op de zetel van de
vennootschap, bij een gewone brief te richten aan de zetel van de
vennootschap.

Een afschrift van de stukken vermeld in de agenda kunnen, vanaf
vijftien dagen vóór de algemene vergadering en tegen overlegging van
een aandeel Concentra N.V., kosteloos bekomen worden op de maat-
schappelijke zetel van de vennootschap (Katwilgweg 2, 2050 Antwer-
pen).

Volmachten zullen eveneens ten minste drie werkdagen en ten
hooste zes werkdagen vóór de vergadering neergelegd worden op de
zetel van de vennootschap.
(15404) De raad van bestuur : Fernand Collin, voorzitter.

GIMV, naamloze vennootschap,
te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37

H.R. Antwerpen 222348 — BTW 220.324. 117

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen
tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering der aandeel-
houders, welke zal gehouden worden op donderdag 31 mei 2001, om
10 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel, met de volgende agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2000.

2. Verslag van het college van commissarissen over het boekjaar 2000.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000
en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de vergadering keurt de jaarrekening van de
vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2000 goed,
inclusief de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de
raad van bestuur, en stelt het brutodividend vast op 54 BEF (1,3 S) per
volledig volstort aandeel.

4. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening en van de
geconsolideerde verslagen.

5. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commis-
sarissen.

Voorstel tot besluit : de vergadering verleent bij afzonderlijke stem-
ming kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen die
gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2000 in functie
waren, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

6. Benoeming van het college van commissarissen.

Voorstel tot besluit : de vergadering beslist tot college van commis-
sarissen te benoemen :

- B.C.V. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, Residentie ″Lieven
Bauwens″, Martelaarslaan 53-55, 9000 Gent, vertegenwoordigd door
Mevr. R. Van Maele;

- B.C.V. Van Passel, Mazars & Guérard Bedrijfsrevisoren, Grote-
steenweg 224, bus 14, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer
H. Van Passel,
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voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot de sluiting van de jaarverga-
dering van 2004, en vaststelling van de jaarlijkse bezoldiging overeen-
komstig het voorstel zoals toegelicht ter zitting.

Te vervullen formaliteiten om toegelaten te worden tot de jaarverga-
dering :

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de
aandeelhouders en warranthouders zich schikken naar artikel 29 van
de statuten en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen;

- de houders van respectievelijk aandelen en warrants op naam
moeten ingeschreven zijn in de respectieve registers van de aandelen
en warrants op naam en moeten de vennootschap uiterlijk drie werk-
dagen (exclusief zaterdag) vóór de vergadering in kennis stellen van
hun voornemen om de vergadering bij te wonen;

- de houders van aandelen aan toonder moeten hun aandelen
uiterlijk drie werkdagen (exclusief zaterdag) vóór de vergadering
neerleggen in een kantoor van Dexia, Petercam of Bank Degroof of op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten, uiterlijk drie
werkdagen (exclusief zaterdag) vóór de vergadering, in een kantoor
van Dexia, Petercam of Bank Degroof een attest neerleggen, opgesteld
door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waarbij de
onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum
van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen bij
volmacht worden verzocht gebruik te maken van het model van
volmacht dat op de maatschappelijke zetel ter beschikking is. De
aandeelhouders worden verzocht om, in voorkomend geval, hun
volmacht schriftelijk te laten toekomen op de zetel van de vennoot-
schap, ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering.
(15405) De raad van bestuur.

Hamon & Cie (International), société anonyme,
rue Capouillet 50-58, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 2742 — T.V.A 402.960.467

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire
du 29 mai 2001

Le conseil d’administration d’Hamon & Cie (International) S.A.
invite les actionnaires, les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit
de souscription en nom, les titulaires de certificats nominatifs émis avec
la collaboration de la société, les administrateurs de la société et les
commissaires, à prendre part à une assemblée générale extraordinaire,
qui se tiendra le 29 mai 2001, à 9 h 30 m, au siège social avec l’ordre du
jour suivant :

I. Augmentation du capital social par apport en nature.

(i) Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d’administra-
tion et du rapport du commissaire, établis conformément à l’article 602
du Code des sociétés, relatifs à un apport en nature.

(ii) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de
BEF 50 000 000 (EUR 1 239 467,62) par apport en nature d’une créance
de Sopal International S.A. pour le faire passer d’un montant de
BEF 1 441 000 000 (EUR 35 721 456,92) à un montant de
BEF 1 491 000 000 (EUR 36 960 924,54) avec création éventuelle d’une
prime d’émission affectée à un compte indisponible.

(iii) Détermination du nombre des nouvelles actions, sans désigna-
tion de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions actuellement existantes et qui participeront aux bénéfices de
la société à partir de leur création, à attribuer à Sopal International S.A.
en rémunération de son apport, conformément à la formule présentée
dans le rapport du conseil d’administration.

(iv) Souscription par Sopal International S.A. aux nouvelles actions
attribuées conformément au point (iii) ci-avant par un apport en nature,
qui seront souscrites au pair et entièrement libérées et majorées d’une
prime d’émission le cas échéant.

(v) Affectation de la prime d’émission éventuelle à un compte
indisponible ″prime d’émission″.

(vi) Incorporation du montant de la prime d’émission éventuelle au
capital social.

(vii) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du
capital social.

(viii) Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en
concordance avec les décisions prises.

Proposition de décisions.

L’assemblée générale décide :

(i) d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de
BEF 50 000 000 (EUR 1 239 467,62) pour le faire passer d’un montant de
BEF 1 441 000 000 (EUR 35 721 456,92) à un montant de
BEF 1 491 000 000 (EUR 36 960 924,54), par apport en nature d’une
créance de Sopal International S.A. d’une créance d’un même montant,
contre l’émission d’un nombre d’actions déterminé conformément à la
formule présentée dans le rapport du conseil d’administration, avec
création éventuelle d’une prime d’émission affectée à un compte
indisponible;

(ii) d’affecter la prime d’émission éventuelle à un compte indispo-
nible ″prime d’émission″;

(iii) d’incorporer le montant de la prime d’émission éventuelle au
capital social;

(iv) de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec les décisions prises.

II. Augmentation du capital social par apport en espèces avec
suppression du droit de souscription préférentielle.

(i) Prise de connaissance du rapport du conseil d’administration et
du rapport du commissaire établis conformément aux articles 596 et
suivants du Code des sociétés, relatifs à la suppression du droit de
souscription préférentielle.

(ii) Décision de suppression du droit de souscription préférentielle
au profit de Sopal International S.A. et d’Euro-Environnement-
Investment & Cie SCA.

(iii) Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de
BEF 270 000 000 (EUR 6 693 125,17) pour le faire passer d’un montant
de BEF 1 491 000.000 (EUR 36 960 924,54) à un montant de
BEF 1 761 000 000 (EUR 43 654 049,71), par apport en espèces, avec
création éventuelle d’une prime d’émission affectée à un compte
indisponible.

(iv) Détermination du nombre des nouvelles actions, sans désigna-
tion de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions actuellement existantes et qui participeront aux bénéfices de
la société à partir de leur création, à attribuer à Sopal International S.A.
et à Euro-Environnement-Investment & Cie SCA en rémunération de
leurs apports, conformément à la formule présentée dans le rapport du
conseil d’administration.

(v) Souscription par Sopal International S.A. et par Euro-
Environnement-Investment & Cie SCA aux nouvelles actions attribuées
conformément au point (iv) ci-avant par un apport en espèces, qui
seront souscrites au pair et entièrement libérées et majorées d’une
prime d’émission le cas échéant.

(vi) Affectation de la prime d’émission éventuelle à un compte
indisponible ″prime d’émission″.

(vii) Incorporation de la prime d’émission éventuelle au capital
social.

(viii) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du
capital social.

(ix) Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concor-
dance avec les décisions prises.

Proposition de décisions.

L’assemblée générale décide :

(i) de supprimer le droit de souscription préférentielle au profit de
Sopal International S.A. et d’Euro-Environnement-Investment& Cie
SCA;

(ii) d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de
BEF 270 000 000 (EUR 6 693 125,17) pour le faire passer d’un montant
de BEF 1 491 000 000 (EUR 36 960 924,54) à un montant de
BEF 1 761 000 000 (EUR 43 654 049,71), par apports en espèces, contre
l’émission d’un nombre d’actions à déterminer en fonction de la
formule présentée dans le rapport du conseil d’administration,avec
création éventuelle d’une prime d’émission affectée à un compte
indisponible;

(iii) d’affecter la prime d’émission éventuelle à un compte indispo-
nible ″prime d’émission″;
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d’incorporer au capital social le montant de la prime d’émission
éventuelle;

(v) de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec les décisions prises.

III. Conversion du capital social en euros.

(i) Décision d’exprimer le capital social de la société en euros et
constatation que le capital social, qui s’élève à l’issue des opérations
visées sous les points I et II de l’ordre du jour à un montant de
BEF 1 761 000 000, après conversion en euros (au taux de conversion de
un euro pour BEF 40,3399), s’élève à un montant de EUR 43 654 049,71.

(ii) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 45 950,29
pour le porter de EUR 43 654 049,71 à EUR 43 700 000 par incorporation
d’une somme de EUR 45 950,29 à prélever sur les réserves disponibles
et sans création d’actions nouvelles.

(iii) Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du
capital social.

(iv) Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concor-
dance avec les décisions prises.

Proposition de décisions.

L’assemblée générale décide à l’unanimité :

(i) d’exprimer le capital social de la société en euros et de constater
que le capital social, qui s’élève à l’issue des opérations visées sous les
points I et II de l’ordre du jour à un montant de BEF 1 761 000 000, après
conversion en Euros (au taux de conversion de un euro pour
BEF 40,3399), s’élève à un montant de quarante-trois millions six cent
cinquante-quatre mille quarante-neuf virgule septante et un euros
(EUR 43 654 049,71);

(ii) d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 45 950,29
pour le porter de EUR 43 654 049,71 à EUR 43 700 000 par incorporation
d’une somme de EUR 45 950,29 à prélever sur les réserves disponibles
et sans création d’actions nouvelles;

(iii) de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance
avec les décisions prises.

IV. Délégation de pouvoirs relative aux décisions adoptées.

Décision d’investir Mme Virginie Maselis, domiciliée à
1150 Bruxelles, rue André Fauchille 3, bte 4, avec pouvoir de substitu-
tion, des pouvoirs nécessaires pour représenter la société auprès des
toutes les administrations, entre autres le registre du commerce, l’admi-
nistration de la taxe sur la valeur ajoutée, et pour signer toutes décla-
rations afférentes et effectuer toutes démarches nécessaires pour faire
acter les décisions qui précèdent et leur bonne exécution, pour autant
que de besoin.

Proposition de décision.

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’investir Mme Virginie
Maselis, domiciliée à 1150 Bruxelles, rue André Fauchille 3, bte 4, avec
pouvoir de substitution, des pouvoirs nécessaires pour représenter la
société auprès des toutes les administrations, entre autres le registre du
commerce, l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée, et pour
signer toutes déclarations afférentes et effectuer toutes démarches
nécessaires pour faire acter les décisions qui précèdent et leur bonne
exécution, pour autant que de besoin.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au
porteur doit, conformément à l’article 29 des statuts, déposer au moins
cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, les actions
avec lesquelles il compte prendre part à l’assemblée générale, auprès
de :

- la Fortis Banque, ses agences et succursales en Belgique, ou

- la Banque Artesia, ses agences et succursales en Belgique, ou

- la BBL, ses agences et succursales en Belgique.

Conformément à l’article 30 des statuts, les procurations doivent
également être déposées au moins cinq jours ouvrables avant
l’assemblée auprès de ces mêmes établissements.

Une copie des rapports spéciaux du conseil d’administration et du
commissaire mentionnés ci-avant sera, conformément à l’article 535 du
Code des sociétés, transmise aux personnes qui, au plus tard sept jours
avant l’assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les
statuts pour être admises à l’assemblée. Les personnes qui ont rempli
ces formalités après ce délai pourront recevront une copie de ces
documents à l’assemblée générale. Une copie de ces rapports pourra

également être obtenue sans frais au siège social quinze jours avant
l’assemblée générale, sur production de leur titre par les actionnaires,
les porteurs d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en
nom et les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration
de la société.
(15406) Le conseil d’administration.

Hamon & Cie (International), société anonyme,
rue Capouillet 50-58, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 2742 — T.V.A 402.960.467

Convocation à l’assemblée générale ordinaire
du 29 mai 2001

Le conseil d’administration invite les actionnaires, les porteurs
d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom, les
titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la
société, les administrateurs de la société et les commissaires à assister à
l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mardi 29 mai 2001, à 11
heures, au siège social de la société, rue Capouillet 50, 1060 Bruxelles,
avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du
commissaire sur l’exercice 2000.

2. Approbation des comptes annuels.

Proposition de décision :

L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2000
présentés par le conseil d’administration.

3. Affectation du bénéfice.

Proposition de décision :

L’assemblée approuve la proposition du conseil d’administration de
ne pas distribuer de dividende pour l’exercice 2000 et de reporter le
résultat.

4. Prise de connaissance des comptes annuels consolidés au 31
décembre 2000 présentés par le conseil d’administration.

5. Décharge à donner aux administrateurs.

Proposition de décision :

L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’exer-
cice 2000.

6. Décharge à donner au commissaire.

Proposition de décision :

L’assemblée donne décharge au commissaire pour l’exercice 2000.

7. Démission - Nominations statutaires.

Proposition de décision :

L’assemblée constate l’échéance des mandats suivants :

Madame Simone Hamon, demeurant à 7170 Manage, rue de Tyber-
champs 12;

M. Pierre Hamon, demeurant à 92210 Saint-Cloud (France), quai
Carnot 44;

M. Marc Lambrechts, demeurant à 1950 Kraainem, avenue Bois
Soleil 106;

A la demande de Mme Simone Hamon, l’assemblée décide de ne pas
renouveler son mandat.

Afin de pourvoir à son remplacement, l’assemblée nomme en tant
qu’administrateur M. Bernard Lambilliotte, demeurant à Londres SW1
(GB), 30 Cadogan Place, pour un terme de trois ans.

L’assemblée décide de renouveler, pour un terme de deux ans, les
mandats de M. Marc Lambrechts, demeurant à 1950 Kraainem, avenue
Bois Soleil 106, et de M. Pierre Hamon, demeurant à 92210 Saint-Cloud
(France), quai Carnot 44.

L’assemblée prend acte de la démission en date du 17 avril 2001, de
la société ″Euro Environnement Investment & Cie SCA″, ayant son
siège social à 2954 Luxembourg (grand-duché), place de Metz 2, dont
le représentant permanent était M. Dominique Barthelemy. L’assemblée
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constate que le conseil d’administration a coopté M. Dominique Barthe-
lemy, demeurant à Paris 75014 (France), rue Jean Moulin 25, en
remplacement de l’administrateur démissionnaire. L’assemblée
confirme cette cooptation et constate l’échéance du mandat.

L’assemblée décide de renouveler, pour un terme de deux ans, le
mandat de M. Dominique Barthelemy, demeurant à Paris 75014
(France), rue Jean Moulin 25.

8. Divers.

Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au
porteur doit, conformément à l’article 29 des statuts, déposer au moins
cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, les actions
avec lesquelles il compte prendre part à l’assemblée générale, auprès
de :

la Fortis Banque, ses agences et succursales en Belgique, ou

la Banque Artesia, ses agences et succursales en Belgique, ou

la BBL, ses agences et succursales en Belgique.

Conformément à l’article 30 des statuts, les procurations doivent
également être déposées au moins cinq jours ouvrables avant
l’assemblée générale auprès de ces mêmes établissements.

Une copie des documents visés aux points 1 et 2 de l’ordre du jour
pourra, conformément à l’article 535 du Code des sociétés, être trans-
mise aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l’assemblée
générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être
admises à l’assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités
après ce délai pourront recevront une copie de ces documents à
l’assemblée générale. Une copie de ces documents pourra également
être obtenue sans frais au siège social quinze jours avant l’assemblée
générale, sur production de leur titre par les actionnaires, les porteurs
d’obligations ou titulaires d’un droit de souscription en nom et les
titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la
société.

(15407) Le conseil d’administration.

’t Belfort, naamloze vennootschap,

Grote Markt 26, 8630 Veurne

H.R. Veurne 24122 — BTW 413.418.948

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3.Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.

(70001) De raad van bestuur.

’t Meubelhof, naamloze vennootschap,

Rijksweg 477, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 63403 — BTW 434.989.471

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
28/05/2001 te 19 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Benoemigen. 6. Omvorming maatschappe-
lijk kapitaal in euro. (70002)

’t Swyn Ofte Oude Haven, naamloze vennootschap,

Schoolstraat 39, 2222 Itegem

H.R. Mechelen 63290

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 9.00 u.op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Varia. (70003)

’t Zand, naamloze vennootschap,
Schoolstraat 39, 2222 Itegem

H.R. Mechelen 57517

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 10.00 u. op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
bestuuders. 5. Varia. (70004)

A. Clarysse & C˚, naamloze vennootschap,
Vichtesteenweg 142, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 9180 — BTW 405.396.058

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag
01/06/2001 om 9 uur, op de maatschappelijke zetel met volgende
agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van voornoemde stukken.
4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.
5. Bestemming resultaat. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht, om tot de vergadering toegelaten te worden, zich te schikken
naar de statuten. (70005)

A.B.K. Generation, société anonyme,
avenue Louise 479, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 603733 — T.V.A. 456.543.366

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (70006)

A.C.S. International, naamloze vennootschap,
Industriepark 32A, 3290 Diest

H.R. Leuven 95386 — BTW 459.143.065

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
algemene vergadering die op 01/06/2001 zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel te 21 uur en zal beraadslagen over volgende
agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000 - Bestemming resultaat. 3. Décharge, ontslag en benoeming
bestuurders. 4. Omzetting van het kapitaal in euro. 5. Kapitaals-
verhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te ronden op het
hogere duizendtal. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen conform de statutaire bepalingen. (70007)

A.E.M., naamloze vennootschap,
Venusstraat 7, 2830 Willebroek

H.R. Mechelen 80558 — BTW 427432280

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 28/05/2001 om 10 uur 30
op de maatschappelijke zetel alsmede tot het bijwonen van de buiten-
gewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
28/05/2001 om 11 uur 30, ten kantore van BDO Consultants,
Uitbreidingstraat 66, bus 13, 2600 Berchem. Agenda jaarvergadering :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
over het boekjaar van 1 janurari 2000 tot en met 31 december 2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Allerlei. Agenda buitengewone alge-
mene vergadering : 1. Omzetting van het kapitaal in EUR. 2. Verhoging
van het kapitaal met 3.026,62 EUR door incorporatie van reserves.
3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het nieuwe kapitaal.
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4. Wijziging van artikel 8 van de statuten houdende de tweehoofdige
raad van bestuur en de schriftelijke besluitvorming door de raad van
bestuur. 5. Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen. 6. Machtiging aan de raad van bestuur tot coördi-
natie van de statuten. De aandeelhouders worden verzocht zich te
gedragen naar de statuten.
(70008) De raad van bestuur.

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 01/06/2001 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. 7. Omvorming kapitaal in euro.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (70009)

Agra Camps Michel, naamloze vennootschap,

Steenberg 52A, 3460 Bekkevoort

H.R. Leuven 83648 — BTW 449.036.447

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 30/05/2001 om
20 uur. — Aganda : 1.Verslag raad van bestuur. 2.Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3.Bestemming resultaat. 4.Kwijting bestuur-
ders. 5.Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70010)

Agrimmo, naamloze vennootschap,

Rokerstraat 1, 8750 Wingene

H.R. Brugge 58550 — BTW 424.815.854

Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van
01/06/2001 om 17.00 uur op het kantoor van notaris Paul Lommée te
Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80. — Agenda : 1. Omzetting kapitaal in
euro. 2. Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. 3. Vaststel-
ling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 4. Goedkeuring
nieuwe statuten. (70011)

« Albema », naamloze vennootschap,

Goormansdijk 11, 2480 Dessel

H.R. Turnhout 59699 — BTW 433.739.458

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 30/05/2001, om
10 h 30 op het kantore van notaris Louis Wouters te Balen, met
volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging met 984.975,- BEF om het te brengen op
10.084.975,- BEF, door inlijving van het dienovevereenkomstig bedrag
uit de beschikbare reserves, zonder creatie en uitgifte van nieuwe
aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in 250.000,-Euro. 3. Aanpas-
sing van de statuten aan de genomen besluiten en aan de vernieuwde
vennootschapswetgeving, onder meer inzake samenstelling van en
besluitvorming binnen de raad van bestuur, alsook aanpassing en/of
schrapping van alle overbodig of onjuist geworden bepalingen.
4. Opdracht aan de raad van bestuur tot coordinatie van de statuten.
5. Benoeming van een bijzonder gemachtigde voor het vervullen van
alle wijzigingen en schrappingen, onder meer bij het handelsregister.
(70012) De raad van bestuur.

Algemeen Zakenkantoor Borgerhout, naamloze vennootschap,
Jan Van Rijswijcklaan 5/2, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 306945 — BTW 419.730.876

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 20.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70013)

Algemene Bouwondernemingen Constant Deblaere,
naamloze vennootschap,

Rozendalestraat 19, 8750 Wingene

H.R. Brugge 18783 — BTW 405.175.235

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28/05/2001 om
14.00 u., doorgaan op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Varia. (70014)

Algoet G & G, naamloze vennootschap,
Tieltstraat 24, 8755 Ruiselede

H.R. Brugge 72590 — BTW 442.128.275

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering op maandag 28/05/2001 om 19 uur ten kantore van
notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, Kasteelstraat 10 met als
dagorde : 1. Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap
met één miljoen duizend vierenzeventig (1.001.074) Frank, door
inbreng van beschikbare reserves (overgedragen winsten), om het
kapitaal te brengen van één miljoen vijfhonderdduizend
(1.500.000) frank op twee miljoen vijfhonderd en éénduizend vieren-
zeventig (2.501.074) frank, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch
mits verhoging van de fractiewaarde per aandeel. 2. Omzetting van het
kapitaal van twee miljoen vijfhonderd en éénduizend vierenzeventig
(2.501.074) frank in tweeënzestigduizend (62.000) euro. 3. Aanpassing
van de statuten aan voormelde besluiten en aan de gewijzigde
vennootschapswetgeving. 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.

(70015)

Algre-Landen,
afgekort : « Algre », naamloze vennootschap,

Tiensestraat 83, 3400 Landen

H.R. Leuven 82803 — BTW 448.098.230

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001, om
10 uur.

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.
(70016) De raad van bestuur.

Alifran, société anonyme,
rue Stranard 17, 6041 Gosselies

R.C. Charleroi 176714 — T.V.A. 448.738.826

L’assemblée se tiendra le 30/05/2001 à 18 heures au siège social et
aura pour ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux
administrateurs. 5. Divers. (70017)
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Alkaru, naamloze vennootschap,
Botestraat 49, 9032 Gent (Wondelgem)

H.R. Gent 161919 — BTW 440.503.922

Jaarvergadering der aandeelhouders op 29/05/2001 te 16 uur. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het resul-
taat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. (70018)

All Autoglass Services, naamloze vennootschap,
Prins Bisschopssingel 50, bus 7, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 99180 — BTW 463.595.167

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op
28/05/2001 om 11.00 uur. — Dagorde : 1. Verslagen van Bestuurders.
2. Goedkeuring balans en verlies- en winstrekening. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Ontlasting van de bestuurders. 5. Diversen. (70019)

All Professional Services, naamloze vennootschap,
Nieuwpoortstraat 112, 9160 Lokeren

H.R. Sint-Niklaas 50974 — BTW 447.378.252

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te
wonen die zal doorgaan op 30/05/2001 om 20 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming
van het Resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Omvorming
kapitaal in euro. 6. Allerlei. (70020)

Allround Forwarding & Logistics, naamloze vennootschap,
Ankerrui 26-30, bus 3, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 309939 — BTW 455.142.905

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 31/05/2001 om 14 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming van bestuurders. 6. Omvorming kapitaal in
euro. 7. Rondvraag. Om geldig aan de vergadering deel te nemen
worden de aandeelhouders verzocht hun aandelen neer te leggen op
de maatschappelijke zetel en dit ten minste vijf dagen voor de datum
van de algemene vergadering. (70021)

Alna Invest, naamloze vennootschap,
Ekkelgardenstraat 4, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 86187 — BTW 426.319.948

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70022)

″Alta Ripa II″, naamloze vennootschap,
Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 44189 — BTW 418.566.183

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de buitengewone alge-
mene vergadering op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis,
Celis & Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28/05/2001 om
14.45 uur, met volgende agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro.
2. Kapitaalverhoging met 53,24 euro om het te brengen op 124.000 euro
door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe
aandelen. 3. Wijziging regeling kapitaalverhoging en -vermindering en

aflossing kapitaal. 4. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen,
aandelen in pand gegeven en aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en
blote eigendom. 5. Wijziging regeling minimum aantal bestuurders,
aanwezigheids- en stemquorum raad van bestuur. 6. Wijziging
volmachtenregeling bestuurders. 7. Wijziging regeling éénparig schrif-
telijk akkoord van bestuurders. 8. Wijziging controleregeling. 9. Wijzi-
ging regeling toegangsvoorwaarden algemene vergaderingen.
10. Wijziging verdagingrecht algemene vergaderingen door raad van
bestuur. 11. Wijziging regeling afschriften notulen algemene vergade-
ringen. 12. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving in
het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en volledige
herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vast-
stelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de
aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe
vertegenwoordiging, controle, bevoegheidsverdeling tussen de
organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldo-
verdeling. Om aan de vergadering deel te nemen worden de aandeel-
houders verzocht zich te schikken naar artikel 19 van de statuten en
hun aandelen 5 dagen voor de vergadering te deponeren op de zetel.
(70023) De raad van bestuur.

Alu Janssen & C˚, naamloze vennootschap,

Industrieweg Noord 1165, bus 1, 3660 Opglabbeek

H.R. Tongeren 72048 — BTW 448.002.220

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28/05/2001 om 20 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1.Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Ontslag
bestuurders. 6. Benoeming bestuurders. 7. Rondvraag. De aandeelhou-
ders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (70024)

Alu-Plus, naamloze vennootschap,

Nijverheidsstraat 33, 8770 Ingelmunster

H.R. Kortrijk 82226

De algemene vergadering zal gehouden worden op 01/06/2001 te
18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslagen van de
bestuurders. 2. Goedkeuringen der jaarrekening per 31/12/2000.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.
(70025) De raad van bestuur.

Amerikaanse Stock Vanheer, naamloze vennootschap,

Brikhof 28, 3840 Borgloon

H.R. Tongeren 68300 — BTW 440.241.527

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 21.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70026)

Ameta International, société anonyme,

rue Bois Sainte-Marie 124, 5060 Sambreville

R.C. Namur 59238 — T.V.A. 436.917.001

Assemblée générale ordinaire le 31/05/2001 à 09.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démissions - Nominations
administrateur. Se conformer aux statuts. (70027)
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« Amira », naamloze vennootschap,
Zeeweg Noord 3, 8211 Zedelgem (Aartrijke)

H.R. Oostende 45564 — BTW 438.443.958

Oproeping tot buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op
woensdag 30/05/2001 om 10 uur in het kantoor van notaris Pierre de
Maesschalck te Oostende, Prinses Stefanieplein, 35-37. — Agenda :
a) Beslissing tot omzetting van het kapitaal in euro en beslissing dat
het huidig kapitaal in euro uitgedrukt 30.986,69 euro bedraagt. Verho-
ging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 31.013,31 euro
om het te brengen van 30.986,69 euro op 62.000 euro, zonder creatie
van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging geschiedt door incorpo-
ratie van het overgedragen resultaat tot het passend bedrag. b) Wijzi-
ging van de artikelen 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 26 en 27 van de statuten
om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van de wet
van 13 april 1995 en de wet van 7.5.1999 houdende invoering van het
Wetboek van vennootschappen. c) Machtiging tot coördinatie van de
statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de verga-
dering of zich wensen te laten vertegenwoordigen worden verzocht
zich te richten naar de statutaire bepalingen terzake.
(70028) De raad van bestuur.

Des Anciennes Usines Victor Fontaine, société anonyme

R.C. Charleroi 1704 — T.V.A. 401.174.479

Assemblée générale du 29/05/2001, à 10 h, au siège social à Leval-
Trahegnies. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion des administra-
teurs. 2. Approbation des comptes sociaux. 3. Décharge aux adminis-
trateurs. 4. Réélection pour 1 mandat. Se conformer aux articles 22 et 23
des statuts. (70029)

Aninvest, naamloze vennootschap,
Raketstraat 11, 9000 Gent

H.R. Gent 147751 — BTW 431.527.462

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen, die zal gehouden worden op dinsdag 29/05/2001,
om 9 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de Bestuurders. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar
de statuten. (70030)

Anis, naamloze vennootschap,
Bernheimlaan 63, 9050 Gentbrugge

H.R. Gent 187124 — BTW 448.233.337

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 17.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Herbenoeming. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70031)

« Annico Belgium », naamloze vennootschap,
Verbindingsstraat 31, 2650 Edegem

H.R. Antwerpen 339036 — BTW 466.385.106

Algemene vergadering op vrijdag 01/06/2001 te 15 uur. — Agenda :
1. Lezing en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan
de algemene vergadering van aandeelhouders over 2000. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Kwijting
verlenen aan de heren bestuurder. 4. Goedkeuring van de winst-
verdeling. 5. Ontslag en benoeming. 6. Rondvraag. (70032)

Anro, naamloze vennootschap,
Pieter Cornillystraat 19, 8420 De Haan

H.R. Oostende 63531 — NN 429.245.685

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 31/05/2001 om 18 uur op de maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening op 30/11/2000.
2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoe-
mingen en herbenoemingen. 5. Diversen. (70033)

Antimmo, naamloze vennootschap,
Jan Van Rijswijcklaan 153, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 253925

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening op 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Samenstelling raad van bestuur. 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. (70034)

A.P.A., société anonyme,
rue de l’Ecluse 10, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 70562

Assemblée générale ordinaire le 31/05/2001 à 16.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’Administration et du
Commissaire-agréé. 2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Affectation du résultat. 5. Nomina-
tions statutaires. 6. Divers. Se conformer à l’article 29 des
statuts. (70035)

Aphrodite, naamloze vennootschap,
Vleerakkerstraat 32, 2100 Antwerpen

H.R. Antwerpen 229973 — BTW 422.638.995

De heren aandeelhouders worden opgeroepen tot de jaarvergadering
die zal gehouden worden op 30/05/2001 te 20 uur, op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Rondvraag. Om tot de
vergadering toegelaten te worden, dienen de aandeelhouders zich te
schikken naar de statuten. (70036)

Apotheek Jacobs, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 45A, 9950 Waarschoot

H.R. Gent 165144 — BTW 447.070.525

De raad van bestuur roept de aandeelhouders op tot de buitenge-
wone algemene vergadering die zal doorgaan op 29 mei 2001 om 10 uur
in de kantoren van notaris Bauwens Philip, Leemweg 63 te 9980 Sint-
Laureins met volgende agenda :

a) lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur. b) Kapitaalverhoging met één miljoen tweehonderdéénen-
vijftig duizend frank om het te verhogen van één miljoen tweehonderd
vijftig duizend frank tot twee miljoen vijfhonderd en één duizend en
vierenzeventig frank, door omzetting van winstreserves zonder creatie
van nieuwe aandelen. c) Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging. d) Omzetting van het kapitaal in euro. e) Verlenging
van het huidig boekjaar, vaststellen afsluitdatum boekjaar op
31 december van ieder jaar. f) Wijziging naam in ″Apotheek Jacobs″.
g) Wijziging van de statuten. h) Coördinatie van de statuten. (70037)
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Apotheek Peeters, naamloze vennootschap,

Voortstraat 1, 3272 Testelt

H.R. Leuven 60149 — BTW 422.792.415

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 30/05/2001 om
20 uur. — Agenda : 1.Verslag raad van bestuur. 2.Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3.Bestemming resultaat. 4.Kwijting bestuur-
ders. 5.Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70038)

Area , société anonyme,

rue Royale 35, 1000 Bruxelles

Assemblée générale ordinaire le 23/05/2001, au siège social. —
Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approbation comptes
annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Conversion du capital en
euro. Décharge aux administrateurs. Divers. (70039)

(Cet avis aurait dû paraître le 7 mai 2001.)

Arghendael, naamloze vennootschap,

Rijselsestraat 20, 8500 Kortrijk

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 18.00 u., op de maatschappelijke
zetel te 8500 Kortrijk, Rijselstraat 20. — Dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te geven aan
de bestuurders. (70040)

Arghendael-Bos, naamloze vennootschap,

Rijselsestraat 20, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 139379

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 19 u., op de maatschappelijke
zetel te 8500 Kortrijk, Rijselstraat 20. — Dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Décharge te geven aan de bestuur-
ders. (70041)

Art Promotion Deweer, naamloze vennootschap,

Tiegemstraat 9, 8553 Otegem

H.R. Kortrijk 95163 — BTW 418.611.220

Jaarvergadering op 07/06/2001 om 18 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse. De raad van bestuur (70042)

Assist, naamloze vennootschap,

Grote Steenweg 432, 2600 Antwepen

H.R. Antwerpen 263330 — BTW 434.261.971

Jaarvergadering op 28/05/2001 te 17 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaar- en
resultatenrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaten. 4. Beslis-
sing over de ontbinding of voortzetting vennootschap conform artikel
103 van de wet op handelsvennootschappen. 5. Kwijting bestuurders.
6. Diversen. Zich richten naar de statuten. (70043)

Ateliers Somville, société anonyme,
rue du Centre 190, 6250 Aiseau-Presles

R.C. Charleroi 59844 — T.V.A. 407.937.557

L’assemblée se tiendra au siège social le 29/05/2001 à 9 heures et
aura pour ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux
administrateurs. 5. Conversion du capital en euro. 6. Divers. (70044)

« Atlantic Pacific Trading Corp. », naamloze vennootschap,
Pelikaanstraat 78, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 208998 — BTW 417.145.827

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 18.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoemingen. 5. Diversen. Zich
richten naar de statuten. (70045)

Attis, naamloze vennootschap,
Fabriekstraat 61, 1930 Zaventem

H.R. Brussel 642630 — BTW 464.425.409

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op donderdag 31/05/2001 om 18 uur
op de maatschappelijke zetel. — Agenda : Verslag van de raad van
bestuur - Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 - Bestemming van
het resultaat - Kwijting te verlenen aan de bestuurders- Omvorming
kapitaal in euro - Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70046)

Au Meilleur Marché, société anonyme,
rue de Merbes 234, 7130 Binche

R.C. Charleroi 150180 — T.V.A. 404.367.759

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 16.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démission - Nomination.
6. Divers. Se conformer aux statuts. (70047)

Auto Sporting Centre, naamloze vennootschap,
Plantin en Moretuslei 67, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 195806 — BTW 413.688.667

De jaarvergadering zal gehouden worden op 31/05/2001 op de zetel
van de vennootschap. — Agenda : 1. Lezing jaarverslag en verslag raad
van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Interestvergoeding overige leningen. 4. Kwijting aan de
raad van bestuur. 5. Kwijting aan de accountants. Om aan de vergade-
ring te mogen deelnemen, dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten. (70048)

« Autobedrijf Stockmans en Partners »,
in het kort : « A.S.P. », naamloze vennootschap,

Kapelsesteenweg 36, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 280371 — BTW 442.116.102

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op het kantoor van
notaris Johan Van Oekel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 252, op
maandag 28/05/2001 om 11.00 uur. — Agenda : 1. Afschaffing van de
nominale waarde van de aandelen. 2. Verhoging van het maatschappe-
lijk kapitaal met 501.074,-BEF om het te brengen van 2.000.000,-BEF op
2.501.074,-BEF door incorporatie van de beschikbare reserves. Er
worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. De aandelen zijn zonder
aanduiding van waarden. 3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging
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verwezenlijkt werd. 4. Omzetting van het geplaatst maatschappelijk
kapitaal in euro. 5. Wijziging van het artikel 5 van de statuten.
6. Wijziging van het minimum aantal bestuurders van de raad van
bestuur in artikel 10 van de statuten, overeenkomstig artikel 518, § 1
van het Wetboek van Vennootschappen. Aanpassing van artikel 10 van
de statuten. 7. Aanpassing van de nummering van de artikels van de
Wet op de Handelsvennootschappen in de artikels 23 en 29 van de
statuten der vennootschap om ze in overeenstemming te brengen met
de nieuwe nummering van het Wetboek van Vennootschappen (Wet
van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het
Wetboek van Vennootschappen, bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad van zes augustus daarna). 8. Afschaffing van de stemkracht-
beperking in artikel 20 van de statuten. Wijziging van artikel 20 van de
statuten.
9. Volmacht om de coördinatie van de statuten op te maken, te
ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen ter zake. 10. Volmacht tot wijziging van de inschrijving in het
handelsregister.

Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering worden de
aandeelhouders verzocht overeenkomstig artikel 19 van de statuten
hun aandelen aan toonder neer te leggen minstens vijf dagen voor de
algemene vergadering op de maatschappelijke zetel.
(70049) De raad van bestuur.

Autohandel Etienne Smet, naamloze vennootschap,
Provinciale Weg 2, 2890 Sint-Amands

H.R. Mechelen 56533 — BTW 423.341.454

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op 31/05/2001 om 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de bestuurders. 2. Goedkeu-
ring van de voorgelegde jaarrekening per 31/12/2000. 3. Resultaat-
bestemming. 4. Vergoeding bestuurders en vennoten. 5. Kwijting aan
de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Varia. De
aanwezige aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (70050)

Avabel, naamloze vennootschap,
Centrum Zuid 2084, 3530 Houthalen

H.R. Hasselt 51258 — BTW 413.582.561

Jaarvergadering op 31/05/2001 te 15 uur op de maatschappelijke
zetel met als agenda : 1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 ven. Wet. 2. Verslag
raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting, ontslag en benoeming bestuur-
ders. 6. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (70051)

Avoto, naamloze vennootschap,
Sint-Bernardsesteenweg 657, 2660 Hoboken

H.R. Antwerpen 271491 — BTW 437.798.414

Algemene vergadering op 27/05/2001 om 18.00 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Benoeming van de
raad van bestuur. (70052)

« AVU », naamloze vennootschap,
Klein Mechelen 73, 2880 Bornem (Hingene)

H.R. Mechelen 68301 — BTW 440.509.860

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergade-
ringen op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 05/06/2001 om 9.00 uur, met
volgende agenda’s :

I. Jaarvergadering 1. Jaarverslag raad van bestuur.

2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000.

3. Bestemming resultaat.

4. Kwijting bestuurders.

5. Ontslag bestuurders.

6. Benoeming bestuurders met vaststelling van hun bezoldiging.

II. Buitengewone algemene vergadering 1. Kapitaalverhoging met
201.074 BEF om het te brengen op 2.501.074 BEF door incorporatie van
reserves zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Omzetting kapitaal in euro.

3. Wijziging regeling kapitaalverhoging en -vermindering en aflos-
sing kapitaal.

4. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen, aandelen in pand
gegeven en aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.

5. Wijziging regeling minimum aantal bestuurders, aanwezigheids-
en stemquorum raad van bestuur.

6. Wijziging volmachtenregeling bestuurders.

7. Wijziging regeling éénparig schriftelijk akkoord van bestuurders.

8. Wijziging regeling toegangsvoorwaarden algemene vergade-
ringen.

9. Wijziging verdagingrecht algemene vergaderingen door raad van
bestuur.

10. Wijziging regeling afschriften notulen algemene vergaderingen.

11. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en volledige
herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vast-
stelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de
aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe
vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de
organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldo-
verdeling.

Om aan de vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders
verzocht zich te schikken naar artikel 19 van de statuten en hun
aandelen 5 dagen voor de vergadering te deponeren op de zetel.
(70053) De raad van bestuur.

« B & M Invest », naamloze vennootschap,
Rootenstraat 15, bus 13, 3600 Genk

H.R. Tongeren 68410

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 30/05/2001 om
18 uur.

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.
(70054) De raad van bestuur.

« B.C. Management », naamloze vennootschap,
Zwingelaarsstraat 38, 8500 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 131256 — BTW 451.493.725

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buiten-
gewone algemene vegradering die zal gehouden worden op het
kantoor van notaris Bernard Boes te Kortrijk, Rijselsestraat 20, op
30/05/2001 om 09.15 uur om er te beraadslagen over volgende agenda :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Bestemming
van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslag en
benoeming van de bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met
1.251.074,-BEF door incorporatie van de beschikbare reserves om het
kapitaal te brengen op 2.501.074,- BEF. 6. Omzetting in euro. 7. Aanpas-
sing van de statuten. 8. Allerlei. Om deel te nemen aan de vergadering
zullen de aandeelhouders zich schikken naar de statuten. (70055)
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B.T.C., naamloze vennootschap,
Industrieterrein 2, 3290 Diest

H.R. Leuven 63972 — BTW 426.129.215

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 15.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. Zich richten naar de statuten. (70056)

Badema, naamloze vennootschap,
H. Lebbestraat 111, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 129159 — BTW 449.867.687

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
29/05/2001.om 18.30 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Voortzetting aktiviteit. 6. Omvorming kapi-
taal in euro. 7. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (70057)

Banks, société anonyme,
boulevard des Alliés 296/7, 7700 Mouscron

R.C. Tournai 85.937 — T.V.A. 463.974.259

Assemblée générale, au siège social le 28/05/2001, à 19 heures. —
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Lecture et approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux membres du conseil d’administration. 5. Nominations.
6. Divers. (70058)

Basselier, société anonyme,
rue de Marie de Hongrie 10, 7130 Binche

Assemblée générale ordinaire le 30/05/2001 au siège social. — Ordre
du jour : Rapport Conseil d’Administration. Approbation comptes
annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux administra-
teurs. Conversion du capital en euro. Divers. (70059)

Bathiva, commanditaire vennootschap op aandelen,
Lammerdries 24B, 2250 Olen

Jaarvergadering op 30/05/2001, op de zetel. — Dagorde : 1. Jaarver-
slag van de Zaakvoerders. 2. Goedkeuring van de Jaarrekening per
30/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting van de
Zaakvoerders. 5. Vaststelling vergoeding. 6. Rondvraag. (70060)

Bauwens Immo, naamloze vennootschap,
Mostheuvellaan 16, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 280636 — BTW 442.386.712

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de statutaire datum donderdag
31/05/2001 te 19 uur op de maatschappelijke zetel : 2390 Malle, Most-
heuvellaan 16. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur -
jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening 2000. 3. Resultaat-
verwerking. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Varia. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (70061)

BCNCO, société anonyme,
allée de la Pommelette 10B, 4052 Beaufays

R.C. Liège 180918 — T.V.A. 448.095.260

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 28/05/2001 à 14h00, au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels. 3. Décharge aux administrateurs. (70062)

Beckers Vervoerbedrijf, naamloze vennootschap,
Vorstsebaan 104, 2431 Laakdal (Veerle)

H.R. Turnhout 49030 — BTW 422.750.051

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
BVBA ENGELEN & PARTNERS te Hasselt op 30/05/2001 om 9.00 uur
die zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen tweehonderdéénenvijftig-
duizendvierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderdenéén-
duizendvierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte van
nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Aanpassing
van artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub 1 en 2. 4. Schrapping
van het toegestane kapitaal. 5. Coördinatie der statuten, aanpassing van
de statuten aan de diverse wetswijzigingen en het Wetboek der
Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70063) De raad van bestuur.

Bekaert Housing C°, naamloze vennootschap,
Markt 2, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 100468 — BTW 422.250.106

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70064)

Belex-Cargo
en abrégé : « B.V.C. », société anonyme

chaussée de Haecht 1313, 1130 Bruxelles

R.C. Bruxelles 241758 — T.V.A. 401.855.459

Les actionnaires sont priés d’assister le 31/05/2001 à 11 h, à l’assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra au siège social, avec pour ordre
du jour : 1. Exposé de l’administrateur-délégué et commentaires.
2. Discussion et adoption des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice 2000. 4. Augmentation du capital
de 9.664,- BEF par incorporation de réserves disponibles et conversion
du capital en euro au 01/01/2002. 5. Décharge aux administrateurs.
6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux articles 30 et
suivants des statuts. Dépôt des titres au siège social. (Signé) Michel
Kegeleirs, Adm. Délégué. (70065)

« Belgian Projects Company », naamloze vennootschap,
Lange Klarenstraat 25, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 332902 — NN 403.784.967

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
30/05/2001 op de zetel om 18 uur. — Dagorde : 1. Bespreking van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslag en benoeming
bestuurders. 5. Bezoldigingen. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
dienen zich te gedragen naar art. 22 van de statuten. (70066)
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Belgo-Sud, société anonyme,
avenue Albert-Elisabeth 46, bte 1, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 624441

L’assemblée générale annuelle se réunira au siège social, le
29/05/2001 à 15 H. — Ordre du jour : 1. Tenue reportée de l’assemblée.
2. Rapport de gestion du Conseil d’administration. 3. Approbation des
comptes annuels clos au 31/12/2000 et affectation du resultat. 4.
Ratification et décharge aux administrateurs. 5. Nominations.
6. Divers. (70067)

Bendir, naamloze vennootschap,
Jules Moretuslei 269, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 301169 — NN 451.990.405

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
18 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70068)

Benelux Orient, naamloze vennootschap,
Visserijstraat 78, 3590 Diepenbeek

H.R. Hasselt 71630 — BTW 435.619.278

Jaarvergadering op 28/05/2001 te 9 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening op 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders en de commissaris-revisor. 5. Rondvraag.

(70069)

Beni, naamloze vennootschap,
Begonialaan 21, 3540 Zolder

H.R. Hasselt 65358 — NN 428.423.561

De algemene vergadering zal gehouden worden op 28/05/2001. om
15 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Décharge aan bestuurders.
5. Benoemingen. 6. Diversen. (70070)

Benope, naamloze vennootschap,
Wijngaardveld 24, 9300 Aalst

H.R. Aalst 54306 — BTW 427.884.915

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 17 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000.
3. Goedkeuring van de resultaatverwerking. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders en aan de commissaris-revisor. 5. Omvorming maatschappelijk
kapitaal in euro. Aanpassen statuten aan nieuwe wetgeving. 6. Diver-
sen. (70071)

Bureau d’Engineering, de Recherche appliquée et de Conseil, en
néerlandais : « Bureau voor Engineering, Research, Advies en
Coördinatie, en abrégé : « Société anonyme BERAC, naamloze
vennootschap », avenue Bel Air 31, Uccle (1180 Bruxelles)

R.C. Bruxelles 366912 — T.V.A. 408.439.581

Les actionnaires, administrateurs, commissaire, obligataires, titu-
laires d’un droit de souscription, titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société anonyme dénommée en français ″Bureau
d’Engineering, de Recherche appliquee et de Conseil″, en néérlandais

″bureau voor Engineering, Research, Advies en Coordinatie″ en
abrégé : « ″ », société anonyme, BERAC, naamloze vennootschap,″, sont
priés d’assister à l’assemblée générale extraordinaire de la société
qui se tiendra à Bruxelles (1000), rue du Monastère 22, le mercredi
30/05/2001 à 16.30 heures et qui délibérera sur l’ordre du jour suivant :
Etant précité qu’une première assemblée, ayant le même ordre du jour,
s’est tenue devant le Notaire Gilberte RAUCQ le 15 mai 2001 et n’a pu
valablement délibérer, le quorum légal n’ayant pas été réuni. La
présente assemblée délibérera et statuera valablement sur l’ordre du
jour quel que soit le nombre des titres représentés. — Ordre du jour :
1. Transformation du capital en euro et à cette occasion : suppression
de la valeur nominale des actions . augmentation du capital à concur-
rence de 33.990BEF, pour le porter de 4.000.000BEF à 4.033.990BEF par
incorporation au capital d’une somme équivalente à prélever sur le
compte ″Réserves disponibles″ sans nouveaux apports et sans création
de nouvelles actions - constatation de la réalisation effective de
l’augmentation de capital. conversion du capital en euro, soit une
conversion du capital de 4.033.990 BEF en 100.000 Eur. 2. Rapport du
Conseil d’Administration établi conformément à l’article 559 du Code
des Sociétés, auquel est joint un état résumant la situation active et
passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois
mois. 3. Modification de l’article 3 des statuts pour y ajouter : la prise
de participations dans toute société et entreprise ainsi que la possibilité
pour la société d’exercer des fonctions. d’administrateur. 4. Pouvoirs à
conférer au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à
prendre sur les objets qui précèdent. Les formalités d’admission
accomplies pour la première assemblée restent valables pour la
seconde. de nouvelles formalités peuvent être accomplies sachant que
conformément à l’article 30 des statuts, tout titulaire d’actions au
porteur doit effectuer le dépôt de ses titres au siège social cinq jours
francs avant la date fixée pour l’assemblée. Tout actionnaire peut
obtenir sans frais et sur simple demande, une copie intégrale ou s’il le
désire, partielle des documents visés au point 2 à l’ordre du jour,
conformément à l’article 535 du Code des Sociétés.
(70072) De raad van bestuur.

Berchemse Beheer- en Investeringsmaatschappij,
naamloze vennootschap,

Kapellelaan 91, 1860 Meise

H.R. Brussel 611055

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 30/05/2001 te 19 uur. — Agenda : 1. Verslagen van bestuur-
ders. 2. Goedkeuring der jaarrekening per 31/12/2000. 3. Aanwending
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Rondvraag. (70073)

Betofin, naamloze vennootschap,

Schijnpoortweg 155, 2170 Merksem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 311189 — BTW 455.552.679

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 30/05/2001 te 15.00 uur. — Agenda : 1. Verslagen raad van
bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening
31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor.
4. Benoemingen. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de
vergadering zich schikken naar de statuten. (70074)

Beton Duffeleer, naamloze vennootschap,

Astridlaan 167, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oudenaarde 17945 — BTW 400.213.189

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 17.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming maatschappelijk kapitaal in euro.
Aanpassen statuten aan nieuwe wetgeving. 6. Allerlei. (70075)
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Bijouterie Langohr Mileur

place Verte 12, 4800 Verviers

R.C. Verviers 61118 — T.V.A. 439.093.264

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 20.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Renouvellement mandat des admi-
nistrateurs. 6. Divers. (70076)

Biovest, commanditaire vennootschap op aandelen,

Tinnenpotstraat 42, 9000 Gent

H.R. Gent 181430 — NN 045.802.291.469

Jaarvergadering op de zetel op vrijdag 01/06/2001 om 17 uur. —
Agenda : 1. Onderzoek en goedkeuring jaarrekening. 2. Kwijting
zaakvoerder. 3. Omvorming kapitaal in euro. 4. Varia. Zich gedragen
naar de statuten. (70077)

Birkolo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Henri Horriestraat 17, 8800 Roeselare

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 736

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 10 uur op de maatschappelijke zetel met volgende
agenda :

1. Bespreking van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Diversen. (70078)

BL Diffusion, société anonyme,

avenue de l’Atomium, BP 101, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 475477 — T.V.A. 428.086.536

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 09.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Rapport du commissaire-réviseur. 3. Approbation comptes annuels
au 31/12/2000. 4. Décharge aux administrateurset au commissaire-
réviseur. Se conformer aux statuts. (70079)

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
01/06/2001 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. Rondvraag. Om aan de vergadering deel te
nemen worden de aandeelhouders verzocht zich te houden aan de
voorschriften van de statuten. (70080)

Bo.Medi, naamloze vennootschap,

Antwerpsesteenweg 104, 2500 Lier

H.R. Mechelen 85614 — BTW 466.713.322

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 21 u op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/12/2000. 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. (70081)

Bofrutex, naamloze vennootschap,

Colenstraat 11, 3840 Borgloon

H.R. Turnhout 73172 — BTW 449.522.744

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 01/06/2001 om
15 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Beraadslaging
art. 103 SWHV. 6. Eventueel ontslag/benoeming, herbenoeming
bestuurders. 7. Omzetting kapitaal in euro. 8. Varia. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70082)

Bolsa Benelux, naamloze vennootschap,

Zielestraat 45, 2275 Lille

H.R. Turnhout 73859

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28/05/2001 te 14 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders, ontslag en
(her)benoeming. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70083)

Bonbon, naamloze vennootschap,

Steenstraat 30, 8000 Brugge

H.R. Brugge 57407 — BTW 423.509.126

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 29/05/2001 om 15 uur te
Westmeers 15, 8000 Brugge. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de
bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Benoemingen.
(70084) De raad van bestuur.

Bora-Gera, naamloze vennootschap,

Buizerdlaan 20, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 73254

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 19.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Bestemming
van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (70085)
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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 01/06/2001 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 jaar-
rekening per 31/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (70086)

Borall, naamloze vennootschap,

Hasseltsedreef 109, 3512 Hasselt

H.R. Hasselt 91735 — BTW 413.059.157

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de jaarverga-
dering die zal plaatsvinden op de zetel op 01/06/2001 om 17 uur. —
Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting te verlenen
aan de raad van bestuur. 4. Rondvraag. (70087)

Boraxim, naamloze vennootschap,

Brugsesteenweg 500, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 107497 — BTW 426.937.580

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70088)

Boulangerie Rosseels, société anonyme,

rue de la Chevalerie 29, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 311528 - T.V.A. 411.930.987

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au 31/05/2001 au siège
social de la société à 11.00 heures.

Ordre du jour :

Comptes annuels au 31.12.2000. Rapport éventuel concernant
l’article 60. Rapports du conseil d’administration et du commissaire-
réviseur. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. Affectation
du résultat. Décharges. Démissions et nominations. Les actionnaires
sont priés de déposer leurs actions au siège social cinq jours francs
avant assemblée.
(70089) Le conseil d’administration.

Bouwbedrijf Marcom, naamloze vennootschap,

Pedro Colomalaan 4, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 284060 — BTW 445.429.740

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 te 19 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Omvorming
kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70090)

Bouwcentrum Oostende, naamloze vennootschap,

Kalsijdeweg 34, 8490 Jabbeke

H.R. Brugge 76853 — BTW 405.242.739

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 17.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70091)

Bouwmaatschappij Turnhout, naamloze vennootschap,

Jagerslaan 20, 3630 Maasmechelen

H.R. Hasselt 57564 — BTW 416.111.588

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
14 uur.

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.
(70092) De raad van bestuur.

Bricopan, société anonyme,

avenue Mascaux 460, 6001 Charleroi

R.C. Charleroi 126879

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 10.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport Conseil d’Administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70093)

Brimo, naamloze vennootschap,

Hasseltsebaan 185, 3940 Hechtel-Eksel

H.R. Hasselt 75198 — BTW 439.944.191

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 19.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70094)

Brouwerij Verlinden en Bronnen der Abdij van Ename,
burgerlijke vennootschap

onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Aarschotsesteenweg 12, 2230 Herselt

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Turnhout, nr. 218
NN 404.213.351

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 20 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31 december 2000. 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. (70095)
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Brusselaers, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 42, 3290 Diest

H.R. Leuven 47678 — BTW 408.259.439

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
B.V.B.A. Engelen & Partners, te Hasselt op 30/05/2001 om 11 u 30 u.,
die zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen tweehonderdéénenvijftig-
duizend vierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en
éénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Schrap-
ping van de tweede zin van artikel 5 der statuten. 4. Aanpassing van
artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub 1, 2 en 3. 5. Vervanging
van artikel 7 der statuten. 6. Vervanging van artikel 19 der statuten.
7. Vervanging van artikel 20 der statuten. 8. Schrapping van de laatste
zin van artikel 21 der statuten. 9. Coördinatie der statuten, aanpassing
van de statuten aan de diverse wetswijzigingen en aan het Wetboek
der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70096) De raad van bestuur.

Bureau Walmack, société anonyme,
rue Nouvelle Percée 6, 4350 Remicourt

R.C. Liège 180233

Assemblée générale ordinaire le 30/05/2001 à 20.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70097)

Burex Expertise & Studiebureau, naamloze vennootschap,
Duinviooljesstraat 14, 8300 Knokke

H.R. Brugge 42863 — BTW 405.168.505

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70098)

Burggraeve, naamloze vennootschap,
Sluisstraat 42, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 76876 — NN 447.040.237

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuur-
ders. Omvorming kapitaal in euro. Divers. Zich richten naar de
statuten. (70099)

Buurtslagers, naamloze vennootschap,
Venecolaan 25, 9880 Aalter

H.R. Gent 157036 — BTW 414.116.219

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
01/06/2001, om 15 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontslag en benoeming bestuurder. 5. Kwijting aan bestuurders.
6. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf dagen voor de vergadering. (70100)

C.D.B. Entreprise, société anonyme,
rue Albert Ier 52, 7740 Pecq

R.C. Tournai 73535 — T.V.A. 445.069.058

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro
et/ou augmentation du capital. 6. Divers. (70101)

Cardoen, naamloze vennootschap,
Houtemstraat 38, 8980 Zonnebeke (Geluveld)

H.R. Ieper 23369 — BTW 405.817.217

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28/05/2001 om 15 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 raad van bestuur. 5. Allerlei. (70102)

Carimmo, naamloze vennootschap,
Andries Pevernagestraat 64, 8530 Harelbeke

H.R. Kortrijk 110445 — NN 427.963.505

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 15 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Bespreking en goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Kwijting bestuurders. 4. Omvorming
kapitaal in euro. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70103)

Carnox, naamloze vennootschap,
Catershoflaan 82, 2170 Merksem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 279799 — BTW 426.124.166

Algemene Vergadering dd 31/05/2001 om 17.00 u., op de zetel. —
Dagorde : 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening over boekjaar 2000 afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Omzetting kapitaal in euro.
6. Verhoging kapitaal met 26,62 euro tot 62.000 euro door incorporatie
reserves. 7. Aanpassing statuten. (70104)

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 01/06/2001 om 19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening
per 30/12/2000 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.
(70105) De raad van bestuur.

Carrier Carol, commanditaire vennootschap op aandelen,
Emiel Clauslaan 105, 9800 Deinze

H.R. Gent 163784

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering die plaats zal vinden op vrijdag
01/06/2001 om 10 uur, op de maatschappelijke zetel te Deinze, met
volgende dagorde : 1. Verslag van de zaakvoerder. 2. Lezing van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Goedkeuring van voor-
noemde stukken. 4. Kwijting van zijn bestuur aan de zaakvoerder.
5. Bestemming van het resultaat. 6. Omvorming kapitaal in euro.
6. Varia. Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de
aandeelhouders zich te schikken naar de statuten. (70106)
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Carrières de la Préalle, société anonyme,
rue de la Préalle 31, 4140 Chanxhe-Sprimont

R.C. Liège 7931 — T.V.A. 403.974.910

Assemblée générale le 31/05/2001 à 14h00, avant notaire Amory
Hugues, rue du Perréon, 4141 Louveigné. — Ordre du jour : 1. Rapport
du conseil d’administration (ev.art.60). 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/2000. 3. Destination du résultat. 4. Décharge, déno-
mination et nomination des administrateurs. 5. Augmentation du
capital par incorporation de réserves d’une somme de 18.919.950 FB,
pour porter le capital à 20.169.950 FB, soit 500.000 euro, sans création
de nouvelles actions. 6. Conversion du capital social en euro. 7. Chan-
gement de la dénomination sociale. 8. Modification en conséquence de
l’article 1 et 5 des statuts. 9. Adaptation des statuts aux nouvelles
dispositions du Code des sociétés (les lois du 13/04/1995 et
07/05/1999) et autres lois actuellement en vigueur, inclus la modifica-
tion de tous les statuts concernant ces modifications. Se conformer aux
statuts. (70107)

Cefyr, naamloze vennootschap,
Herseltsesteenweg 5, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 62899

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
maandag 28/05/2001 om 20 u., op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Mededeling van de voorzitter. 2. Goedkeuring der jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Omvorming maatschappelijke kapitaal in euro met
toepassing van de vereenvoudigde procedure. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70108)

Chamirel, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 80, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 337768 — BTW 467.611.462

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op woensdag 30/05/2001 om 16.30 uur
ten kantore van notaris Jan Boeykens, Van Eycklei 1 te Antwerpen. Om
aan de vergadering deel te nemen dienen de statutaire bepalingen te
worden nagekomen. De vergadering heeft als agenda : 1. Voorstelling
van het jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting van de bestuurders. 5. Rond-
vraag. (70109)

Champsy, société anonyme,
rue de la Croix 27, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 390560 — T.V.A. 415.143.370

Assemblée générale ordinaire le 25/05/2001 à 16.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6.Divers. Se conformer aux statuts. (70110)

Chari, naamloze vennootschap,
Zonnebeekseweg 221, 8900 Ieper

H.R. Ieper 34542 — BTW 449.353.983

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van
notaris DONCK Patrick te Lo-Reninge op 30/05/2001 om 15.00 uur met
volgende agenda : 1. Na kennisname van het vereiste verslag en van
een situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt,
wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel inzake onder
meer patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau
in financiële, commerciële, administratieve en informatica aangelegen-
heden alsmede tussenpersoon in de handel en schrapping van de
boekhoudkundige activiteiten. 2. Een kapitaalverhoging met duizend

en vierenzeventig Belgische frank (1.074,- BEF) om het kapitaal te
brengen op twee miljoen vijfhonderd éénduizend vierenzeventig
Belgische frank (2.501.074,- BEF), door inlijving van beschikbare
reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen. 3. Vaststelling van de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging hiervoor en omzetting van het maatschap-
pelijk kapitaal in euro. 4. Na kennisname van het vereiste verslag en
bepaling modaliteiten overeenkomstig artikel 604 Wetboek van
Vennootschappen, toekennen van een toegestaan kapitaal tot één
miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (1.250.000 euro) en
hernieuwen mogelijkheid van verwerven van eigen aandelen of winst-
bewijzen in voordeel van de raad van bestuur. 5. (Her)formulering van
de modaliteiten van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaal-
verhoging in speciën, van de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegd-
heid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging
van bestuurders en commissarissen, van bijeenkomsten en werking van
de algemene vergadering, van de toelatingsvoorwaarden tot de alge-
mene vergadering, van de winstverdeling en de aflossing van het
kapitaal. 6. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig
te nemen besluiten en actualisering. 7. Opdracht tot coördinatie van de
statuten - volmachten.
(70111) De raad van bestuur.

Chartine, naamloze vennootschap,
Duinendreef 10, 2950 Kapellen (Antwerpen)

H.R. Antwerpen — BTW 460804933

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 09.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70112)

Chocoladewerken Gudrun, naamloze vennootschap,
Industriestraat 18, 2500 Lier

H.R. Mechelen 54350 — BTW 404.023.806

De aandeelhouders worden uitgenodigd de algemene vergadering
bij te wonen die zal plaatsvinden op woensdag 30/05/2001, op de
maatschappelijke zetel. Agendapunten : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Verslag van de commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 4. Winstverdeling. 5. Kwijting aan de
bestuurders en de commissaris-revisor. 6. Diversen.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (70113)

Cie européenne d’Assurances des Marchandises et des Bagages,
société anonyme,

rue des Deux Eglises 14, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 3545

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29/05/2001 à 11.15 H., au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Examen du compte de
résultats de 2000. 3. Décharge à Messieurs les Administrateurs et
commissaire-réviseur agréé. 4. Participation bénéficiaire S.N.C.B.
5. Divers. (70114)

Claes Pierre en Eddy, naamloze vennootschap,
Grotestraat 223, 3850 Nieuwerkerken

H.R. Hasselt 83367 — BTW 449.676.756

Jaarvergadering op 29/05/2001 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijtschelding te
verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. 6. Herbenoeming bestuur-
ders. Zich schikken naar de statuten. (70115)
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Claves, naamloze vennootschap,

Sinjorendreef 22, 2980 Zoersel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000 en bestemming resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Divers. Zich richten naar de statuten. (70116)

Clouteries Navarre, société anonyme,

rue Berger 216, 7160 Piéton

R.C. Charleroi 196363 — T.V.A. 466.397.576

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le
02/06/2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Nominations. 5. Décharge aux adminsitrateurs.
6. Passage du capital de FB en euro. 7. Divers. Pour assister à
l’assemblée, se conformer aux statuts. (70117)

Codepal, naamloze vennootschap,

Kortrijksesteenweg 179, 9000 Gent

H.R. Gent 149141 — BTW 432.881.405

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op maandag 29/05/2001 om
9 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake
toepassing van art. 60 van de vennootschappenwet. 2. Jaarverslag van
de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000 en van de resultatenverwerking. 4. Kwijting aan de raad
van bestuur. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Goedkeuring vergoe-
dingen en toekenningen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. (70118)

Colibri Contractors, naamloze vennootschap,

Bruggenhoek 2, 9620 Zottegem

H.R. Oudenaarde 40928 — NN 449.892.928

Aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 18 uur op de zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van
bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting verlenen bestuurders
en gedelegeerd-bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Varia. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (70119)

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 01/06/2001 zal worden
gehouden op de maatschappelijke zetel te 17 uur en zal beraadslagen
over volgende agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening 31/12/2000- Bestemming resultaat. 3. Décharge, ontslag
en benoeming bestuurders. 4. Omzetting van het kapitaal in euro.
5. Kapitaalsverhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te
ronden op het hogere duizendtal. 6. Varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen.

(70120)

Commetius België, naamloze vennootschap,
Battelsesteenweg 455D, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 83467 — BTW 462.210.641

de aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op woensdag 30/05/2001 om 14h. Deze verga-
dering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Battelsesteenweg, 455D. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. (70121)

Commuphar, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 115, 2100 Deurne (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 287959 — BTW 444.231.888

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 19.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70122)

Compac, naamloze vennootschap,
Reetsesteenweg 17, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 214090

De aandeelhouders worden opgeroepen om de algemene vergade-
ring bij te wonen die gehouden wordt op de maatschappelijke zetel op
31/05/2001 te 18 uur, met volgende agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Diverse. Om aan de vergadering deel
te kunnen nemen dienen de aandeelhouders zich te schikken naar
artikel 19 der statuten. (70123)

Compagnie de l’Espinette, société anonyme,
rue de l’Espinette 17, 6111 Landelies

R.C. Charleroi 162672 — NN 432.373.342

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 30/05/2001 à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport
du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes Annuels
arrêtés au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. (70124)

Compagnie européenne d’Assurance des Marchandises
et des Bagages, société anonyme,

rue des Deux Eglises 14, 1000 Bruxelles

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 11.15 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Examen du compte de résultats de 2000. 3. Décharge à MM. les
administrateurs et commissaire-réviseur agrée. 4. Participation bénéfi-
ciaire S.B.C.B. 5. Divers. (70125)

« Compagnie générale de Services »,
afgekort : « C.G.S. », naamloze vennootschap,

Zwevegemstraat 144, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 120280 — BTW 438.783.062

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 07/06/2001 om 16.00 u., op de zetel
van de vennootschap, met volgende agenda : 1. Lezing van de jaar-
rekening per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. Kwij-
ting aan de leden van de raad van bestuur. 4. Goedkeuring van de
toewijzing van het resultaat. 5. Statutaire benoemingen.
(70126) De raad van bestuur.

16893MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Stercompost, naamloze vennootschap,

Kachtemsestraat 328, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 118273 — BTW 437.384.876

De algemene vergadering zal gehouden worden op 01/06/2001 te
11 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslagen van
bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening per 31/12/2000.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
(70127) De raad van bestuur.

« Compufreez », naamloze vennootschap,

Rozendaalstraat 10, 8900 Ieper

H.R. Ieper 31451 — BTW 433.233.870

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap voor het ambt van meester DONCK Patrick notaris te
Lo-Reninge op 29/05/2001 om 18.30 uur met volgende agenda :
″1) Aanpassing van de statuten aan de beslissing van de raad van
bestuur van twee januari negentienhonderd tweeënnegentig tot zetel-
verplaatsing. 2) Na kennisname van het vereiste verslag en van een
situatie die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt,
wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel inzake onder
meer patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau
in financiële, commerciële, administratieve en informatica aangelegen-
heden alsmede tussenpersoon in de handel. 3) Een kapitaalverhoging
met vijfentwintigduizend vierhonderd tweeënnegentig en een halve
Belgische frank (25.492,5,-BEF) om het kapitaal te brengen op drie
miljoen vijfentwintigduizend vierhonderd tweeënnegentig en een
halve Belgische frank (3.025.492,5,-BEF), door inlijving van beschikbare
reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen. 4) Vaststelling van de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging hiervoor en omzetting van het maatschap-
pelijk kapitaal in euro. 5) Na kennisname van het vereiste verslag,
toekennen van een toegestaan kapitaal tot twee miljoen vijfhonderd-
duizend euro (2.500.000 Eur) en voorzien van mogelijkheid van
conversie van aandelen en inkoop van eigen aandelen en winstbe-
wijzen in het voordeel van de raad van bestuur. 6) (Her)formulering
van de modaliteiten van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaal-
verhoging in speciën, van de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegd-
heid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging
van bestuurders en commissarissen, van bijeenkomsten en werking van
de algemene vergadering, van de toelatingsvoorwaarden tot de alge-
mene vergadering, van de winstverdeling en de aflossing van het
kapitaal. 7) Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig
de te nemen besluiten en actualisering. 8) Opdracht tot coördinatie van
de statuten - volmachten.″
(70128) De raad van bestuur.

Concewa, naamloze vennootschap,

Krijgslaan 281, 9000 Gent

H.R. Gent 162710 — BTW 444.794.092

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 19 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(70129) De raad van bestuur.

Contimex, naamloze vennootschap,

Leuvensesteenweg 72, 3290 Diest

H.R. Leuven 95090 — BTW 441.909.333

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering ten kantore van notaris Willem Timmermans te Diest
op 30/05/2001 te 11 uur, met als dagorde :

1. Kapitaalsverhoging van 1.250.000 BEF. naar 4.033.990 BEF. door
inlijving van 2.783.990 BEF. van de beschikbare reserves, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in 100.000 euro.
3. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan de
Venn. W. van 13/04/95 en 07/05/99. (70130)

Continuga, naamloze vennootschap,

Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 94973 — BTW 418.420.485

De houders der effecten worden verzocht aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering, die gehouden zal worden ten
kantore van notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meule-
beke, Barnumstraat nr 20, op woensdag 30/05/2001 om 10.00 uur, met
volgende agenda : 1. Afschaffing der nominale waarde der aandelen.
2. Kennisneming en bespreking van nagemelde stukken, waarvan de
aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen, te
weten : a) het fusievoorstel de dato 26 februari 2001, opgesteld door de
raden van bestuur van de overnemende vennootschap, naamloze
vennootschap, CONTINUGA en van de overgenomen vennoot-
schappen, naamloze vennootschap, UGA en, naamloze vennootschap,
UGAPRINT, beide gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Stijn Streuvel-
slaan nr 73, met toepassing van artikel 693 van het Wetboek van
Vennootschappen en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Kortrijk op 28 februari 2001. b) het verslag van de raad
van bestuur op 5 april 2001 opgesteld overeenkomstig artikel 694 van
het Wetboek van vennootschappen en van het controleverslag op
10 april 2001 door de burgerlijke vennootschap CVBA ″Callens, Pirenne
& Co″, vertegenwoordigd door Heer VRIJGHEM Willy, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudend te 8500 Kortrijk, Kennedypark nr 6, aangewezen door
de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het
Wetboek van vennootschappen over de voorgenomen fusie. 3. Fusie-
besluit, waarbij de vennootschap bij wijze van fusie, de naamloze
vennootschap UGA, en de naamloze vennootschap UGAPRINT, beide
gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Stijn Streuvelslaan nr 73, overneemt
volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het
fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt. 4. Wijziging
van artikel 5 der statuten met betrekking tot het kapitaal en het aantal
aandelen van de vennootschap, om de tekst ervan in overeenstemming
te brengen met de tengevolge van de fusie tot standgekomen kapitaal-
verhoging en besloten uitgifte van nieuwe aandelen. 5. Omzetting van
het bedrag van het kapitaal in euro. 6. Opnieuw toekennen van de
bevoegdheid aan de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen
aandelen of winstbewijzen. 7. (Her)formuleren van de modaliteiten
van : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën,
bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad
van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commis-
sarissen, bijeenkomst en werking van de algemene vergadering en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en winstverdeling.
8. Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten en aan de huidige
tekst van het Wetboek van vennootschappen. 9. Machtiging aan de raad
van bestuur, om - een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen,
in overeenstemming met wat voorafgaat - de formaliteiten van open-
baarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overge-
nomen vennootschappen. de door hun aandeelhouders ingeleverde
aandelen te vernietigen. - het nodige te doen om de nieuw uitgegeven
aandelen te laten drukken en ze te verdelen onder de aandeelhouders
van de overgenomen vennootschappen. De houders der effecten
worden verzocht zich te schikken naar de statuten.
(70131) De raad van bestuur.
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Coox L. Garage, naamloze vennootschap,
Steenweg 100, 3621 Lanaken (Rekem)

H.R. Tongeren 68363 — BTW 439.715.846

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op
31/05/2001, om 20 uur. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. — Dagorde : Verslagen van de raad van bestuur.
Goedkeuring van de jaarrekening. Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan de bestuurders. Herbenoeming bestuurders. Rond-
vraag. (70132)

Copie & Print, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 5, bus 77, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 314153 — BTW 456.599.388

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 20.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70133)

Cordeel Beheer, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Eurolaan 7, 9140 Temse

H.R. Sint-Niklaas A8288 — BTW 458.391.613

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 01/06/2001 om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontlasting bestuur-
ders. 5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (70134)

Cordeel Invest, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Eurolaan 7, 9140 Temse

H.R. Sint-Niklaas A8289 — BTW 458.393.294

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 01/06/2001 om
10 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontlasting bestuur-
ders. 5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (70135)

Couwels, naamloze vennootschap,
Lange Nieuwstraat 31/1, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 219906 — BTW 420.010.691

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge verlenen aan de
raad van bestuur. 5. Omzetting van het kapital in euro. 6. Allerlei. Zich
schikken naar de statuten. (70136)

Covest, naamloze vennootschap,
Werchtersesteenweg 108, 3150 Haacht

BTW 467.144.377

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 22 u op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/12/2000. 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. (70137)

Cra-Van, naamloze vennootschap,

Ingelmunstersteenweg 190, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 107285 — BTW 426.817.321

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
dewelke zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
29/05/2001 om 10 uur. — Agenda : 1. Lezing van het jaarverslag.
2. Lezing van het verslag van de commissaris-revisor. 3. Bespreking van
de jaarrekening afgesloten op 30/12/2000. 4. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
6. Bezoldigingen. 7. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen naar de statuten.
(70138) De raad van bestuur.

Creal, naamloze vennootschap,

E. Anseelestraat 15, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 78309 — BTW 443.924.854

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 18u. ten kantore van notaris
Berben Peter, Boseind 23 - 3910 Neerpelt. — Dagorde : 1. Verslag van
de raad van bestuur. 2. Lezing + goedkeuring van de jaar- en resulta-
tenrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting van de bestuurders van hun beheer. 5. Verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met 401.074 Bef om het te brengen op
2.501.074 Bef middels incorporatie van de beschikbare reserves ten
belope van het passend bedrag, zonder nieuwe inbrengen en zonder
creatie van nieuwe aandelen. 6. Omzetting van het kapitaal in euro.
7. Aanpassing van Artikel 5 van de statuten. 8. Vaststelling van de
nieuwe gecoördineerde statuten, aangepast aan de huidige
vennootschapswetgeving. 9. Rondvraag + Varia. (70139)

Da.Pe.Lo., naamloze vennootschap,

Basilieklaan 76, 3270 Scherpenheuvel

H.R. Leuven 79636 — BTW 440.760.377

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
31/05/2001 om 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia. (70140)

Daktoit, naamloze vennootschap,

Gordelstraat 39C, 3401 Landen (Walshoutem)

H.R. Leuven 49451 — BTW 413.084.297

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 20.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. Zich richten naar de statuten. (70141)

Damesmode Vossen, naamloze vennootschap,

Visesteenweg 221, 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder)

H.R. Tongeren 80617 — BTW 458.154.556

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 30/05/2001 om
19 u. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Goed-
keuring van de bezoldigingen. 7. Diversen. Zich richten naar de
statuten. (70142)
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Daneco, naamloze vennootschap,
Montignystraat 4-6/4eV, 2000 Antwerpen-1

H.R. Antwerpen 97014

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70143)

« DC Project », naamloze vennootschap,
Bisschoppenhof 3, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 311728 — BTW 455.687.588

Aangezien het wettelijk quorum niet bereikt werd op de buitenge-
wone algemene vergadering dd 08/05/2001 worden de aandeelhou-
ders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering
gehouden op 31/05/2001 om 17.30 uur voor notaris Joseph Roevens
met volgende dagorde : 1. Verlaging van het maatschappelijk kapitaal
met 10.001.518 B.fr. door terugbetaling aan de aandeelhouders.
2. Omzetting maatschappelijk kapitaal in euro. 3. Wijziging en aanpas-
sing der statuten aan genomen besluiten en om ze in overeenstemming
te brengen met de nieuwe Wetboek Vennootschappen, inwerking
getreden op 6 februari 2001. (70144)

De Barrier, naamloze vennootschap,
Grote Baan 9, 3530 Houhalen-Helchteren

H.R. Hasselt 76018 — BTW 440.682.183

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 14 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Décharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslis-
sing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (70145)

De Betere Badkamer, naamloze vennootschap,
Dirk Martensstraat 15, 8200 Sint-Andries (Brugge)

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
19 u. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Aanwending resultaat. 4. Ontlasting
beheerders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Diversen. Zich schikken naar
de statuten. (70146)

De Bonte en Van Hecke, naamloze vennootschap,
Sint-Annastraat 55, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 48357 — BTW 449.861.551

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70147)

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 01/06/2001 te 14 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad
van bestuur. 2. Bespreking van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 4. Ontslag en
benoeming bestuurders. 5. Kwijting aan bestuurders. 6. Rondvraag.
Aandeelhouders dienen zich te schikken naar artikels 23 en 24 van de
statuten. (70148)

De Haan, naamloze vennootschap,
Witveld 7, 3511 Hasselt

H.R. Hasselt 23384

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening
31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuur-
ders. Rondvraag. (70149)

De Kavel, naamloze vennootschap,
Senatorlaan 10, 3201 Aarschot

H.R. Leuven 56649 — NN 419.826.292

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 15.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Toepassing art. 77, vennootschappenwet. 6. Allerlei.
Zich richten naar de statuten. (70150)

De Kievelden, naamloze vennootschap,
Aardstraat 1, 3990 Peer

H.R. Hasselt 77044 — BTW 441.836.087

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 om 13 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de raad
van bestuur. 4. Vergoeding bestuurders. 5. Diversen. (70151)

De Kinder Hardware, naamloze vennootschap,
Provinciale Baan 136, 9255 Buggenhout

H.R. Dendermonde 36932 — BTW 423.839.025

De jaarvergadering heeft plaats 29/05/2001 te 15 uur op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000 3. Kwijting aan bestuurders.
4. Bestemming resultaat. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten. (70152)

De Middenstand Van Harelbeke, naamloze vennootschap,
Marktstraat 41, te Harelbeke

H.R. Kortrijk 7143

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op 28/05/2001 om 20 uur. — Agenda : Verslagen
bestuurders en toezichter. Goedkeuring jaarrekening. Aanwending van
het resultaat. Kwijting te verlenen aan bestuurders en toezichter.
Rondvraag. Diversen. (70153)

De Passeman, naamloze vennootschap,
Heikant 90, 2450 Meerhout

H.R. Turnhout 46027

De vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op
maandag 28/05/2001 te 14 uur. — Agenda : 1. Lezing jaarverslag.
2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.

(70154)
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De Perelaer, naamloze vennootschap,
Kardinaal Mercierstraat 11, 3290 Diest

H.R. Leuven 78609 — NN 443.065.415

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 20 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70155)

De Rese Roger, naamloze vennootschap,
Doornstraat 316, 8200 Brugge

H.R. Brugge 57587 — BTW 423.739.451

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30/05/2001 te 10 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
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. (70156)

De Roy Verenigde Handelsmaatschappij,
afkorting : « Drasco », naamloze vennootschap,

Kroondreef 25, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 234178 — BTW 423.741.728

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op
30/05/2001 te 11 uur op het kantoor van notaris Jan Anthonis, Van de
Wervestraat 63 te 2060 Antwerpen. — Agenda : 1. Verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met 2.533.990,- Bfr om het aldus te brengen
van 1.500.000,- Bfr. op 4.033.990,- Bfr door incorporatie van de reserves.
2. Uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro. 3. Aanpassing
van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen
met de besluiten die genomen werden aangaande voormelde agenda-
punten. De aandeelhouders worden eveneens verzocht de jaarvergade-
ring te willen bijwonen die zal gehouden worden op 30/05/2001 te
17 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen
aan de bestuurders. 5. Beslissen over het al dan niet toekennen van een
vergoeding voor ingebrachte gelden. 6. Kwijting aan de accountant
voor de uitoefening van zijn functie over het afgelopen boekjaar.
7. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (70157)

« De Roye », naamloze vennootschap,
Hanenberg 42 3272 Scherpenheuvel-Zichem

H.R. Leuven 64455 — NN 427.619.352

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden 31/05/2001 te 20 uur op de maat-
schappelijke zetel. Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
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. (70158)

De Schuur, naamloze vennootschap,
Mombeekdreef 70, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 66178

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Agenda :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening
31/12/2000. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. Rondvraag. (70159)

« De Tol »,
of in het kort : « Tol », naamloze vennootschap,

Ter Borcht 12, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 296032 — BTW 449.728.523

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergade-
ringen op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28/05/2001 om 14.00 uur, met
volgende agenda’s : I. Jaarvergadering 1. Jaarverslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. II. Buitengewone algemene vergade-
ring 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging met
317,12 EUR om het te brengen op 273.000 EUR door incorporatie van
herwaarderingsmeerwaarden zonder creatie van nieuwe aandelen.
3. Wijziging regeling kapitaalverhoging en -vermindering en aflossing
kapitaal. 4. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen, aandelen
in pand gegeven en aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom. 5. Wijziging regeling minimum aantal bestuurders,
aanwezigheids- en stemquorum raad van bestuur. 6. Wijziging
volmachtenregeling bestuurders. 7. Wijziging regeling éénparig schrif-
telijk akkoord van bestuurders. 8. Wijziging controleregeling. 9. Wijzi-
ging regeling toegangsvoorwaarden algemene vergaderingen.
10. Wijziging verdagingrecht algemene vergaderingen door raad van
bestuur. 11. Wijziging regeling afschriften notulen algemene vergade-
ringen. 12. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving in
het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en volledige
herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vast-
stelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de
aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe
vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de
organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldo-
verdeling. 13. Volmachten. Om aan de vergadering deel te nemen
worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar artikel 18
van de statuten en hun aandelen 5 dagen voor de vergadering te
deponeren op de zetel.
(70160) De raad van bestuur.

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 01/06/2001 om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap met als
agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen.
4. Ontslag/benoemingen.
(70161) De raad van bestuur.

Decanor, naamloze vennootschap,
Halmaalweg 164, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 80443

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 07/06/2001 te 19 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (70162)

Decoster Textiel, naamloze vennootschap,
Sint-Rochusstraat 66, 1500 Halle

H.R. Brussel 504139 — BTW 433.768.855

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/01/2001.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omschakeling munt euro.
Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70163)
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Dedumi, société anonyme,
boulevard Tirou 24, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 166095 — T.V.A. 440.139.973

L’assemblée se tiendra au siège social le 31/05/2001 à 16 heures et
aura pour ordre du Jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux
administrateurs. 5. Conversion du capital en euro. 6. Divers. (70164)

Degoco, naamloze vennootschap,
Temsestraat 35, 9150 Kruibeke

De heren aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergade-
ring bij te wonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 om
15 uur. — Agenda : - Jaarverslag van de raad van bestuur. - Lezing van
de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. - Goedkeuring van de jaar-
rekening. - Kwijting van hun bestuur verlenen aan de leden van de raad
van bestuur. - Ontslag en herbenoeming van gedelegeerd bestuurder
en bestuurders. - Omvorming kapitaal in euro. - Rondvraag. (70165)

Degroma, naamloze vennootschap,
Krankhoevelei 7, 2580 Putte

H.R. Mechelen 82571 — BTW 439.262.322

De jaarvergadering op 01/06/2001 om 18 uur op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders.
4. Ontslag en benoemingen bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar
de statuten. (70166)

Dellafaille & C˚, naamloze vennootschap,
Paalstraat 56A, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 239588 — BTW 426.142.675

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, Paalstraat 56A,
2900 Schoten op maandag 21/05/2001 te 15 uur. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Omvorming maatschap-
pelijk kapitaal in euro. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar
de wettelijke en statutaire bepalingen. (70167)

Democo, naamloze vennootschap,
Kolonel Dusartplein 20, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 76085 — BTW 440.712.867

Jaarvergadering op 30/05/2001 te 10.30 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en van de commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders en de commissaris-revisor. 5. Ontslag
en benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (70168)

« Democo Management & Investment », naamloze vennootschap,
Kolonel Dusartplein 20, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 76084 — BTW 440.712.768

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 11.30 u., op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur en van de commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5. Ontslag en
benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (70169)

Den Doornaard, naamloze vennootschap,

Doornaardstraat 63, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 191110 — NN 412.479.038

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op 05/06/2001 te 18 uur. — Agenda : 1. Verslag van
de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening 2000.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro. Om toege-
laten te worden tot de algemene vergadering, neerlegging der titels op
de maatschappelijke zetel, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering,
ingevolge artikel 24 van de statuten. (70170)

Dentika, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Romain Steppestraat 103, 2890 Sint-Amands

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Mechelen, nr. 30
NN 422.973.349

Jaarvergadering op de zetel op 30/05/2001 om 10.00 u. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
30/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Ontslag/benoeming bestuurders. 6. Varia. Zich richten naar de
statuten. (70171)

Descamps Dekoratie, naamloze vennootschap,

Voorstraat 38, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 104750 — BTW 425.099.728

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 18.00 u in de zetel. — Agenda :
Verslagen raad van bestuur en commissaris-revisor. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000 en aanwending resultaat. kwijting bestuur-
ders en commissaris-revisor. Herbenoeming bestuurders en
commissaris-revisor. Bezoldigingen bestuurders. Omvorming kapitaal
in euro. Aandelen te deponeren in de zetel van de
vennootschap. (70172)

Desim, naamloze vennootschap,

Frankrijklei 43, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 336963

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 10 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de Raad van Betuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70173)

Dess Belegging, naamloze vennootschap,

Fruithoflaan 1, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 228845

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Jaarlijkse algemene
vergadering op 30/05/2001 te 11u30 op de maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. Zich richten naar de statuten. (70174)
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Destrebecq Bernard, société anonyme,

allée des Peupliers 20, 7320 Bernissart

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 31/05/2001 à 19 heures
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels et compte de résultat. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70175)

Deswe, naamloze vennootschap,

Keldermansvest 80/82, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 51658 — BTW 418.488.682

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 31/05/2001 om 9 uur. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. (70176)

Devos-François, société anonyme,

route de Châtelet 480, 6010 Charleroi

R.C. Charleroi 140757 — T.V.A. 425.034.895

L’assemblée générale ordinaire se réunira, au siège social, le
28/05/2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels clôturés
au 31/12/2000. 3. Affectation des résultats. 4. Nominations statutaires.
5. Décharge aux administrateurs. (70177)

Dhaene, naamloze vennootschap,

Leernesteenweg 177, 9800 Deinze

H.R. Gent 167380 — BTW 447.903.438

Jaarvergadering op de zetel op 28/05/2001 om 10 uur. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwen-
ding resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders.
Zich schikken naar de statuten. (70178)

Dimex Food, naamloze vennootschap,

Beverenstraat 33, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 111623 — BTW 430.018.123

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 16.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Herbenoeming bestuur-
ders. Omvorming kapitaal in euro. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70179)

Dimex Karpa, naamloze vennootschap,

Beverenstraat 33, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 116569 — BTW 435.396.475

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Herbenoeming bestuur-
ders. Omvorming kapitaal in euro. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70180)

Dimex Protection, naamloze vennootschap,
Afrikalaan 42, 9000 Gent

H.R. Gent 167049 — BTW 412.486.560

Jaarvergadering op 28/05/2001, om vijftien uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (70181)

Dinh Telecom, société anonyme,
rue de l’Yser 123, 4430 Ans

R.C. Liège 176500 — T.V.A. 444.302.857

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70182)

Dionysius, naamloze vennootschap,
Bijenstraat 1, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

H.R. Gent 171687

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke
zetel.

Dagorde :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70183)

Dipharma, société anonyme,
chaussée de Nivelles 118-120, 6041 Charleroi (Gosselies)

R.C. Charleroi 111686 — T.V.A. 411.624.448

Assemblée générale ordinaire le 30/05/2001 à 10 H. au siège
social. — Ordre du jour : Rapport du conseil d’administration. Appro-
bation des comptes annuels au 31/12/2000. Affectation du résultat.
Décharge aux administrateurs. Divers. (70184)

Discount Rooigem, naamloze vennootschap,
Affligemdreef 11, 9300 Aalst

H.R. Aalst 56019 — NN 421.413.134

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Yves De Ruyver, ter standplaats Liedekerke op maandag
28/05/2001 om 10 uur. Met volgende dagorde : 1. Verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met één miljoen tweehonderd eenenzeventig-
duizend tweehonderd vierenveertig frank (1.271.244 F) om het op twee
miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend tweehonderd vierenveertig
frank (2.521.244 F) te brengen, door omzetting in het kapitaal van een
bedrag van één miljoen tweehonderd eenenzeventigduizend tweehon-
derd vierenveertig frank (1.271.244 F) op te nemen uit de reserves van
de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door
verhoging van de fractiewaarde van de duizend tweehonderdvijftig
bestaande aandelen. 2. Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging. 3. Omzetting van het kapitaal in euro. 4. Aanpas-
sing van artikel vijf van de statuten om dit in overeenstemming te
brengen met de besluiten die zullen worden genomen over de voor-
gaande punten van de agenda. 5. Aanpassing van de statuten aan de
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codificatie van het vennootschapsrecht (wet van zeven mei negentien-
honderd negenennegentig, houdende het wetboek van de Vennoot-
schappen (Belgisch Staatsblad van zes augustus negentienhonderd
negenennegentig)). 6. Herbenoeming van bestuurders en gedelegeerd
bestuurder. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de statuten. Aangezien de eerste vergadering van 7 mei 2001 niet in
aantal was, zal deze vergadering geldig kunnen beraadslagen over de
voormelde agenda. (70185)

″Distribal″, naamloze vennootschap,

Admiraal de Boisotstraat 19-21, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 276159 — BTW 440.200.450

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergade-
ringen op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28/05/2001 om 13.45 uur, met
volgende agenda’s : I. Jaarvergadering 1. Jaarverslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. II. Buitengewone algemene vergade-
ring 1. Kapitaalverhoging met 28.714 bef om het te brengen op
10.528.714 bef door incorporatie van beschikbare reserves zonder
creatie van nieuwe aandelen. 2. Omzetting kapitaal in euro. 3. Wijziging
regeling kapitaalverhoging en -vermindering en machtiging aflossing
kapitaal. 4. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen, aandelen
in pand gegeven en aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote
eigendom. 5. Wijziging regeling minimum aantal bestuurders,
aanwezigheids- en stemquorum raad van bestuur. 6. Wijziging
volmachtenregeling bestuurders. 7. Machtiging éénparig schriftelijk
akkoord van bestuurders. 8. Wijziging controleregeling. 9. Wijziging
regeling toegangsvoorwaarden algemene vergaderingen. 10. Verlening
verdagingrecht algemene vergaderingen door raad van bestuur.
11. Toevoeging regeling afschriften notulen algemene vergaderingen.
12. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en volledige
herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vast-
stelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de
aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe
vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de
organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldo-
verdeling. 13. Volmachten. Om aan de vergadering deel te nemen
worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar artikel 21
van de statuten en hun aandelen 5 dagen voor de vergadering te
deponeren op de zetel.
(70186) De raad van bestuur.

Donwood Products, naamloze vennootschap,

Fruithoflaan 34, 2600 Berchem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 288264 — BTW 446.487.634

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
gehouden wordt op 29/05/2001, om 14 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming der resultaten. 4. Kwijting van
bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. De aandeel-
houders dienen zich te schikken naar de bepalingen van der statu-
ten. (70187)

Dorca, naamloze vennootschap,

Baarstraat 5, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 100721 — BTW 464.773.718

Algemene vergadering van 30/05/2001 om 16 uur. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge van bestuurders.
5. Diversen. (70188)

Dragages Mosans, naamloze vennootschap,
Denderstraat, 2060 Antwerpen

H.R. Antwerpen 124948

Gewone algemene vergadering op de maatschappelijke zetel van
Dragages Mosans, naamloze vennootschap, voorheen Emile Peeters
Matériaux de Construction op 29/05/2001 om 9 uur. — Agenda :
1. Verslag van de vereffenaar. 2. Voorlegging en goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de veref-
fenaar. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70189)

Driemo, naamloze vennootschap,
Egaalstraat 1, 8870 Kachtem

H.R. Kortrijk 83228 — BTW 406.457.615

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 17.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000. 2. Kwijting
bestuurders. 3. Bezoldigingen. (70190)

Driesassur, naamloze vennootschap,
Quinten Matsyslei 12, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 111534

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 30/05/2001 om 15 uur. — Agenda : 1. Verslagen raad van
bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening
31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor.
4. Benoemingen. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de
vergadering zich schikken naar de statuten. (70191)

Driesmans Roger, naamloze vennootschap,
Sint-Truidersteenweg 452, 3840 Borgloon

H.R. Tongeren 63771 — BTW 433.844.673

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 29/05/2001 om
18 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders en goedkeuring van hun bezoldiging. 5. Diversen. Zich schikken
naar de statuten. (70192)

Drukkerij Vanstraelen, naamloze vennootschap,
Gillebroekstraat 1, 3840 Borgloon

H.R. Tongeren 44104 — BTW 413.753.795

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
BVBA ENGELEN & PARTNERS te Hasselt op 30/05/2001 om 10u15
die zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen tweehonderdéénenvijftig-
duizend vierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en
éénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Schrap-
ping van het toegestane kapitaal. 4. Aanpassing van artikel 5 der
statuten aan de beslissingen sub 1 en 2. 5. Coördinatie der statuten en
aanpassing van de statuten aan de diverse wetswijzigingen en het
Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70193) De raad van bestuur.
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Dubaco, naamloze vennootschap,
Gentstraat 170, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 120208

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
29/05/2001 om 17 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing jaarrekening op 31/12/2000.
3. Goedkeuring van de stukken. 4. Kwijting bestuurders. 5. Aanwen-
ding resultaat. 6. Statutaire benoemingen. 7. Rondvraag. De raad van
bestuur. (70194)

Dupont Souvenirs, naamloze vennootschap,
Dirk Martensstraat 20, 8200 Brugge

H.R. Brugge 49511 — BTW 421.672.955

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op dinsdag 30/05/2001 te 10.00 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. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de statuten. (70195)

Duracoat, naamloze vennootschap,
A. Stockmanslei 69B, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 270854 — BTW 437.866.512

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders op
28/05/2001 te 14 uur in de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van de winst. 4. Decharge aan de
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming van bestuurders. 6. Omvorming
kapitaal in euro. Wijzigen van artikel 6 van de statuten. De aandeel-
houders worden verzocht ten minste vijf dagen op voorhand hun
aandelen neer te leggen op de maatschappelijke zetel. (70196)

« Dynaconsult Belgium », société anonyme,
boulevard Franklin Roosevelt 104, 1332 Genval

R.C. Nivelles 89051 — T.V.A. 431.287.239

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
01/06/2001, à 15 heures. Orde du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (70197)

EMO, naamloze vennootschap,
Klaverbladstraat 23, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 72107 — BTW 435.990.749

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden op maandag
28/05/2001 om 10 uur in het kantoor van notaris Marij Hendrickx te
Heusden-Zolder (Zolder), Molenstraat 31, om te beraadslagen over de
volgende agendapunten : 1. Omzetting van het kapitaal in euro.
2. Kapitaalverhoging met 28.534,37 euro zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, enerzijds door incorporatie van beschikbare en wettelijke
reserves t.b.v. 27.330,98 euro en anderzijds door incorporatie van
overgedragen winsten t.b.v. 1.203,39 euro, zodat het kapitaal gebracht
zal worden op 62.000 euro. 3. Aanpassing van de statuten aan de
voorafgaande besluiten en aan de thans geldende wettelijke en regle-
mentaire bepalingen inzake het vennootschapsrecht (inachtgenomen de
wetswijzigingen van 18/7/1991, 13/4/1995 en 7/5/1999). 4. Ontslag
en herbenoemingen bestuurders. 5. Herbenoeming gedelegeerd-
bestuurder.
(70198) De raad van bestuur.

E.R.M., naamloze vennootschap,

Hundelgemsesteenweg 204, 9820 Merelbeke

H.R. Gent 117976

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28/05/2001 19 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (70199)

Echtgenoten Georg Penon-Janbroeres, naamloze vennootschap,

Provinciesteenweg 239, 2530 Boechout

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Diversen. (70200)

Eestera, naamloze vennootschap,

Kievitlei 6, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 324582 — BTW 460.923.412

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel op 01/06/2001 te 17 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in
euro. Kapitaalverhoging ten bedrage van 26,60 euro door incorporatie
van overgedragen winst voor eenzelfde bedrag. Wijziging van artikel 5
van de statuten. (70201)

Eigen Huis, naamloze vennootschap,

Bergenstraat 35, 2110 Wijnegem

BTW 432.609.095

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de alge-
mene vergadering op 01/06/2001 om 15 op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap, met volgende agenda : 1. verslag van de raad
van bestuur. 2. goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 3. bestemming van het resultaat. 4. kwijting aan de
bestuurders. 5. omvorming kapitaal in euro. 6. benoeming van de
bestuurders. 7. Rondvraag. (70202)

Electro Meers, naamloze vennootschap,

Beringersteenweg 80, 3550 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 72198 — BTW 436.222.262

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op maandag
28/05/2001 om 15.00 uur in het kantoor van notaris Yves Clercx te
3600 Genk, Berglaan 11 met als agenda : 1. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31/12/2000 met bestemming van het resultaat. 2. Kwijting
aan de bestuurders. 3. Ontslag en benoeming bestuurders. 4. Kapitaal-
verhoging met 1.001.074 BEF om het te brengen van 1.500.000 BEF tot
2.501.074 BEF door incorporatie van beschikbare reserves zonder
uitgifte van nieuwe aandelen. 5. Omzetting van het kapitaal in
62.000 euro. 6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslis-
singen en aan het Wetboek van Vennootschappen, onder meer door
weglating van verwijzingen naar welbepaalde artikelen. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (70203)
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« 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 01/06/2001 om 18 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Varia. (70204)

Elektrokontakt, naamloze vennootschap,
Rivierstraat 72, 9080 Lochristi (Beervelde)

H.R. Gent 122941 — BTW 418.053.568

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de statu-
ten. (70205)

Elpo-Cuisinex Immo, naamloze vennootschap,
Bedrijfsstraat 18, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 68041

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op 31/05/2001 om 17 uur. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening 2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering, gelieve men zich te
schikken naar de statutaire bepalingen. (70206)

Elpo-Cuisinex KM, naamloze vennootschap,
Bedrijfsstraat 18, bus 1, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 68024 — BTW 431.238.838

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel op 31/05/2001 om 19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening 2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering gelieve men zich te
schikken naar de statutaire bepalingen. (70207)

Emwehe, naamloze vennootschap,
Sperwerlaan 24, 2280 Grobbendonk

H.R. Turnhout 64443 — BTW 440.288.344

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op vrijdag
01/06/2001 om 19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en
benoeming bestuurders. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten. (70208)

Etablissementen Robert Verlinden, naamloze vennootschap,
Maurits Sabbestraat 132, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 554 — BTW 403.633.232

Vermits op de algemene vergadering gehouden op 18 april 2001 het
wettelijk quorum niet werd bereikt, worden bij deze de aandeelhouders
verzocht deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die
zal gehouden worden op woensdag 30/05/2001 om 14.00 uur op het
kantoor van notaris Marc De Backer te Mechelen, Van Benedenlaan 67.

De ze algemene vergadering zal beraadslagen en besluiten op geldige
wijze ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. —
Agenda : 1. Aanpassing van de statuten aan de huidige vennootschaps-
wetgeving en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.
2. Herformulering van de statutaire bepalingen betreffende het bestuur
en de vertegenwoordiging van de vennootschap. 3. Kapitaalsverhoging
ten belope van tweehonderd éénenvijftig duizend vierenzeventig frank
(251.074,- fr), teneinde het kapitaal te brengen van twee miljoen
tweehonderd vijftig duizend frank (2.250.000,-fr) op twee miljoen
vijfhonderd en één duizend vierenzeventig frank (2.501.074,-fr), zonder
nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, door incor-
poratie in het kapitaal van een som van tweehonderd éénenvijftig
duizend vierenzeventig frank (251.074,-fr), af te houden van de beschik-
bare reserves van de vennootschap. 4. Vaststelling van de daadwerke-
lijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging. 5. Omzetting van het
kapitaal van de vennootschap van Belgische frank naar euro. 6. Aanpas-
sing van de statuten aan de genomen beslissingen en toevoeging aan
de statuten van artikel 5bis, inhoudende de historiek van de kapitaal-
vorming. 7. Toekenning van de nodige machten aan de raad van
bestuur om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het
voorgaande. De aandeelhouders dienen zich te richten naar artikel 21
van de statuten.
(70209) De raad van bestuur.

Etablissements Olivier Lefebvre, société anonyme,

drève des Renards 40, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 243333 — T.V.A. 400.381.455

Une assemblée générale extraordinaire se réunira le 29/05/2001 à
9h00, chez le Notaire J.- P. MARCHANT, av. Brugmann 480, à Uccle. —
Ordre du jour : 1) Augmentation du capital pour le porter à
2.501.074 BEF par prélèvement sur les réserves disponibles. 2) Consta-
tation de la réalisation effective de l’augmentation du capital.
3) Conversion du capital social en euro (62.000,-EUR). 4) Modification
de l’article 5 des statuts concernant le capital. 5) Mise en concordance
des statuts avec le Code des Sociétés. 6) Pouvoirs à conférer au C.A.
7) Décision concernant la coordination des statuts. Se conformer aux
statuts. (70210)

Etablissements Willems, société anonyme,

boulevard Sanctelette 39, 7000 Mons

T.V.A. 401.099.651

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et rapport du
commissaire. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomina-
tions - démissions. 6. Conversion du capital en euro. 7. Divers. (70211)

Ets Central Pneu, société anonyme,

chaussée de Lodelinsart 164, 6060 Gilly

R.C. Charleroi 62961

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 28/05/2001 à 15.00 H., au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Conversion du capital en euro. 6. Divers. Se
conformer aux statuts. (70212)
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Etablissements Dehon, société anonyme,

avenue O. Gilbart 1A, 4000 Liège

R.C. Liège 11801 — T.V.A. 404.240.768

L’assemblée générale ordinaire au siège social, le 28/05/2001, à
15 h. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administra-
tion et du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et au
commissaire réviseur. 5. Nomination d’administrateurs et commissaire-
réviseur. 6. Divers. Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs
avant la réunion. (70213)

Etablissement A. Heinen A.G., société anonyme,

rue d’Aix-la-Chapelle 189, 4701 Eupen (Kettenis)

R.C. Eupen 27843 — T.V.A. 413.582.957

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 30/05/2001 à 18 h. au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration
et du commissaire-réviseur. 2. Approbation du bilan et des comptes de
résultats au 31/12/2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge de leur
gestion aux administrateurs et commissaire-réviseur. 5. Conversion du
capital en euro. 6. Divers. (70214)

Etablissements Huart Bois, société anonyme,

à 7110 La Louvière (Houdeng-Gœgnies)

R.C. Mons 100155

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 28/05/2001, à 19 h, au
siège social, rue A. Colinet 81, à La Louvière (Houdeng-Goegnies)

Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration. 2. Lecture des comptes
annuels arrêtés au 31/12/2000. 3. Approbation des comptes annuels et
de l’affectation du résultat. 4. Décharge aux membres du conseil
d’administration. 5. Divers. (70215)

Ets. Lejeune & partners, naamloze vennootschap,

Schrijnwerkersstraat 4, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 89211 — BTW 454.280.296

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
B.V.B.A. Engelen & Partners, te Hasselt op 30/05/2001 om 9.15 uur die
zal beslissen over de volgende agenda :

1. Vaststelling dat er herwaarderingsmeerwaarden, geboekt onder
rubriek III van het passief van de balans werden aagelegd en dat deze
herwaarderingsmeerwaarden betrekking hebben op materiële vaste
activa. 2. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van
herwaarderingsmeerwaarden ten bedrage van één miljoen honderdéé-
nennegentigduizendvierenzeventig (1.191.074,-) Belgische frank
teneinde het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen
vijfhonderd en éénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank
zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 3. Omzetting van het kapitaal in
euro. 4. Aanpassing van artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub
2 en 3. 5. Coördinatie der statuten, aanpassing van de statuten aan de
diverse wetswijzigingen en het Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70216) De raad van bestuur.

Ets W. et P. Dupont, société anonyme,
rue des Palais Outre-Pont 398, 1020 Laeken

R.C. Bruxelles 88001 — T.V.A. 408.349.808

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 15 h, au siège social
de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs.
2. Approbation du bilan et du compte de résultats. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des titres :
se conformer aux statuts. (70217)

« EGS », société anonyme,
square Vergote 19, 1200 Bruxelles-20

R.C. Bruxelles 518552 — T.V.A. 437.290.054

MM les Actionnairs sont priés d’assister à l’AG qui se tiendra le
01/06/2001 au siège social de la société à l’effet de délibérer sur l’ordre
de jour suivant : 1. Lecture et approbation du rapport de gestion.
2. Approbation du rapport de gestion. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée,
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur au siège
social de la société 5 jours avant la date de l’assemblée. (70218)

Euro-Vana, naamloze vennootschap,
Leopoldvest, 3290 Diest

H.R. Leuven 50226 — BTW 405.793.956

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 9 u., op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag van de commissaris.
3. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag afgesloten op
31/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
5. Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders. 6. Benoe-
ming van de commissaris. 7. Omvorming kapitaal in euro. 8. Rond-
vraag. (70219)

Euroflex, naamloze vennootschap,
Torenstraat 48, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 65058 — BTW 428.250.050

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, 29/05/2001 te
15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Aanwending resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Benoemingen. 6. Omvorming maatschappelijk kapitaal in
euro. (70220)

Euromat, naamloze vennootschap,
Leopoldvest, 3290 Diest

H.R. Leuven 53056

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 op de
maatschappelijke zetel om 11.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Verslag van de commissaris. 3. Bespreking en goedkeu-
ring van het jaarverslag afgesloten op 31/12/2000. 4. Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris. 5. Ontslag, benoeming en
herbenoeming van bestuurders. 6. Benoeming van de commissaris.
7. Omvorming kapitaal in euro. 8. Rondvraag. (70221)

Eurometal Industries, société anonyme,
rue Gustave Dumont 213, 5300 Sclayn (Andenne)

R.C. Namur 66880 — T.V.A. 450.948.050

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70222)
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« Europ Car and Computer Services », société anonyme,
avenue du Kouter 76, 1160 Auderghem

R.C. Bruxelles 401505

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70223)

Europese Grondstoffenmaatschappij,
E.G.M., naamloze vennootschap,

Oude Heirbaan 156, 3620 Lanaken

H.R. Tongeren 60184 — BTW 428.610.138

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Décharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslis-
sing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Ontslag
en benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (70224)

Europlaid, naamloze vennootschap,
Industrieweg 3, 3620 Lanaken

H.R. Tongeren 42623 — BTW 412.382.929

Jaarvergadering op 31 mei 2001 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.
(70225) De raad van bestuur.

Evelyne, naamloze vennootschap,
Koning Albertlaan 163, 8200 Brugge

H.R. Brugge 66545

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 02/06/2001 om 11 uur. — Agenda : 1. Beslissing inzake art. 60 der
G.W.H.V. - 2. Verslag van de raad van bestuur. - 3. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. - 4. Bestemming van het resultaat. -
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. - 6. Statutaire benoemingen.
Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. (70226)

Executive, naamloze vennootschap,
Wilde Rozenlaan 3, 1780 Wemmel

H.R. Brussel 504732 — BTW 433.914.652

Aangezien het wettelijk quorum niet bereikt werd op de buitenge-
wone algemene vergadering dd 09/05/2001 worden de aandeelhou-
ders uitgenodigd tot een tweede buitengewone algemene vergadering
op 28/05/2001 om 15.30 uur ten kantoor van notaris Van den Bossche
Christian te Buggenhout, Affligem 28.

Dagorde :

1. Lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato
twee april tweeduizend en één waarin de hierna voorgestelde uitbrei-
ding van het maatschappelijk doel omstandig verantwoord wordt en
waarbij gevoegd een staat betreffende de actieve en passieve toestand
van de vennootschap afgesloten per ééndendertig maar tweeduizend.

2. Uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Voorgesteld wordt navolgende tekst toe te voegen na de tweede alinea
van artikel 3 :

″3. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen,
verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren,
verhuren van alle gebouwde eigendommen.

Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urba-
nisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen en ontbossen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen.

In de ruimste zin van het woord, alle immobilière verrichtingen,
zowel als leasinggever of als leasingnemer en andere, en dit zowel in
binnen-als in buitenland.″

3. Verhoging van het maatschappelijke kapitaal met een bedrag van
één miljoen tweehonderd éénenvijftig duizend drieënzeventig
(1.251.073) frank om het te brengen van één miljoen tweehonderd vijftig
duizend (1.250.000,-) frank op twee miljoen vijfhonderd en één duizend
drieënzeventig (2.501.073) frank door incorporatie van beschikbare
reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag van de kapitaal-
verhoging, zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
5. Omzetting van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal in euro

zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan tweeënzestig duizend
(62.000) euro zal bedragen, vertegenwoordigd door duizend tweehon-
derd vijftig (1.250) aandelen aan toonder zonder nominale waarde,
ieder aandeel vertegenwoordigend één/duizendtweehonderdvijftigste
van het kapitaal.

6. Verlenging van het huidig boekjaar zodat het zal afsluiten op
dertig november tweeduizend en twee in plaats van éénen-
dertig december tweeduizend en één.

Wijzing van het boekjaar dat vanaf het einde van het lopende
verlengde boekjaar zal aanvangen op één december van ieder jaar en
eindigen op dertig november daaropvolgend.

7. Aanpassing van de artikelen drie, vijf, en zevenendertig van de
statuten om deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande
wijzigingen.

8. Goedkeuring van een volledig nieuwe en herwerkte tekst van de
statuten om deze in overeenstemming te brengen met de thans vige-
rende vennootschapswetgeving en mede voorgaande wijzigingen.

9. Volmacht aan de bestuurders om de genomen beslissingen ten
uitvoer te brengen. (70227)

Export 93, naamloze vennootschap,
Schupstraat 15, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 271477 — BTW 438.079.615

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/05/2001 om 13.00 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. Omvorming kapitaal naar euro. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70228)

Fastre Team Decor, naamloze vennootschap,
Hoogweg 42A, 8940 Wervik

H.R. Ieper 27057 — BTW 417.621.919

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Herbenoeming raad van bestuur. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70229)

Femina, naamloze vennootschap,
Boterstraat 12, 8900 Ieper

H.R. Ieper 32702 — BTW 439.379.316

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op zondag 28/05/2001 om 11.00 u. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (70230)
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« Feranka », naamloze vennootschap,
Londenstraat 3, 2321 Hoogstraten (Meer)

H.R. Turnhout 47225 — BTW 421.057.105

Kapitaalvermindering — Omzetting in euro — Statutenwijziging

Daar op de buitengewone algemene vergadering van 02/05/2001 het
vereiste quorum niet werd bereikt, wordt een tweede buitengewone
algemene vergadering bijeengeroepen, die zal gehouden worden op het
kantoor van notaris Jan Michoel te Hoogstraten, Burgemeester J. Van
Aperenstraat 8, op 30/05/2001 om 10 uur, met volgende agenda : 1. De
bestaande aandelen worden omgeruild hetzij honderd bestaande
aandelen tegen één nieuw aandeel zonder nominale waarde. 2. Vermin-
dering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met
twaalf miljoen achthonderd zevenenzeventig duizend negenhonderd
en zeven frank om het te brengen van vijftien miljoen vijfhonderd
duizend frank naar twee miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend
drieënnegentig frank door terugbetaling op ieder aandeel van acht-
honderd dertig frank en tachtig centiemen. 2. Omzetting van het maat-
schappelijk kapitaal van twee miljoen zeshonderd tweeëntwintig
duizend drieënnegentig frank in vijfenzestig duizend euro. 3. Aanpas-
sing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslis-
singen. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten en
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. (70231)

Ferrimo, naamloze vennootschap,
Azalealaan 13, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 251306

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70232)

Fieremans Immo, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 16, 1760 Roosdaal

H.R. Brussel 563000 — NN 448.458.912

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 29/05/2001 te 15 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening en de resultaatverwerking per 31/12/2000. 2. Kwijting
aan de bestuurders. 3. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70233)

Filim, naamloze vennootschap,
Gouverneur Verwilghensingel 18, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 80870 — BTW 428.467.608

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 30/05/2001 om
19.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in
euro. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (70234)

« Financial Research Systems »,
afgekort : « Fires », naamloze vennootschap,

Windmolenweg 8, 1910 Kampenhout

H.R. Brussel 469816 — BTW 420.295.258

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 om
16.00 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en
goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuur-
ders. 3. Ontslagen en benoemingen. 4. Bezoldigingen.
(70235) De raad van bestuur.

Finaver, naamloze vennootschap,

Hortensiadreef 3, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 247760 — NN 427.808.602

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op dinsdag 05/06/2001 te 9 uur, met als agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming
kapitaal in euro. Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerleg-
ging der titels op de maatschappelijke zetel, vijf dagen voor de
vergadering volgens artikel 21 der statuten. (70236)

Finelac, naamloze vennootschap,

Meulestraat 19, 9520 Bavegem

H.R. Dendermonde 28436 — BTW 400.173.104

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
01/06/2001 om 10.00 uur in de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur over het verlopen boekjaar. 2. Goedkeuring
jaarrekening 2000. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoeming bestuurders.
5. Diversen. Om aan de beraadslaging deel te nemen, moeten de
aandeelhouders zich schikken naar de statuten. (70237)

Fingas, naamloze vennootschap,

Wiedauwkaai 109, 9000 Gent

H.R. Gent 164004 — NN 446.241.867

Daar de buitengewone algemene vergadering gehouden op
27 april 2001 niet in getal was, worden de aandeelhouders uitgenodigd
op een tweede buitengewone algemene vergadering die zal gehouden
worden op het kantoor van notaris Angélique Vandaele te Gent (Sint-
Amandsberg), Antwerpsesteenweg 193, op vrijdag 30/05/2001 om
16.00 uur met volgende agenda : 1. Verhoging van het maatschappelijk
kapitaal met 21.038 frank om het te brengen van 28.654.580 frank op
28.675.618 frank door incorporatie tot beloop van 21.038 frank van de
overgedragen winst, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Vast-
stelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd is en het kapitaal aldus
gebracht is op 28.675.618 frank, vertegenwoordigd door 525 aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht. 3. Wijziging
van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming te brengen met
het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal en om het kapitaal
uit te drukken in euro. 4. Wijziging van de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid in die zin dat de vennootschap in de
toekomst zal vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de raad
van bestuur. 5. Aanpassing van de statuten onder meer aan : a) de
beslissingen over de punten van de dagorde hiervoren. b) de overbren-
ging van de maatschappelijke zetel beslist door de raad van bestuur op
2 juni 1998. c) het feit dat de toepassingsperiode van het K.B.
nummer 15 van 9 maart 1982, gewijzigd door het K.B. nummer 150 van
30 december 1982 en latere wetgeving, verstreken is d) de wet van
13 april 1995 tot wijziging van de vennootschapswetgeving en de wet
van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen. Deze
aanpassing der statuten gaat gepaard met een totale herwerking en
hernummering der statuten en met de coördinatie ervan. 6. Verlenging
van het mandaat der bestuurders. Om toegelaten te worden tot de
vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar artikel 24
der statuten. Deze vergadering zal kunnen beslissen ongeacht welk
aantal aanwezig of vertenwoordigd zal zijn. (70238)
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Firma Dubaere Vanden Avenne, naamloze vennootschap,
Oostrozebekestraat 61, Meulebeke

H.R. Kortrijk 120209

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
28/05/2001 om 17 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening op
31/12/2000. 3. Goedkeuring van de stukken. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Aanwending van het resultaat. 6. Statutaire
benoemingen. 7. Rondvraag.
(70239) De raad van bestuur.

« Foreign Office », société anonyme,
avenue Giraud 95, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 561165 — T.V.A. 447.953.423

L’assemblée générale extraordinaire se tiendra le 28/05/2001, à
9 heures 30, au bureau du notaire BROHEE, avenue de Tervueren 25,
bte 4, à 1150 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Augmentation de capital
pour le mettre en conformité avec le Code des Sociétés. 2. Expression
du capital en euro. 3. Mise en concordance des statuts avec les décisions
prises. (70240)

Frelo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Waversebaan 35, 3050 Oud-Heverlee

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Leuven, nr. 470
NN 448.592.039

Jaarvergadering op 27/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Even-
tueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de statu-
ten. (70241)

Frep Promo, société anonyme,
rue Frébutte 7A/2, 7034 Saint-Denis

R.C. Mons 135047 — T.V.A. 457.690.738

Vu que le quorum n’a pas été atteint lors de l’assemblée du
30/04/2001, les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée géné-
rale ordinaire qui se tiendra au siège social le 31/05/2001 à
18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/03/2001. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs pour leur gestion.
5. Divers. (70242)

Friena, naamloze vennootschap,
Zeedijk 165/23C, 8370 Blankenberge

H.R. Brugge 79875

De aandeelhouders worden op de maatschappelijke zetel uitgeno-
digd tot de jaarvergadering op 01/06/2001 om 11 uur, met volgende
agenda : 1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat.
5. Kwijting bestuurders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen. en
aansluitend om 12 uur tot de bijzondere algemene vergadering met
volgende agenda : verhoging en omzetting in euro van het kapitaal. De
aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (70243)

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 01/06/2001 om 15 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Lezing jaarverslag. 2. Lezing verslag
commissaris-revisor. 3. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000.
4. Goedkeuring jaarrekening. 5. Kwijting aan de bestuurders en de
commissaris-revisor. 6. Benoemingen. 7. Bezoldigingen. 8. Allerlei. Zich
houden naar de statutaire beschikkingen. (70244)

Fugro België, naamloze vennootschap,

Battelsesteenweg 455D, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 308131 — BTW 418.696.441

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zazl gehouden worden op woensdag 30/05/2001 om 14h. Deze verga-
dering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Battelsesteenweg, 455D. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. (70245)

Futurs, société anonyme,

avenue Héliport 32, bte 134, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 540857 — T.V.A. 442.531.024

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70246)

Fyssa, naamloze vennootschap,

Warande 3, 8730 Beernem

H.R. Brugge 71933 — BTW 440.671.889

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 17 u., op
de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70247)

Gabeca, naamloze vennootschap,

Botestraat 49, 9032 Gent (Wondelgem)

H.R. Gent 161917 — BTW 440.503.625

Gewone jaarvergadering der aandeelhouders op 31/05/2001 te
15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. (70248)
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« Gael Invest », naamloze vennootschap,
Bredalaan 1165-1171, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 323203 — NN 460.527.195

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 30/05/2001 te 18.00 uur op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslag, benoeming en
herbenoeming bestuurders. 5. Bijzonder verslag i.v.m artikel 633 en 634
van het wetboek van vennootschappen. 6. Allerlei. Om aan de alge-
mene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de
statuten. (70249)

Galerij’t Pandje, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 6-8, 2000 Antwerpen-1

H.R. Antwerpen 263580 — BTW 415.700.527

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70250)

Gamma, naamloze vennootschap,
Guido Gezellestraat 12, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 53245 — BTW 419.100.079

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
17 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maximaal 1.000 euro door
incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
omzetting kapitaal in euro. aanpassing en coördinatie van de statuten.
6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(70251) De raad van bestuur.

Garage Sneyers & zonen, naamloze vennootschap,
Toekomstlaan 12, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 49651 — BTW 423.133.695

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering op de maatschappelijke zetel op 01/06/2001 om 15 uur
met als agenda : 1. verslag van de raad van bestuur. 2. goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. bestemming van het resultaat.
4. kwijting aan de bestuurders. 5. ontslagen en benoemingen. 6. rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen in de statuten. (70252)

« Garage Vandenberghe Etienne », naamloze vennootschap,
Stationsstraat 45, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 73574 — BTW 417.461.274

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering die gehouden wordt voor het Ambt en op het
kantoor van notaris Ignace Saey te Deerlijk, Harelbekestraat 81 op
maandag 28/05/2001 om 9 uur. — Agenda : 1. Afschaffing van de
aandelencategorieën, ingevolge het verstrijken van de duurtijd waar-
voor de tijdelijke preferentie van de aandelen B gold. 2. Verhoging van
het kapitaal met 471.074 frank, om het te brengen op 2.501.074 frank
door inlijving van reserves, zonder creatie van aandelen. 3. Omzetting
kapitaal in 62.000 euro. 4. Aanpassing statuten aan gestemde kapitaal-
wijziging. 5. Schrapping art 5 bis (toegestaan kapitaal). 6. Aanpassing

statuten aan het Wetboek van Vennootschappen (opheffing en beper-
king voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, aantal bestuurders, doorslag-
gevende stem voorzitter raad van bestuur, schriftelijke besluitvorming
raad van bestuur, wijziging toelatingsvoorwaarde tot algemene verga-
dering, aanpassing terminologie, schrapping van de verwijzing naar de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen). 7. Uitvoering
genomen besluiten.
(70253) De raad van bestuur.

Garco, naamloze vennootschap,

Bosstraat 47, 3680 Maaseik

H.R. Tongeren 55753 — BTW 423.942.161

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op maandag 28/05/2001 om 19 uur
op de maatschappelijke zetel. — Agenda : Verslag van de raad van
bestuur - Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000- Bestemming van
het resultaat - Kwijting te verlenen aan de bestuurders - Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (70254)

Garco II, naamloze vennootschap,

Natterveld 1A, 3640 Kinrooi

H.R. Tongeren 66227 — BTW 437.761.691

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op maandag 28/05/2001 om 17 uur
op de maatschappelijk zetel. — Agenda : Verslag van de raad van
bestuur - Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000- Bestemming van
het resultaat - Kwijting te verlenen aan de bestuurders - Omvorming
kapitaal in euro- Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70255)

Kantoor Geebelen-Exelmans, naamloze vennootschap,

Heerstraat 63, 3910 Neerpelt

H.R. Hasselt 73486 — BTW 437.601.048

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ″Kantoor
Geebelen-Exelmans″ worden verzocht de jaarvergadering en de buiten-
gewone algemene vergadering bij te wonen welke gehouden zal
worden op vrijdag 1 juni 2001 om 14.00 uur ter studie van notaris Dirk
Seresia te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23, met volgende agenda :

I. Jaarvergadering. a) Verslag van de raad van bestuur - goedkeuring
jaarrekening per éénendertig december tweeduizend. b) bestemming
resultaat. c) kwijting bestuurders. d) allerlei.

II. Buitengewone algemene vergadering. a) kapitaalverhoging met
1.251.074,- om het kapitaal te brengen van 1.250.000,- op 2.501.074,-
zonder het creëren van nieuwe aandelen door incorporatie van reserves
in het kapitaal. b) vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd
werd. c) Wijziging van artikel 5 van de statuten. d) Omzetting van het
kapitaal in euro. e) Wijziging van artikel 5 van de statuten. f) omzetting
van het toegestane kapitaal in euro. g) wijziging van artikel 6 van de
statuten. h) aanpassing van de statuten aan : - de wetten van acht-
tien juli negentienhonderd éénennegentig en dertien april negentien-
honderd vijfennegentig omtrent de vennootschappenwet. - de wet van
zeven mei negentienhonderd negenennegentig omtrent het wetboek
van vennootschappen - de genomen beslissingen en derhalve afshaf-
fing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuren van nieuwe
statuten. i) machtiging aan de raad van bestuur. Overeenkomstig artikel
30 van de statuten moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle
dagen voor de vergadering de aandelen deponeren op de zetel van de
vennootschap.
(70256) De raad van bestuur.
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Gekiere, naamloze vennootschap,
Houtemstraat 32, 8980 Zandvoorde (Zonnebeke)

H.R. Ieper 6033 — BTW 405.495.731

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 14 uur in de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 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.
(70257) De raad van bestuur.

Général Machines,
en abrégé : « Gemac », société anonyme,
rue Th. Debaisieux 222, 1020 Bruxelles

R.C. Bruxelles 491792 — T.V.A. 431.058.595

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28/05/2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administra-
tion. 2. Approbation des comptes annuels de 2000. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Application de l’art. 633 des L.C.S.C. Se conformer
aux statuts. (70258)

Gemboil, naamloze vennootschap,
Hoveniersstraat 2, bus 326, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 250406 — BTW 427.604.605

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30/05/2001 om 11 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. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70259)

« General Investment Association », naamloze vennootschap,
Torenstraat 3, 2070 Burcht

H.R. Antwerpen 272095 — BTW 438.223.135

Jaarvergadering op 28/05/2001 te 10.00 uur. — Agenda : 1. Goed-
keuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge verlenen aan de raad
van bestuur. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (70260)

General Transactions, naamloze vennootschap,
Elisabethlaan 21, 8820 Torhout

H.R. Oostende 50206 — BTW 450.998.629

Uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van
woensdag 30/05/2001 om 14.00 u ten kantore van notaris Paul
Lommée te Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80. — Agenda : 1. Omzet-
ting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging door incorporatie van
reserves. 3. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging. 4. Goed-
keuring nieuwe statuten. 5. Herbenoemingen. (70261)

Genker Natuursteenbedrijf, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 101, 3600 Genk

H.R. Tongeren 67577 — BTW 439.630.427

Jaarvergadering op 1 juni 2001 om 18 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. (70262)

Geramax, naamloze vennootschap,
Oude Baan 22, 3570 Alken

H.R. Tongeren 74147

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 09.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70263)

Gezel II, naamloze vennootschap,
Kamerstraat 117, 9255 Buggenhout

H.R. Dendermonde 34198 — BTW 419.931.014

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op donderdag 31/05/2001 te 17 uur
op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders
2. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders 3. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000 4. Goedkeuring van de bestemming van
het resultaat 5. Kwijting aan de bestuurders De aandeelhouders dienen
zich te schikken naar de statuten. (70264)

Ghimmo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Koningin Astridlaan 170, 2300 Turnhout

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Turnhout, nr. 325
NN 450.911.329

Uitnodiging tot de jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op
donderdag 31/05/2001 om 10 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Bespre-
king van de jaarrekening op 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de jaar-
rekening op 31/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders. Neerlegging
der aandelen : zich schikken naar de statuten. (70265)

Gilson’s, naamloze vennootschap,
Brusselsesteenweg 245, 2800 Mechelen

H.R. Mechelen 55662 — BTW 422.491.220

De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op 29/05/2001. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resul-
taat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. (70266)

Gimibel, naamloze vennootschap,
Durmen 84, 9240 Zele

H.R. Dendermonde 43843 — BTW 438.285.491

Daar op de buitengewone algemene vergadering dd. 7 mei 2001 het
wettelijk vereiste quorum niet bereikt werd, worden de aandeelhouders
verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal
plaatshebben op maandag 28 mei 2001 om 18 uur, ter studie van notaris
Caroline Heiremans te 9240 Zele, Alois De Beulelaan 34, met volgende
agenda : 1. Vervanging van art. 3 van de statuten door volgende tekst :
″De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9240 Zele, Durmen 84.
Deze mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur worden
overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig
Brussel. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur,
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en
depots in België of het buitenland oprichten.″ 2. Vervanging van art. 9
van de statuten door volgende tekst : ″Artikel 9 - Aard van de effecten
De effecten (aandelen en andere) zijn aan toonder of op naam, naarge-
lang de voorkeur van de aandeelhouder. De vennootschap zal gede-
materialiseerde effecten kunnen uitgeven, hetzij door kapitaalverho-
ging, hetzij door omruiling van de bestaande effecten op naam of aan
toonder in gedematerialiseerde effecten. Elke aandeelhouder zal de
omruiling kunnen vragen, op eigen kosten, hetzij in effecten aan
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toonder, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde
effecten. Een effect aan toonder wordt door minstens twee bestuurders
ondertekend. de handtekeningen mogen door naamstempels worden
vervangen.″ 3. Kapitaalverhoging door incorporatie van een deel van
de overgedragen winst voor een bedrag van afgerond 110.468 BEF,
zodat het kapitaal van 13.000.000 BEF op afgerond 13.110.468 BEF
gebracht wordt, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, waarna het
wordt omgezet in een bedrag van 325.000,00 EUR. aanpassing van art.
5 van de statuten. 4. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstem-
ming te brengen met de codificatie van het nieuwe Wetboek van
Vennootschap (in werking getreden op 6/02/2001) en met de Wetten
van 7 & 13/04/1995. 5. Coördinering van de statuten.
(70267) De raad van bestuur.

Glendaloh, naamloze vennootschap,
Gemeenteplein 20/90, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 100372 — BTW 422.178.741

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op de maatschappelijke zetel, op woensdag 30/05/2001 om 16 uur.

Agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Rondvraag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dienen de
aandeelhouders de aandelen neer te leggen op de maatschappelijke
zetel minstens 5 dagen voor de dag van de algemene vergade-
ring. (70268)

Goegebeur & Vigoni, société anonyme,
rue Calevoet 114, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 342908 — T.V.A. 406.987.551

Assemblée générale ordinaire le 30/05/2001 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration +
commissaire-réviseur. 2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation résultat. 4. Décharge aux administrateurs + commissaire-
réviseur. 5. Rénomination commissaire-réviseur. 6. Démission/
Nomination des administrateurs. 7. Divers. Se conformer aux
statuts. (70269)

Goldimmo, société anonyme,
avenue Boetendael 53/36, 1180 Bruxelles (Uccle)

R.C. Bruxelles 550550 — T.V.A. 445.188.329

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29/05/2001 à 15.00 H.,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Se conformer aux statuts. (70270)

Goodman, naamloze vennootschap,
Grotestraat 79, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oudenaarde 37376 — BTW 448.286.092

De aandeelhouders worden uitgenodigd de algemene vergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op 28/05/2001 om 11 uur. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting verlenen aan de bestuurders. 5. Omvorming maatschappelijk
kapitaal in euro. Aanpassen statuten aan nieuwe wetgeving.
6. Varia. (70271)

Goorts Automatisatie, naamloze vennootschap,
Industriepark 1231, 3545 Halen

H.R. Hasselt 74225 — BTW 438.581.144

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 20 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70272)

Graphtec Benelux, naamloze vennootschap,
Stationstraat 22A, 1702 Groot-Bijgaarden

H.R. Brussel 616646 — BTW 461.445.133

De jaarvergadering zal gehouden worden op 28/05/2001 te 15 u. in
de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Beraadslaging en beslissing over ontbinding van de vennootschap.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (70273)

Gremal, société anonyme,
rue Godefroid de Bouillon 11, 1470 Baisy-Thy

R.C. Nivelles 74951

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 17.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70274)

Groep M, naamloze vennootschap,
Kleistraat 44/1, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 50188 — NN 419.054.252

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 20.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70275)

Groep Tackoen, naamloze vennootschap,
Thonissenlaan 70, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 102780 — NN 467.265.826

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
18.00 u — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maxi-
maal 1.000 euro door incorporatie van beschikbare reserves, zonder
creatie van nieuwe aandelen. Omzetting kapitaal in euro. Aanpassing
en coördinatie van de statuten. 6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(70276) De raad van bestuur.

Guillier, société civile sous forme d’une société anonyme,
chaussée de Bruxelles 73, 7530 Gaurain-Ramecroix

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Tournai, n° 157

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70277)
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H. Godart & Associés, société anonyme,

chaussée de Roodebeek 291, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 368 — T.V.A. 421.987.810

L’assemblée générale extraordinaire se tiendra le 28/05/2001, à
15 heures 30, au bureau du notaire BROHEE, avenue de Tervueren 25
Bte 4 à 1150 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Augmentation de capital
pour le mettre en conformité avec le Code des Sociétés. 2. Expression
du capital en euro. 3. Mise en concordance des statuts avec les décisions
prises. (70278)

Haarmode Yahn, naamloze vennootschap,

Jules Moretuslei 85, 2610 Antwerpen (Wilrijk)

H.R. Antwerpen 244247 — BTW 427.092.186

Bijzondere algemene vergadering op 28/05/2001 te 15 u. ten kantore
van notaris De Vil Yves te 2140 Borgerhout, Laar 12. — Dagorde :
1. Wijziging datum jaarvergadering naar 28 mei 2001 te 15.u. en voor
volgende jaren naar de laatste maandag van de maand juni te 20 u.
2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening en bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Uitkering dividenden.
6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Kapitaalsverhoging tot 62.000 euro
door incorporatie van de beschikbare reserves zonder uitgifte van
nieuwe aandelen. 8. Herschrijven statuten om ze aan te passen aan het
nieuwe wetboek van vennootschappen zonder wijziging van essentiële
bepalingen en toepassing van nieuwe spelling, inhoudende o.m.
aanpassing van nummerieke verwijzingen en terminologiën. 9. Coör-
dinatie statuten. Zich schikken naar de statuten. (70279)

Habitude, naamloze vennootschap,

Koninginnelaan 105, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 65900 — BTW 436.809.014

De aandeelhouiders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
donderdag 31/05/2001 om 18 uur ten kantore van notaris L. Delwaide,
Sint-Pieter 28, 3621 Rekem- Lanaken. — Agenda : 1. Mededeling van
de voorzitter. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Verhoging van het maatschappelijk
kapitaal met BEF 1.251.074 om het te brengen op BEF 2.501.074
(62.000 EUR), door incorporatie van reserves zonder creatie van nieuwe
aandelen. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Aanpassing van het maat-
schappelijk kapitaal aan de euro. 7. Aanpassing van het artikel 5 der
statuten aan voormelde beslissingen. 8. Aanpassing van de statuten aan
de nieuwe wetgeving. 9. Kwijting aan de bestuurders. 10. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. Indien deze vergadering het vereiste quorum
niet haalt zal een nieuwe vergadering belegd worden. (70280)

Haesevoets Holding, naamloze vennootschap,

Hasseltsedreef 109, 3512 Hasselt (Stevoort)

H.R. Hasselt 76500 — BTW 440.505.506

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op het kantoor van notaris Van
Nuffel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 24, op 28/05/2001 te
17.00 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
per 31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 4. Kapitaalverhoging met één miljoen
tweehonderdéénenvijftigduizend vierenzeventig Belgische frank
(1.251.074,- BEF) door incorporatie reserves naar tweeënzestigduizend
euro (62.000,- euro). 5. Aanpassing statuten aan de nieuwe
vennootschapswetgeving. 6. Rondvraag en volmacht. (70281)

Hanlie, naamloze vennootschap,

Wiekstraat 3, 3600 Genk

H.R. Tongeren 76524 — BTW 453.364.934

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
18 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maximaal 1.074 BEF door incor-
poratie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
omzetting kapitaal in euro. aanpassing en coördinatie van de statuten.
6. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(70282) De raad van bestuur.

Hardelingen, naamloze vennootschap,

Hardelingenstraat 5, 3730 Sint-Huibrechts-Hern

H.R. Tongeren 29 — BTW 426.770.702

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Goedkeuring van
de bezoldigingen. 7. Omvorming kapitaal in euro. 8. Diversen. (70283)

« Harmonie » , naamloze vennootschap,

Mechelsesteenweg 195, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 41736 — BTW 404.708.150

De aandeelhouders worden uitgenodigd op een buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Jan Boeykens te Antwerpen, Van Eycklei 1 op 30/05/2001aanstaande
om 17 uur. De vergadering zal beraadslagen en besluiten nemen over
de volgende agenda : 1. Schrapping van de afkorting, naamloze
vennootschap, in de naam van de vennootschap. 2. Opheffing van de
nominale waarde der aandelen. 3. Verhoging van het kapitaal van de
vennootschap met één miljoen tweehonderd tweeëntwintig duizend
vierennegentig (1.222.094,-) frank door incorporatie van beschikbare
reserves in het kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 4. Omzet-
ting van het kapitaal in euro. 5. Herschrijving van de bepalingen inzake
de wijziging van het kapitaal. 6. Schrapping van de statutaire verwij-
zing naar de regels bij inkoop van eigen aandelen door de vennoot-
schap. 7. Herleiding van het statutair vastgelegde minimum aantal
bestuurders. 8. Inlassing van de statutaire mogelijkheid tot besluitvor-
ming binnen de raad van bestuur buiten fysieke vergadering. 9. Schrap-
ping van de verplichting dat een aandeelhouder op de algemene
vergadering slechts kan vertegenwoordigd zijn door een andere
aandeelhouder. 10. Formele opheffing van de stemrechtbeperking.
11. Volledige herschrijving van de coördinatie der statuten : - rekening
houdend met de vorige agendapunten en bovendien - in functie van
de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende
het Wetboek van Vennootschappen, zonder evenwel inhoudelijke wijzi-
gingen door te voeren, tenzij deze wijzigingen die - op grond van
verwijzingen in de statuten van de vennootschap naar de gecoördi-
neerde wetten op de handelsvennootschappen - thans door de Wet van
zeven mei negentienhonderd negenennegentig opgelegd worden.
12. Machtiging. Om te kunnen deelnemen dienen de aandeelhouders
zich te schikken naar de statutaire voorschriften. (70284)
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« Harry’s Invest », naamloze vennootschap,
Martelarenstraat 33, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 91701 — NN 455.410.842

Bijeenroeping algemene vergadering

Jaarvergadering op maandag 28/05/2001 om 14.00 uur, op de maat-
schappelijke zetel van de vennootschap. Agenda : 1. lezing van het
jaarverslag. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afge-
sloten per 31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Rond-
vraag. (70285)

Hebalo, naamloze vennootschap,
Wijnsbergstraat 6A, 8570 Anzegem (Vichte)

H.R. Kortrijk 78731

De Heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen op woensdag 30/05/2001 om 11 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan
de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Rondvraag. Neerlegging
van de aandelen : vijf dagen voor de vergadering op de maatschappe-
lijke zetel. (70286)

Herbergh, naamloze vennootschap,
Holstraat 7, 9255 Buggenhout

H.R. Mechelen 64942 — BTW 427.588.173

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 17.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. Zich
richten naar de statuten. (70287)

« Hercha », naamloze vennootschap,
Potyzestraat 42, 8900 Ieper

H.R. Ieper 35103 — NN 451.892.118

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap voor het ambt van meester DONCK Patrick notaris te
Lo-Reninge op 29/05/2001 om 14.30 uur met volgende agenda : 1) Na
kennisname van het vereiste verslag en van een situatie die niet meer
dan drie maanden voordien werd opgemaakt, wijziging, uitbreiding en
herformulering van het doel inzake onder meer patrimoniumbeheer,
holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau in financiële, commerciële,
administratieve en informatica aangelegenheden alsmede tussenper-
soon in de handel en schrapping van de boekhoudkundige activiteiten.
2) Een kapitaalvermindering met driehonderd tweeëntwintig Belgische
frank (322,-BEF) om het kapitaal te brengen op negenentwintig miljoen
zeshonderd negenenzeventigduizend zeshonderd achtenzeventig
Belgische frank (29.679.678,-BEF), en dit ter aanzuivering van een
geleden verlies ten belope van het overeenkomstig bedrag. 3) Vaststel-
ling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering hiervoor en
omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. 4) Na kennisname
van het vereiste verslag, toekennen van een toegestaan kapitaal tot twee
miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 euro) en voorzien van
mogelijkheid van conversie van aandelen en inkoop van eigen
aandelen en winstbewijzen in het voordeel van de raad van bestuur.
5) (Her)formulering van de modaliteiten van uitoefening van het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, van de bijeenkomsten,
samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur,
benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, van
bijeenkomsten en werking van de algemene vergadering, van de
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, van de winst-
verdeling en de aflossing van het kapitaal. 6) Aanneming van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en actualise-
ring. 7) Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten.
(70288) De raad van bestuur.

Het Vlakke Land, naamloze vennootschap,
Witte Bremlaan 9, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 77154

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, op
de maatschappelijke zetel, op vrijdag 01/06/2001 om 18 uur. —
Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Omzetting kapitaal in euro. 4. Rondvraag. Neerlegging
aandelen : vijf dagen voor de algemene vergadering op de maatschap-
pelijke zetel. (70289)

Hinoma, naamloze vennootschap,
Markt 55, 9240 Zele

H.R. Dendermonde 49678 — BTW 452.416.611

De raad van bestuur roept de aandeelhouders op tot de buitenge-
wone algemene vergadering die wordt gehouden op 30/05/2001 om
18 uur in de kantoren van notaris Anthony Wittesaele te Tielt Tram-
straat 22. — Agenda : 1. Kapitaalverhoging met vijfhonderd en één
duizend en vierenzeventig (501.074,-) frank om het kapitaal te brengen
van twee miljoen frank op twee miljoen vijfhonderd en één duizend en
vierenzeventig frank, door inlijving van overgedragen winsten ten
belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder
aandeel. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in
Belgische frank, naar euro, waardoor het kapitaal ad twee miljoen
vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig frank voortaan tweeën-
zestig duizend (62.000,-) euro zal bedragen. 3. Aanneming van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten, en actualisering,
hernummering en vernieuwing van de tekst en schrapping van de
overbodige bepalingen. (70290)

Hoeve, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 17b, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 283528 — NN 444.166.760

Bijeenroeping algemene vergadering

Jaarvergadering op donderdag 31/05/2001 om 10.00 uur, op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Agenda : 1. Lezing van
het jaarverslag. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Rondvraag. (70291)

« Hoisting Equipment », naamloze vennootschap,
Rijksweg 15A, 2880 Bornem

H.R. Mechelen 60110 — BTW 415.869.484

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, op
de maatschappelijke zetel, op donderdag 31/05/2001 om 15 uur. —
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur - jaarverslag. 2. Verslag van de
commissaris-revisor. 3. Goedkeuring jaarrekening 2000. 4. Resultaat-
verwerking. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten en de wettelijke voor-
schriften ter zake. (70292)

Holding Ackerman, naamloze vennootschap,
Gentstraat 405, 9041 Oostakker

H.R. Gent 172015

Buitengewone algemene vergadering op 28/05/2001 om 11 uur, op
de zetel. — Agenda : 1. Verhoging kapitaal met 1.251.074 Bef. 2. Omvor-
ming kapitaal in 62.000 euro. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de bepalingen voor het bijwonen van de vergadering.

(70293)
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Holger, naamloze vennootschap,
Nieuwe Steenweg 141, 8420 De Haan

H.R. Brugge 89102

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. (70294)

Holz-Bois, naamloze vennootschap,
Bosdel 41, 3600 Genk

H.R. Tongeren 67347 — BTW 411.968.403

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 07/06/2001 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Bespreking jaar-
rekening. 3. Goedkeuring jaarrekening . 4. Kwijting bestuurders.
5. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding bestuurders.
6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(70295) De raad van bestuur.

Holz-Bois, naamloze vennootschap,
Bosdel 41, 3600 Genk

H.R. Tongeren 67347 — BTW 411.968.403

Aangezien het quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone
algemene vergadering van 02/05/2001 wordt een tweede buitenge-
wone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Remi Fagard te Genk, Bochtlaan 29, op 28/05/2001 om 10u30 met
volgende agenda : a. Kapitaalsverhoging met 1.783.990 BEF om het
kapitaal te brengen van 2.250.000 BEF op 4.033.990 BEF door omzetting
van reserves in kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.
b. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging gerealiseerd werd. c. Omzet-
ting kapitaal in euro. d. Aanpassing statuten aan : - wetten van
18/07/1991 en 13/04/1995, omtrent vennootschappenwet - wet van
07/05/1999 houdende het wetboek van vennootschappen - genomen
beslissingen. Dientengevolge afschaffing van bestaande tekst van
statuten en vervanging door nieuwe statuten zonder te raken aan de
essentiële bestanddelen van de vennootschap. e. Machten aan raad van
bestuur - Coördinatie van statuten. Zich schikken naar de statuten.
(70296) De raad van bestuur.

Homab, naamloze vennootschap,
Lostraat 5, 3668 Niel-bij-As

H.R. Tongeren 656251

De algemene vergadering heeft plaats op 01/06/2001 om 10 uur te
2050 Antwerpen, Thonetlaan 110. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de
jaarrekening en bestemming van het resultaat. 2. Kwijting aan de
bestuurders. 3. Ontslagen en benoemingen. 4. Diversen. Om de verga-
dering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de
statuten. (70297)

Homac, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 259, 3454 Rummen

H.R. Hasselt 91472 — BTW 457.080.331

Gewone algemene vergadering op 31/05/2001 om 14 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de raad
van bestuur. 5. Besprekingen van diverse aard. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te richten naar de bepalingen van de
statuten. (70298)

Home, naamloze vennootschap,
Molenstraat 88, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 73006 — BTW 451.524.805

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op de zetel van de vennootschap zal plaatsvinden op
01/06/2001 om 18 uur. — Dagorde : 1. Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuur-
ders. 3. Bezoldigingen. 4. Rondvraag. (70299)

Hospithera, société anonyme,
rue Emile Féron 70, 1060 Bruxelles

R.C. Bruxelles 311376 — T.V.A. 403.015.402

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le
28/05/2001 à 11 heures. — Ordre du jour : Rapport de gestion du
conseil d’administration et du commissaire réviseur. Approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. Affectation des résultats. Décharge
aux administrateurs et au commissaire réviseur. Divers. Pour assister à
l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant la
réunion. (70300)

Houthandel Dequidt, naamloze vennootschap,
Albert I-laan 27A, 8630 Veurne

H.R. Veurne 1344 — BTW 405.252.340

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 14u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70301)

Houtwijk, naamloze vennootschap,
Vosseschijnstraat Kaai 140, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 40070 — BTW 404.645.594

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
07/06/2001 te 18 uur, met als 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. (70302)

H.T.C., naamloze vennootschap,
Kanaalkom 17, 3960 Bree

H.R. Tongeren 67011 — BTW 438.879.369

Jaarvergadering op 31/05/2001 te 19 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Beraadslaging i.v.m. art 60 ven. wet. 2. Verslag raad
van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestem-
ming resultaat. 5. Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders.
6. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (70303)

Huis L. Claeys-Verhelst, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 55, 8460 Oudenburg

H.R. Oostende 783 — BTW 405.246.303

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel 31/05/2001 om
16 u. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Verslag Commissaris-
Revisor. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Aanwending
resultaat. 5. Ontlasting beheerders. 6. Statutaire benoemingen.
7. Omvorming kapitaal in euro. 8. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (70304)
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« Hydro Cleaning International »,
afgekort : « H.C.I. », naamloze vennootschap,

Starrenhoflaan 15, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 256870 — BTW 430.983.371

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering dd.
28/05/2001 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Lezing verslag raad van bestuur. 2. Nazicht en goedkeuring jaar-
rekening, met bestemming resultaat. 3. Strijdigheid van belangen van
vermogensrechtelijke aard. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Rondvraag.
Zich richten naar de statuten. (70305)

Igloo, société anonyme,
chemin d’Odrimont 32A, 1380 Lasne

R.C. Nivelles 65496 — T.V.A. 440.602.902

L’assemblée générale extraordinaire se tiendra le 28/05/2001, à
10 heures, au bureau du notaire BROHEE, avenue de Tervueren 25,
bte 4 à 1150 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Augmentation de capital
pour le mettre en conformité avec le Code des Sociétés. 2. Expression
du capital en euro. 3. Mise en concordance des statuts avec les décisions
prises. (70306)

IJzer- & Metaalgieterij De Sweemer, naamloze vennootschap,
Industrielaan 38, 9900 Eeklo

H.R. Gent 134957 — BTW 420.517.863

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 11 uur op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoeming bestuurders.
6. Varia. (70307)

Imach, naamloze vennootschap,
Kruiningestraat 6, 2100 Deurne (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 286820

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70308)

Imbavco, naamloze vennootschap,
Dam 2A, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 129299 — BTW 449.827.897

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
29/05/2001 om 17.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 30/12/2000. 2. Kwijting aan de
bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Benoemingen.
(70309) De raad van bestuur.

Imeon & Etiam, naamloze vennootschap,
Louisalaan 76, 1050 Brussel

H.R. Brussel 589812 — BTW 454.690.963

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 07/06/2001 om 20 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag en benoemingen.
5. Rondvraag. Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te
schikken naar de statutaire bepalingen. (70310)

Immo ’t Pompierke, naamloze vennootschap,
Kortrijksesteenweg 214, 9830 Sint-Martens-Latem

H.R. Gent 180704

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
28/05/2001 om 10 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. verslag van de raad van bestuur 2. goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000 3. bestemming van het resultaat 4. kwijting aan de
bestuurders 5. herbenoeming raad van bestuur 6. diversen 7. zich
richten aan de statuten (70311)

Immo 1102, naamloze vennootschap,
Diepenbekerweg 65/2, te Hasselt

H.R. Hasselt 95203 — BTW 418.012.293

De aandeelhouders worden opgeroepen om aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
maandag 28/05/2001 om 17u00 in het kantoor van notaris Peter Berben
te Neerpelt, Boseind 23. De aandeelhouders worden eraan herinnerd
dat een eerste vergadering op 7 mei 2001 om 17u00 niet in getal was,
en dat een tweede vergadering derhalve rechtsgeldig kan beraadslagen
ongeacht het behaalde aanwezigheidsquorum. — Agenda : 1. Kapitaal-
verhoging ten belope van 5.067.980,- Bef, om het te brengen van
3.000.000,- Bef op 8.067.980,- Bef door incorporatie van beschikbare
reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen. 2. Vaststelling
kapitaalverhoging. 3. Omzetting van het kapitaal in tweehonderd-
duizend euro. 4. Schrapping van het toegestaan kapitaal. 5. Aanpassing
van artikel 5 der statuten inzake het kapitaal teneinde het in overeen-
stemming te brengen met de hogergenomen besluiten. 6. Aanpassing
van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen.
7. Ontslag en benoeming bestuurders. 8. Bijzondere volmacht inzake
wijziging handelsregister en BTW . 9. Opdracht tot coördinatie der
statuten.
(70312) De raad van bestuur.

Immo 2000, société anonyme,
rue Duvivier 22, 4000 Liège

R.C. Liège 184794 — T.V.A. 450.533.524

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001., au siège social. —
Ordre du jour : 1. Approbation comptes annuels au 31/12/2000.
2. Affectation du résultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Nomina-
tions statutaires. 6. Conversion du capital en euro. 7. Divers. Se
conformer aux statuts. (70313)

Immo Bosduin, naamloze vennootschap,
Hortensiadreef 3, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 217174 — NN 419.349.905

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op dinsdag 05/06/2001 te 10 uur. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming
kapitaal in euro. Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerleg-
ging der titels op de maatschappelijke zetel, vijf dagen voor de
vergadering volgens artikel 21 der statuten. (70314)

Immo Breydel, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 13, 9200 Wetteren

H.R. Dendermonde 44307 — BTW 449.728.120

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
31/05/2001 te 18.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting aan bestuurders. 5. Varia. (70315)
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Immo Buro, naamloze vennootschap,

Gieterijstraat 15, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 125353

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
31/05/2001 om 17 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening op
31/12/2000. 3. Goedkeuring van deze stukken. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Aanwending van het resultaat. 6. Rondvraag.
(70316) De raad van bestuur.

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 01/06/2001 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
31/12/2000. 4. Goedkeuring van de Jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 5. Kwijting aan de Bestuurders. 6. Eventuele herbenoe-
mingen. 7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70317)

Immo Clavan, naamloze vennootschap,

Nieuwstraat 8, 3832 Wellen (Ulbeek)

H.R. Tongeren 140 — BTW 440.510.652

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 10 uur op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70318)

Immo Continental, naamloze vennootschap,

Leugenberg 270, 2180 Ekeren

H.R. Antwerpen 263312 — NN 433.581.684

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28/05/2001 om 17 uur, ter maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekeningen per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal naar euro. 6. Diversen. Zich
schikken naar de statuten. (70319)

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 01/06/2001 om
17 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van bestuurders. 2. Bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders. 4. Winstverdeling. 5. Omvorming
kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Om deel te nemen aan de vergadering,
zich schikken naar de statuten. (70320)

Immo Gijsbrechts, naamloze vennootschap,

Oude Liersebaan 122, 2200 Hallaar

H.R. Mechelen 61245

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op 01/06/2001 om 16.00, op de zetel. —
Agenda : Bespreking jaarrekening en jaarverslag 31/12/2000. Goed-
keuring jaarrekening. Kwijting aan de bestuurraad. Omvorming
kapitaal in euro. (70321)

Immo Haerinck, naamloze vennootschap,

Deerlijkseweg 218, Waregem

H.R. Kortrijk 122209

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
28/05/2001 om 17 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening op
31/12/2000. 3. Goedkeuring van de stukken. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Aanwending van het resultaat. 6. Rondvraag.
(70322) De raad van bestuur.

Immo Hoeselt, naamloze vennootschap,

Industrielaan 35, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 64231 — BTW 434.738.954

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, welke zal gehouden worden op 31/05/2001 om
18 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de raad van bestuur. 5. Besprekingen van diverse aard. Rondvraag.
Zich richten naar de statuten. (70323)

Immo JB, société anonyme,

avenue Milieu du Monde 8, 5000 Namur

R.C. Namur 64881

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social le
30/05/2001 à 18 h. — 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. Conversion du capital
en euro. 6. Divers. (70324)

Immo Klein Brabant, naamloze vennootschap,

Provinciale Weg 2, 2890 Sint-Amands

H.R. Mechelen 58417

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op 31/05/2001 om 14.00 u., op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de bestuurders. 2. Goed-
keuring van de voorgelegde jaarrekening per 31/12/2000. 3. Resultaat-
bestemming. 4. Vergoeding bestuurders en vennoten. 5. Kwijting aan
de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Varia. De
aanwezige aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (70325)
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Immo Neusenberg, naamloze vennootschap,

Drongensesteenweg 15, 9000 Gent

H.R. Gent 189342 — NN 443.904.959

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op maandag 28/05/2001 om
11 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake
toepassing van art. 60 van de vennootschappenwet. 2. Jaarverslag van
de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000 en van de resultatenverwerking. 4. Kwijting aan de raad
van bestuur. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diverse. De aandeelhou-
ders dienen zich te schikken naar de statuten. (70326)

Immo Tradec, naamloze vennootschap,

Park ter Kouter 16, 9070 Destelbergen (Heusden)

H.R. Gent 156905

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op maandag
28/05/2001 om 18.00 u. op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap. — Agenda : 1. Bespreking van de jaarrekening per 31/12/2000.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan
de raad van bestuur. 4. Rondvraag. Om aan de vergadering deel te
nemen dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de wet en de
statuten. (70327)

Immo Vervaeke, naamloze vennootschap,

IJzeren bareel 1, 8587 Spiere-Helkijn

H.R. Kortrijk 97924 — NN 420.579.132

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 28/05/2001 te 19 uur op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring uitstel datum
jaarvergadering. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 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. (70328)

Immo Vossen, naamloze vennootschap,

Visesteenweg 221, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 80616 — NN 458.683.801

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 30/05/2001 om
17.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2.Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Goedkeuring van de bezoldigingen. 7. Diversen. (70329)

Immo Wildiers, naamloze vennootschap,

Berlaarbaan 264, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

H.R. Mechelen 66478

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 17.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Ontslag en herbenoeming bestuurders. 6. Omvorming kapitaal
in euro. 7. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70330)

Immo-Deca, société anonyme,
hameau du Marais 2, 7522 Blandain

R.C. Tournai 53626 — T.V.A. 417.733.864

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.30 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Divers. (70331)

Immo-Materne, naamloze vennootschap,
Opleeuwstraat 14, 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw)

H.R. Tongeren 71434 — NN 446.926.411

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 15 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening op 31/12/2000. Kwijting aan de bestuurders. 4. Rond-
vraag. Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve zich te schikken
naar de statutaire bepalingen. (artikel 10 van de statuten) (70332)

Immobilien Talmar, naamloze vennootschap,
Dr. Persoonslaan 29, 2830 Willebroek

H.R. Mechelen 56970

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
01/06/2001 om 18 uur op de zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening per 31/12/2000.
Resultaatbestemming. 4. Emolumenten. 5. Kwijting bestuurders.
6. Benoemingen en ontslagen. 7. Varia. Zich schikken naar de statuten.

(70333)

Immobilière d’Arville, société anonyme,
rue de Faulx 134, 5340 Faulx-les-Tombes

R.C. Namur 44635 — T.V.A. 418.697.035

Assemblée générale ordinaire le 22/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Renouvellement des mandats. 7. Divers. (70334)

(Cette insertion aurait dû paraître le 5 mai 2001.)

Immobilière de Basseille, société anonyme,
rue Royale 35, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 414942 — T.V.A. 418.686.840

L’assemblée générale se tiendra le 22/05/2001 à 15 h, au siège social
de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Conversion du capital en euro. 5. Décharge aux
administrateurs. 6. Démissions et nominations statutaires.
7. Divers. (70335)

(Cette insertion aurait dû paraître le 5 mai 2001.)

Immobilière de Biernaubus, société anonyme,
rue du Vert Bois 170, 6110 Montigny-le-Tilleul

R.C. Charleroi 404

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 28/05/2001 à 19 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport
du conseil d’administration. 2. Approbation des Comptes Annuels
arrêtés au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. (70336)
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Immobilière Def, société anonyme,
rue Nysten 44, 4000 Liège

R.C. Liège 184707

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Divers. (70337)

Immobilière des Nations, société anonyme,
avenue Fr. Roosevelt 127, 1050 Bruxelles-5

R.C. Bruxelles 373451

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Démission/nomination administrateurs. Divers.

(70338)

Immobilière du Sud, société anonyme,
rue Saint-Nicolas 251, 4000 Liège

R.C. Liège 172773

a) L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 31/05/2001 à 18 heures
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration 2. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits.
3. Approbation des comptes annuels, du compte d’exploitation.
4. Décharge de gestion à donner aux administrateurs. 5. Affectation à
donner aux résultats de l’exercice. 6. Divers.

b) Assemblée générale extraordinaire au siège social le 31/05/2001 à
16h30. — Ordre du jour : 1. Adaptation du capital en euro. 2. Adapta-
tion des statuts au Code des Sociétés. (70339)

Immobilière Dumont, société anonyme,
rue de la Procession, 7780 Comines

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire, qui se
tiendra le 28/05/2001 à 18 heures au siège social. — Agenda :
1. Rapport du rapport de gestion. 2. Discussion des comptes annuels
arrêtés au 31/12/2000. 3. Approbation des comptes annuels.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Emoluments. 6. Nomination des
administrateurs. (70340)

Immobilière J.D., société anonyme,
rue Nysten 44, 4000 Liège

R.C. Liège 184708

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 16.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Divers. (70341)

Immobilière Les Groseilliers, société anonyme,
allée des Peupliers 17, 7320 Bernissart

R.C. Tournai 85361 — BTW 465.750.943

Assemblée générale ordinaire le 31/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Conversion du capital en euro. Divers. (70342)

Immobilière Rosa, société anonyme,
avenue J. Sermon 25, 1083 Ganshoren

R.C. Bruxelles 475211

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 10.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Divers. (70343)

Immoco, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 198, 2390 Malle

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op vrijdag
01/06/2001om 16 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Winstverdeling. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (70344)

Immofa, naamloze vennootschap,
steenweg op Mol 118, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 050915 — BTW 424.438.643

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Jozef Coppens te Vosselaar, Cingel 12 op 29/05/2001 om 11.30 uur met
als agenda :

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 26.478 BEF om
het te brengen van 9.050.000 BEF tot 9.076.478 BEF door de afname van
zelfde bedrag van de beschikbare reserves en zonder de creatie van
nieuwe aandelen.

2. Conversie kapitaal in euro.

3. Volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan
voormelde agendapunten en aan de bepalingen van de wetten van
18 juli 1991 en 13 april 1995 houdende wijzigingen vennootschap-
penwet en de wet van 07 mei 1999, gewijzigd door de wet van
23 januari 2001, houdende codificatie van het Wetboek van vennoot-
schappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten. (70345)

Immofin, naamloze vennootschap,
steenweg op Mol 87/1, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 55266 — BTW 428.439.991

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Jozef Coppens te Vosselaar, Cingel 12 op 29/05/2001 om 11.00 uur met
als agenda :

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 45.172 BEF om
het te brengen van 11.250.000 BEF tot 11.295.172 BEF door de afname
van zelfde bedrag van de beschikbare reserves en zonder de creatie van
nieuwe aandelen.

2. Conversie kapitaal in euro.

3. Volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan
voormelde agendapunten en aan de bepalingen van de wetten van
18 juli 1991 en 13 april 1995 houdende wijzigingen vennootschap-
penwet en de wet van 07 mei 1999, gewijzigd door de wet van
23 januari 2001, houdende codificatie van het Wetboek van vennoot-
schappen. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de statuten. (70346)
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Immojem, société anonyme,
rue Renkin Sualem 75, 4101 Seraing (Jemeppe)

R.C. Liège 177249

Assemblée générale ordinaire le 30/05/2001 à 19.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Appro-
bation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Divers. (70347)

Immoram, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 47, 1650 Beersel

H.R. Brussel 480112

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 07/06/2001 te 18 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (70348)

Impresor, société anonyme,
rue de Douvres 21, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 185744 — T.V.A. 402.728.162

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration.
2. Rapport commissaire-réviseur. 3. Approbation des comptes annuels
au 31/12/2000. 4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux administra-
teurs. 6. Décharge au commissaire-réviseur. 7. Nomination d’adminis-
trateurs. 8. Divers. (70349)

Imvertec, naamloze vennootschap,
Jan Van de Wouwerstraat 58, 2660 Hoboken

H.R. Antwerpen 223103 — BTW 420.764.719

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 20u op de zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening + bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 5. Varia. (70350)

Industra, naamloze vennootschap,
Smallandlaan 21, 2660 Hoboken

H.R. Antwerpen 292158 — BTW 447.917.987

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd
aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering die zal
worden gehouden op het kantoor van notaris Jan Van Bael te
Antwerpen, Mechelsesteenweg 65 op dinsdag 29 mei 2001 om 17.00 uur
met volgende agenda : 1. Verhoging van het kapitaal met één miljoen
tweehonderdeenenvijftigduizend en vierenzeventig frank
(1.251.074,- BEF) om het te brengen van één miljoen tweehonderd-
vijftigduizend frank (1.250.000,- BEF) op twee miljoen vijfhonderden-
eenduizend en vierenzeventig frank (2.501.074,- BEF), door incorporatie
van reserves voor een bedrag van één miljoen tweehonderdeenen-
vijftigduizend en vierenzeventig frank (1.251.074,- BEF), af te nemen
van de beschikbare reserves. Er zullen geen nieuwe aandelen worden
uitgegeven. 2. Inlassing van de mogelijkheid slechts twee bestuurders
te benoemen, en voor de raad van bestuur om over te gaan tot
schriftelijke toestemming. 3. Inlassing van een regeling met betrekking
tot het belangenconflict van bestuurders. 4. Inlassing van de mogelijk-
heid op de algemene vergadering te stemmen per brief. 5. Aanpassing
van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten en het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. Coördinatie.
De aandeelhouders wordt erop gewezen dat deze vergadering geldig

zal kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoor-
digde aandelen, omdat reeds op 7 mei een vergadering met dezelfde
agenda heeft plaats gehad.
(70351) De raad van bestuur.

Inema, naamloze vennootschap,
Houthalenseweg 70, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 93731 — BTW 458.740.318

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 19.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Artikel 60 S.W.H.V. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000 en bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Diversen. (70352)

Infor-Villa, société anonyme,
chaussée de Waterloo 1611, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 504037 — T.V.A. 433.237.038

Les actionnaires sont invités à se rendre à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 05/06/2001 à 16 heures, au siège social de la
société. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration en
application de l’article 523 du Code des Sociétés et de l’article 633 du
Code des Sociétés. 2. Rapport annuel du conseil d’administration.
3. Approbation des comptes annuels se clôturant au 31/12/2000.
4. Affectation des résultats - Rémunération du capital investi.
5. Décharge aux administrateurs. 6. Emoluments des administrateurs.
7. Conversion du capital en euro. 8. Divers. (70353)

« Investerings- en Participatiemaatschappij »,
in het kort : « INPAR », naamloze vennootschap,

Kapellestraat 108, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 253866 — NN 429.600.231

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering
d.d. 18/05/2001 gehouden voor geassocieerde notarissen Celis, Celis &
Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59 werd het kapitaal verhoogd
met max. 800.000 BEF door uitgifte van max. 47 aandelen.

De huidige aandeelhouders kunnen hierop intekenen in kontanten
tegen afgerond 17.021,28 BEF per aandeel voor 100 volgestort op de
maatschappelijke zetel.

De inschrijvingstermijn van 15 dagen wordt opengesteld 8 dagen
vanaf deze publicatie. Hierna vervalt het voorkeurrecht van de huidige
aandeelhouders in de mate dat zij er geen gebruik van maakten.
(70354) De raad van bestuur.

Intellisoft, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 290, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

H.R. Brussel 601397 — BTW 457.311.745

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op maandag 28/05/2001 om 10.00 u., op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2.Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan
debestuurders. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Ontslag en benoe-
ming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70355)

Inter-Fashion, naamloze vennootschap,
Vlasmarkt 7a, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 312958 — BTW 425.148.624

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 10 uur op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten. (70356)
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Intercenter, naamloze vennootschap,

Klaverbladstraat 7, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 67278 — BTW 430.392.562

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 13 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 van
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten tot de statuten. (70357)

Interfot, naamloze vennootschap,

Industriepark Doornveld 2, 1731 Zellik

H.R. Brussel 558201 — BTW 447.215.827

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Benoemingen. 6. Divers. Zich richten naar de statuten. (70358)

Interfran, naamloze vennootschap,

Neerveld 10, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen 268564

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 30/05/2001 om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuur-
ders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. Zich gedragen naar
de statuten om toegelaten te worden tot de vergadering. (70359)

Interlabel, naamloze vennootschap,

Nijverheidslaan 14, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 48618 — BTW 403.561.768

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
14 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maximaal 1.000 euro door
incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
omzetting kapitaal in euro. aanpassing en coördinatie van de statuten.
6. Varia. Zich richten naar de statuten. De raad van bestuur. (70360)

Interlin, naamloze vennootschap,

Koning Albertstraat 52, 8791 Beveren (Leie)

H.R. Kortrijk 80530 — BTW 406.193.735

Bijzondere algemene vergadering op 29/05/2001 om 15.00 uur op het
domein Maelstede, in de zaal ″Rapsodie″, Stokerijstraat 161,
8520 Kuurne. — Agenda : 1. Bespreking consolidatie. 2. Diverse.
Uiterlijk op 23 mei 2001 moeten de houders van aandelen aan toonder
de aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen onder
hun naam deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de
KBC Bank, kantoren te Waregem en te Genk.
(70361) De raad van bestuur.

Intermotel, naamloze vennootschap,

Klaverbladstraat 7, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 61144 — BTW 424.930.175

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen welke zal gehouden worden op de maatschappe-
lijke zetel op 31/05/2001 om 18.00 uur met als agenda : 1. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000 met inbegrip van de bestemming
van het resultaat. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Omvorming
kapitaal in euro. 4. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70362)

Internationaal Transport Gheeraert-Brugge, naamloze vennootschap,

Autobaan 10, 8210 Loppem

H.R. Brugge 48759 — BTW 415.561.460

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30/05/2001 te 15 uur, ten maatschappelijk
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 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. (70363)

Interstate Universal, naamloze vennootschap,

Rijkswachtlaan 17, 8300 Knokke

H.R. Brugge 92512 — BTW 461.716.436

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Interstate
Universal, naamloze vennootschap,, met zetel te 8300 Knokke,
Rijkswachtlaan 17, H.R. Brugge 92512, BTW 461.716.436, roept de
aandeelhouders op tot deelname aan de Jaarvergadering welke zal
plaatsvinden ten kantore van notaris Els Van Tuyckom, Prins Leopold-
straat 2, 8310 Sint-Kruis-Brugge, op 28/05/2001 om 11 uur, met de
volgende agenda : 1. Aanvaarding van de wijze van samenroeping van
de algemene vergadering. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 4. Goedkeuring van de
bestemming van het resultaat. 5. Doelwijziging. 6. Wijziging van de
maatschappelijke benaming. 7. Omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in euro. 8. Ontslag van de bestuurders. 9. Benoeming van de
bestuurder. 10. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 11. Rondvraag.
De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht zich te richten naar de
voorschriften van de statuten teneinde hun aanwezigheid en
aandeelhoudersschap kenbaar te maken. (70364)

Isabo, naamloze vennootschap,

Dr. Geensstraat 24-26, 3300 Tienen

H.R. Leuven 77399 — BTW 440.904.689

De aandeelhouders en bestuurders worden uitgenodigd aanwezig te
zijn op de buitengewone algemene vergadering welke zal gehouden
worden op het kantoor van notaris Albert Janssen te 3300 Tienen,
Spiegelstraat 12 op 28/05/2001 om 10.00 uur.

Agenda :

1. kapitaalsverhoging en vaststelling kapitaalsverhoging. 2. omzet-
ting kapitaal in euro. 3. Ontslag bestuurders en voorzitter-
afgevaardigd-bestuurder. 4. Benoeming bestuurders en voorzitter-
afgevaardigd-bestuurder. 5. Aanpassing statuten.

De aandeelhouders en bestuurders worden verzocht zich te schikken
naar de statuten voor de deelname aan de vergadering. (70365)
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Isis-Diffusion, société anonyme,

boulevard Tirou 56, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 145912-— T.V.A. 427375763

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28/05/2001 à 11 h au
siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation comptes annuels au
31/12/2000. 2. Affectation du résultat. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Conversion du capital en euro. 5. Divers. Se conformer aux
statuts. (70366)

ISW, naamloze vennootschap,

Tiensevest 40, 3000 Leuven

H.R. Leuven 100606 — BTW 464.423.726

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die gehouden wordt op dinsdag 29/05/2001 om 16 uur te Leuven,
Tiensevest 40. — Dagorde : 1. Kennisname en goedkeuring van het
jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Kennisname en goedkeuring
van de jaarrekening van 31/12/2000. 3. Goedkeuring en bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. (70367)

Jaco, naamloze vennootschap,

Hasseltsebaan 180, 3940 Hechtel-Eksel

H.R. Hasselt 75199 — BTW 439.944.092

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70368)

Jacobs, naamloze vennootschap,

Gentse Baan 62, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sin-Niklaas 60357 — BTW 466.375.802

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70369)

Jacobs Cargo, naamloze vennootschap,

Heersterveldweg 5, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 87408 — BTW 468.238.695

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 09.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70370)

Jacobs Logistics, naamloze vennootschap,

Heersterveldweg 5, Ind. zone Oost, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 86677 — BTW 466.574.849

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70371)

Jacques Industries, naamloze vennootschap,

Industrieterrein Kanaal Noord 1102, 3960 Bree

H.R. Tongeren 56784 — BTW 425.175.150

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
B.V.B.A. Engelen & Partners te Hasselt op 30/05/2001 om 11u15 die zal
beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen duizendvierenzeventig
(1.001.074,-) Belgische frank teneinde het maatschappelijk kapitaal te
verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en éénduizend vierenzeventig
(2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Aanpassing van artikel 5 der
statuten aan de beslissingen sub 1 en 2. 4. Aanpassing van artikel 14
der statuten met betrekking tot het tegenstrijdig belang. 15 Schrapping
van de overgangsbepalingen in de artikels 18 en 21 der statuten.
6. Coördinatie der statuten, aanpassing van de statuten aan de diverse
wetswijzigingen en aan het Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzoch zich te gedragen conform de
statuten.
(70372) De raad van bestuur.

Jalisa, naamloze vennootschap,

Fochlaan 15, 8300 Knokke-Heist

Gewone jaarvergadering van 01/06/2001 om 10 uur op de zetel.

Agenda :

Verslag van de raad van bestuur. Lezing van de jaarrekening afge-
sloten op 31/12/2000. 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. (70373)

JBC Services, société anonyme,

Grand-Place 60, 7500 Tournai

R.C. Tournai 73262

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2.
Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70374)

Jean-Thierry, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Lammekenslaan 4, bus 2, 8300 Knokke-Heist

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brugge, nr. 351
BTW 449.748.517

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op 29/05/2001 om 11 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van het bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Kwijting aan het bestuur en eventueel organen
van toezicht. 4. Kennisgeving aan de algemene vergadering van :
a. handelingen buiten het vennootschapsdoel. b. in pandgeving van
aandelen. c. tegenstrijdig belang. 5. Benoeming bestuurders. Deponeren
effecten vijf dagen voor de algemene vergadering, hetzij ter maatschap-
pelijke zetel of op elke andere plaats in de statuten aangeduid. (70375)
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Jelimo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Vlaamse Kaai 90, 2000 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 454
NN 437.384.777

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
07/06/2001 te 19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (70376)

Jogrex, naamloze vennootschap,

Londerzeelseweg 64, 1880 Kapelle-op-den-Bos

BTW 414.376.575

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 17.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70377)

Johuma, naamloze vennootschap,

Hulstedorp 16, 8531 Hulste

H.R. Kortrijk 117540 — BTW 436.409.928

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70378)

Jokali, naamloze vennootschap,

Reuvoortweg 27a, 3520 Zonhoven

H.R. Hasselt 63802 — BTW 427.152.267

Jaarvergadering op 1 juni 2001 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.
(70379) De raad van bestuur.

Jungheinrich, naamloze vennootschap, te Heverlee

H.R. Leuven 60055

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, Ambachten-
laan 44, 3001 Heverlee op 29/05/2001 om 14 uur. — Agenda : 1. Lezing
van de verslagen van de Raad van bestuur en van de commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening op 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders, commissaris-revisor en
directiecomité. 5. Benoeming commissaris-revisor. Om toegelaten te
worden tot de vergadering, zich schikken naar de statuten. (70380)

« Jungling », société anonyme,

boulevard Jean de Wilde 30, 4000 Liège

R.C. Liège 29.844 — T.V.A. 404.262.049

Convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 29/05/2001.

Les actionnaires sont priés d’assister à l’AG extraordinaire qui se
tiendra le 29/05/2001, à 16 heures, en l’Etude de maître Paul Wera,
Notaire à Montegnée, actuellement Saint-Nicolas, avec à l’ordre du jour
les points suivants :

1. Après lecture du rapport spécial du CA et prise de connaissance
par l’AG du projet des comptes annuels au 31/03/2001, modification
de l’objet social pour étendre les activités de la société à l’entreprise
générale de travaux, la location de tout matériel, les prestations de
services en tous genres, l’exercice de mandats d’administrateurs etc...
2. Augmentation du capital social à concurrence de 1.151.074 frs, par
incorporation des réserves disponibles, sans création d’actions
nouvelles. Modification corrélative de l’article 5 des statuts. 3. Conver-
sion du capital social en euro et modification corrélative de l’article 5
des statuts. 4. Renouvellement de l’autorisation donnée au CA concer-
nant le capital autorisé à concurrence de 250.000 euro maximum.
Adaptation corrélative des articles 5 et 13 des statuts. 5. Modifications
des statuts pour les adapter aux dernières modifications apportées à la
législation applicable aux sociétés commerciales. Modifications des
articles 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 24 des statuts, suppression
de l’article 6 bis des statuts. 6. Suite à la loi contenant le Code des
sociétés, remplacement de tous les renvois effectués dans les statuts aux
articles des L.C.S.C. par des renvois à la législation applicable aux
sociétés commerciales. 7. Pouvoirs à conférer au conseil d’administra-
tion pour l’exécution des résolutions à prendre et au Notaire instru-
mentant pour établir la coordination des statuts.
(70381) Le conseil d’administration.

Jupiter, naamloze vennootschap,

Onze-Lieve-Vrouw Van Lourdeslaan 19B 13, 1090 Brussel-9

H.R. Brussel 430819 — BTW 421.266.743

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70382)

Juweliers De Graeve, naamloze vennootschap,

Grotestraat 35, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oudenaarde 31119 — BTW 426.447.929

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 19.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontslag en
herbenoeming bestuurders. 5. Kwijting bestuurders. 6. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (70383)

K-Boringen, naamloze vennootschap,

Paalsteenstraat 36, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 52976 — BTW 418.859.163

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 12u op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70384)
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K.H.B., naamloze vennootschap,
Veearts Strauvenlaan 12, 3540 Herk-de-Stad

H.R. Hasselt 77027 — BTW 442.286.841

Jaarvergadering ten maatschappelike zetel op 01/06/2001 om
14 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoe-
mingen. 6. Varia. Zich schikken naar de statuten. (70385)

Kalburg, naamloze vennootschap,
Statiestraat 99, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 233378 — NN 4 236.713 53

Gewone algemene vergadering op 330/05/2001 te 11 u 00 op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan
de bestuurders. 4. Rondvraag. De aandelen dienen minstens 5 dagen
voor de vergadering gedeponeerd te worden op de maatschappelijke
zetel. (70386)

Karpov Design, naamloze vennootschap,
Vloeyenbergdreef 24, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 264596 — BTW 434.336.504

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Jozef Coppens te Vosselaar, Cingel 12 op 28/05/2001 om 09.30 uur met
als agenda :

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 1.251.074 BEF om
het te brengen van 1.250.000 BEF tot 2.501.074 BEF door de afname van
zelfde bedrag van de beschikbare reserves en zonder de creatie van
nieuwe aandelen. 2. Conversie kapitaal in euro. 3. Volledige herwerking
van de statuten om deze aan te passen aan voormelde agendapunten,
aan de wet van 13 april 1995 en aan de bepalingen van de wet van
07 mei 1999, gewijzigd door de wet van 23 januari 2001, houdende
codificatie van het Wetboek van vennootschappen. 4. Ontslag en
benoeming bestuurders.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten. (70387)

Kartonnage Geyskens, naamloze vennootschap,
Nieuwlandlaan 10, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 49843 — BTW 413.305.122

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70388)

Keukens Vossaert Interieur, naamloze vennootschap,
Broekstraat 189, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 28047 — BTW 425.121.801

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op maandag
28 mei 2001 om 17.00 u. op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Bespreking
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31/12/2000. 4. Kwijting aan de raad van bestuur.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. Om aan de vergadering
deel te nemen dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de wet
en de statuten. (70389)

Kimo, naamloze vennootschap,
Yzerlaan 2, 2060 Antwerpen

H.R. Antwerpen 270479 — NN 437511768

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 03/06/2001 te 10 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Herverkiezing bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (70390)

Knaepen Bedrijven, naamloze vennootschap,
Ertenrijkstraat 153, 3545 Halen

H.R. Hasselt 78141 — BTW 443.736.101

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
B.V.B.A. Engelen & Partners te Hasselt op 30/05/2001 op 10u30 die zal
beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van vijfhonderdéénenvijftigduizend
vierenzeventig (551.074,-) Belgische frank teneinde het maatschappelijk
kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en éénduizend
vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Schrapping van het
toegestane kapitaal. 4. Aanpassing van artikel 5 der statuten aan de
beslissingen sub 1 en 2. 5. Coördinatie der statuten, aanpassing van de
statuten aan de diverse wetswijzigingen en het Wetboek der Vennoot-
schappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70391) De raad van bestuur.

Korenveld, naamloze vennootschap,
Korenveldlaan 71, 1780 Wemmel

H.R. Brussel 520310

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring uitstel algemene vergadering. 2. Verslag raad van
bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming
resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70392)

Kova Sint-Truiden, naamloze vennootschap,
Industrieterr. Schurhovenveld 3067, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 71187 — BTW 433.595.047

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1.Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70393)

Kovema, naamloze vennootschap,
Venecolaan 25, 9880 Aalter

H.R. Gent 160196 — BTW 442.930.011

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
01/06/2001, om 11 uur 30. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Kwijting aan de
bestuurders. 6. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering,
neerlegging der aandelen op de zetel, vijf dagen voor de vergadering.

(70394)
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Krekelenberg Invest, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Krekelenberg 49, 2980 Zoersel

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 594
NN 442.104.917

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
30/05/2001 te 17 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Toekennen van een vergoeding voor
ingebrachte gelden. 6. Omvorming maatschappelijk kapitaal in euro.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (70395)

Kube & Kubenz België, naamloze vennootschap,

Nieuwelandenweg 5, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 266840 — BTW 436.057.164

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 te 18 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Omvorming
kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70396)

Kuppon, naamloze vennootschap,

Waregemseweg 129, 9790 Wortegem-Petegem

H.R. Oudenaarde 32238 — BTW 432.716.109

Jaarvergadering op donderdag 07/06/2001 te 15 uur op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwij-
ting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de bepalingen van
de statuten. (70397)

Kustinvest, naamloze vennootschap,

Pater Damiaanlaan 26, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 247081 — BTW 424.986.001

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de maatschap-
pelijke zetel op 30/05/2001 om 11 uur. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekening.
3. Decharge te verlenen aan de bestuurders. 4. Benoemingen. 5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de bepa-
lingen van de statuten. (70398)

L’Immobilière du Midi, société anonyme,

rue Royale 35, 1000 Bruxelles-1

R.C. Bruxelles 617317

Assemblée générale ordinaire le 22/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Conversion
du capital en euro. Décharge aux administrateurs. Divers. (70399)

(Cet avis aurait dû paraître le 13 mai 2001.)

« La Butte aux Bois », naamloze vennootschap,

Paalsteenlaan 90, 3620 Lanaken

H.R. Tongeren 65684 — BTW 437.604.612

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 17.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag bestuurders en commissaris. 2. Bestemming resultaat.
3. Goedkeuring balans en resultatenrekening. 4. Ontlasting aan
bestuurders en commissaris. 5. Statutaire benoemingen. 6. Diver-
sen. (70400)

La Cornette, société anonyme,

avenue Newton 6A, 1300 Wavre

R.C. Nivelles 38711 — T.V.A. 416.023.397

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à H., au siège social. —
Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approbation comptes
annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux administra-
teurs. Divers. (70401)

La Lorraine, naamloze vennootschap,

Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

H.R. Aalst 43461 — BTW 402.225.247

De aandeelhouders worden verzocht de Algemene jaarvergadering
bij te wonen die doorgaat op maandag, 28/05/2001, te 15.oo uur op de
maatschappelijke zetel, Elisabethlaan, 143 te 940 Ninove. — Agenda :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31/12/2000.
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de bedrijfsrevisor. 4. Statutaire
benoemingen. 5. Diversen. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de statuten. (70402)

« La Petite Marmite », société anonyme,

chaussée de Dinant 683, 5100 Wépion

R.C. Namur 52790 — T.V.A. 427.195.225

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale extraordinaire
qui sera tenue au bureau de maître D’Hooghe à Aarschot le 28/05/2001
à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant :

1. Augmentation du capital par incorporation dans le capital de
bénéfices réservés pour un montant d’un million mille septante-quatre
(1.001.074,-) francs, afin d’augmenter le capital de la société jusqu’à
deux millions cinq cents et un mille setante-quatre (2.501.074,-) francs,
sans émission de nouvelles actions. 2. Conversion du capital en euro.
3. Adaptation des statuts aux décisions sub 1 en 2. 4. Coördination des
statuts. 5. Divers.

Les actionnaires sont priés de respecter les prescriptions.
(70403) Le conseil d’administration.

Labelle, naamloze vennootschap,

Nazarethsesteenweg 86, 9770 Kruishoutem

H.R. Oudenaarde 39169 — BTW 450.118.305

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 10.00 uur op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag inzake toepassing art. 60
Venn.Wet. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Voorlezing en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 4. Toewijzing van het
resultaat. 5. Decharge aan de raad van bestuur. 6. Diverse. (70404)
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Labo-Pax, naamloze vennootschap,
Zoerselbaan 125, 2390 Zoersel

H.R. Antwerpen 261857 — BTW 433.405.007

De aandeelhouders worden verzocht de gewone Statutaire algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op woensdag
30/05/2001 om 20.00 uur, in de maatschappelijke zetel, met volgende
agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge aan bestuurders. 5. Diversen. (70405)

L.E.T., naamloze vennootschap,
Vaartlaan 20, 9800 Deinze

H.R. Gent 102715 — BTW 401.029.672

De aandeelhouders worden verzocht jaarlijkse algemene vergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op 30/05/2001 om 10.00 uur, op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur over het boekjaar 2000. 2. Bespreking van de jaarrekening.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000.
4. Herbenoeming bestuurders. 5. Bestemming van het resultaat. 6. Kwij-
ting aan de bestuurders. 7. Varia. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70406)

Lauwers Garage, naamloze vennootschap,
Perksestraat 11-17, 1800 Vilvoorde

H.R. Brussel 481399 — BTW 428.926.080

Jaarvergadering op de zetel op 30/05/2001. — Dagorde : 1.Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen voor de AV.

(70407)

Lauwers, naamloze vennootschap,
8710 Wielsbeke

H.R. Kortrijk 117364 — BTW 436320648

Jaarlijkse gewone algemene vergadering in de maatschappelijke
zetel, op woensdag 30/05/2001 om 17 u 30. — Agenda : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring van jaarrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. 6. Benoeming bestuurders.

(70408)

Lecluyse Machines, naamloze vennootschap,
Beverlaai 3, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 128567 — BTW 449.135.536

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 12u op het kantoor van notaris Opsomer, Doornikse-
wijk 40 te Kortrijk. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en
goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de
bestuurders. 3. Kapitaalsverhoging om het kapitaal te brengen van
1.250.000 BEF op 2.501.074 BEF door incorporatie van reserves zonder
creatie van nieuwe aandelen. 4. Omzetten van het kapitaal in euro.
5. Correlatieaanpassing van artikel 5 van de statuten. 6. Ontslagen en
benoemingen. 7. Varia. Zich richten naar de statuten. (70409)

Lemaitre, société anonyme,
rue Provinciale 141, 7760 Escanaffles

R.C. Tournai 66635 — T.V.A. 432.814.394

Assemblée générale ordinaire le 30/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Conversion du capital en euro. Nominations statu-
taires. Divers. (70410)

Lemmens, naamloze vennootschap,
Molenweg 89, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 77466 — BTW 441.821.934

Aangezien het quorum niet werd bereikt op de buitengewone
algemene vergadering van 3 mei 2001 wordt een tweede buitengewone
algemene vergadering gehouden op 29/05/2001 om 9u30 in het
kantoor van notaris Bart Drieskens te Houthalen, Ringlaan 22. —
Agenda : 1. Verhoging maatschappelijk kapitaal ten belope van
1.251.074 BEF door incorporatie van reserves. 2. Verwezenlijking
inbreng. 3. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging. 4. Omzet-
ting geplaatst maatschappelijk kapitaal van 2.501.074 BEF in euro en
dienovereenkomstige wijziging statuten. 5. Aanpassing statuten aan
nieuwe wetboek van vennootschappen. 6. Machtiging en coördinatie
statuten. Zich richten naar statuten.
(70411) De raad van bestuur.

Lemmens-Le Couter, naamloze vennootschap,
Gentseweg 209, 8792 Desselgem

H.R. Kortrijk 114543 — BTW 432.446.784

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting
bestuurders. 3. Benoemingen en bezoldigingen. 4. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70412)

Lemon, naamloze vennootschap,
Mechelse Steenweg 428, 1930 Nossegem

H.R. Brussel 87898 — BTW 424.721.626

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 31/05/2001 zal gehouden
worden op de maatschappelijke zetel te 15 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000 - Bestemming resultaat. 3. Décharge, ontslag
en benoeming bestuurders. 4. Omzetting van het kapitaal in euro.
5. Kapitaalsverhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te
ronden op het hogere duizendtal. 6. Varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen.

(70413)

Licht, naamloze vennootschap,
Europaweg 1, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 58011 — BTW 422.449.945

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001, 15 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70414)

Limauto, naamloze vennootschap,
Hellebeemden 2, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 52769 — BTW 418.744.446

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
01/06/2001 om 10 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Benoemingen.
5. Kwijting aan de bestuurders. Onmiddellijk na de jaarvergadering zal
een bijzondere vergadering gehouden worden met als agenda :
1. Verhoging kapitaal met 10.645,30 Bef door incorporatie van beschik-
bare reserve. 2. Omvorming kapitaal in Bef naar euro.

Zich schikken naar de statuten. (70415)
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Limbex - Expertisekantoor, naamloze vennootschap,
Kempische Steenweg 412/2, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 78826 — BTW 444.041.749

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering op 28/05/2001 om 11 uur ten kantore van notaris
Remi Fagard, Bochtlaan 29, 3600 Genk. — Dagorde : 1. Kapitaal-
verhoging met 1.241.074 frank om het te brengen van 1.260.000 frank
op 2.501.074 frank door incorporatie van beschikbare reserves ten
bedrage 1.241.074 frank, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Vast-
stelling van de kapitaalverhoging. 3. Uitdrukking van het kapitaal in
euro. 4. Aanvaarding van volledig nieuwe statuten, rekening houdend
met de genomen beslissingen en actualisering, hernummering en
hernieuwing van de tekst, schrapping van het overbodige en aanpas-
sing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en codificatie van
de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en aan het
nieuwe wetboek van vennootschappen, zonder inhoudelijk te raken
aan de wezenlijke bepalingen van de bestaande statuten. 5. Machten
aan de raad van bestuur. Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve
zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (70416)

Limburgse Eiprodukten-Centrale, naamloze vennootschap,
Industriepark Ravenshout Zone 3,

Ambachtsstraat 14, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 80954 — BTW 447.429.029

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
B.V.B.A Engelen & Partners te Hasselt op 30/05/2001 om 11 u 00. die
zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van achthonderd en éénduizend vieren-
zeventig (801.074,-) Belgische frank teneinde het maatschappelijk kapi-
taal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en éénduizend
vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Aanpassing van
artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub 1 en 2. 4. Schrapping van
het toegestane kapitaal in artikel 15. 5. Coördinatie der statuten,
aanpassing van de statuten aan de diverse wetswijzigingen en aan het
Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70417) De raad van bestuur.

Lincotex, naamloze vennootschap,
Tiensestraat 58, 3000 Leuven

H.R. Leuven 89040 — BTW 453.264.667

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 17 u op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Bespreking art 633 & 634 van de vennootschappenwet. 6. Ontslag en
herbenoeming bestuurders. 7. Rondvraag. Zich schikken naar de statu-
ten. (70418)

Lisabeth J., naamloze vennootschap,
Oude Heirbaan 184, 9800 Gottem (Deinze)

H.R. Gent 107852 — BTW 407.648.141

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 11.00 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Allerlei. Gelieve zich te
richten naar de statuten. (70419)

Livera, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Aarschotsesteenweg 371, 3300 Tienen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Leuven, nr. 245
BTW 438.003.203

De aandeelhouders en bestuurders worden uitgenodigd aanwezig te
zijn op de buitengewone algemene vergadering welke zal gehouden
worden op het kantoor van notaris Albert Janssen te 3300 Tienen,
Spiegelstraat 12 op 28/05/2001 om 10.30 uur. — Agenda : 1. kapitaals-
verhoging en vaststelling kapitaalsverhoging. 2. omzetting kapitaal in

euro. 3. Ontslag bestuurders en voorzitter-afgevaardigd-bestuurder.
4. Benoeming bestuurders en voorzitter-afgevaardigd-bestuurder.
5. Aanpassing statuten. De aandeelhouders en bestuurders worden
verzocht zich te schikken naar de statuten voor de deelname aan de
vergadering. (70420)

« Loisir Invest », société anonyme,

avenue de l’Atomium, BP 101, 1090 Bruxelles

R.C. Bruxelles 478870

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Rapport du commissaire-réviseur. 3. Approbation comptes annuels
au 31/12/2000. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-
réviseur. Se conformer aux statuts. (70421)

Loma, naamloze vennootschap,

Boomsesteenweg 95/97, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 265212

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1.Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Herbenoeming. 6. Omzetting kapitaal in euro en aanpassing statuten
volgens devennootschapswetgeving. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70422)

« Loratrans », société anonyme,

chemin du Bois du Roi 102, 4608 Dalhem

R.C. Liège 59719 — T.V.A. 433.894.163

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28/05/2001 à 15 heures
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs.
2. Approbation des bilans et des comptes de résultats. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Divers. Se conformer aux statuts. (70423)

Lucrin, naamloze vennootschap,

Durmenstraat 6, 9850 Nevele (Merendree)

H.R. Gent 150840 — BTW 434.283.351

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 14.00 u. op de maatschappelijke zetel met volgende
agenda : 1. Bespreking van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Bezoldigingen. 5. Diversen. (70424)
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Lumar, naamloze vennootschap,

Markt 47, 9500 Geraardsbergen

H.R. Oudenaarde 40388 — BTW 455.180.022

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op woensdag 30/05/2001 om 17 uur op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Décharge aan de raad van bestuur. 5. Allerlei. Om aan de vergadering
deel te nemen, worden de aandeelhouders verzocht zich te richten naar
de statuten. (70425)

« Lumen Invest », naamloze vennootschap,

Brugsesteenweg 64, 8740 Pittem

H.R. Brugge 73785

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
08/06/2001, om 15 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.Om toegelaten te worden tot de
vergadering, neerlegging der aandelen op de zetel, vijf dagen voor de
vergadering. (70426)

Lummense Wegenbouw, naamloze vennootschap,

Dellestraat 8, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 44007 — BTW 411.879.816

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 28/05/2001 te 16 uur op de zetel van
de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan
de raad van bestuur. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Bezoldigingen.
6. Rondvraag. (70427)

Luvarel, naamloze vennootschap,

Paardenmarkt 61, 2000 Antwerpen-1

H.R. Antwerpen 233022 — BTW 423.354.916

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 07/06/2001 te 16 uur
op de maatschappelijke zetel, Paardenmarkt 61, 2060 Antwerpen.
— Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaar- en resultatenrekening afgesloten per 31/12/2000 en bestemming
van het resultaat. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Rond-
vraag.
(70428) De raad van bestuur.

Luys, naamloze vennootschap,

Raakstraat 6A, 3950 Kaulille

H.R. Hasselt 61228 — BTW 425.082.704

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
B.V.B.A. Engelen & Partners te Hasselt op 30/05/2001 om 10 u 45 die
zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen tweehonderdéénenvijftig-
duizend vierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en
éénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte

van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Aanpas-
sing van artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub 1 en 2. 4. Schrap-
ping van paragraaf 2 en 3 van artikel 8 der statuten. 5. Schrapping van
paragraaf 2 van artikel 22 der statuten. 6. Coördinatie der statuten,
aanpassing van de statuten aan de diverse wetswijzigingen en het
Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70429) De raad van bestuur.

M.M.P-Invest, commanditaire vennootschap op aandelen,
Kasteellei 52, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 272967

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op 05/06/2001 om 14 uur. — Agenda : 1. Verslag
van de statutaire zaakvoerder. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de
statutaire zaakvoerder. 5. Statutaire benoemingen. Om deel te nemen
aan de algemene vergadering gelieve artikel 25 van de statuten in acht
te nemen. (70430)

Mabecon, naamloze vennootschap,
Lauwhoevestraat 25, 2540 Hove

H.R. Antwerpen 225785 — BTW 421.581.301

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
30/05/2001 om elf uur op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening betreffende het
boekjaar per 31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting
aan de bestuurders. Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich
schikken naar artikel 19 der statuten. (70431)

Madison, naamloze vennootschap,
Aalstersesteenweg 271, 9400 Ninove

H.R. Aalst 60211 — BTW 444.856.054

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 30/05/2001 op de maatschappe-
lijke zetel om 19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 3. Bestemming van het
resultaat 4. Kwijting aan de bestuurders 5. Diversen. (70432)

Maegerhoef, naamloze vennootschap,
Heikantlaan 51, 2910 Essen

H.R. Antwerpen 287538

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen welke zal gehouden worden op 28/05/2001 te 15.00 uur, ter
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Resultaatverwerking. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Varia (70433)

Maessen, naamloze vennootschap,
Zonnelaan 28, 3680 Maaseik

H.R. Tongeren 73421 — BTW 449.672.402

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal plaats hebben op de maatschappelijke zetel op
31/05/2001 te 17h00. — Dagorde : 1. Jaarverslag en bespreking van de
jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening en
bestemming van het resultaat. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuur-
ders. Zich schikken naar de statuten. (70434)
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« Magdalena », naamloze vennotschap,
Lippenslaan 302, 8301 Knokke-Heist

H.R. Brugge 59024 — BTW 426.186.227

Daar de buitengewone algemene vergadering gehouden op
24 april 2001 het wettelijk vereiste quorum niet heeft bereikt, worden
de aandeelhouders verzocht de nieuwe buitengewone algemene verga-
dering bij te wonen, die zal worden gehouden in het kantoor van
notaris Vincent de Gheldere te 8301 Knokke-Heist, Graaf
d’Ursellaan 36, op maandag 28/05/2001 om 16u.30.

Agenda :

A/ Algemeen : Aanpassing van de statuten aan de wet van
7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen.

B/ Bijzondere wijzigingen

1. Verslag van de raad van bestuur en verslag van de burgerlijke
vennootschap ″Gislenus Bats & C˚″, bedrijfsrevisorenkantoor die de
vorm van een bvba heeft aangenomen, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
europark-Oost 7, met als mandaatdrager Mevrouw Marleen Hoste,
bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur over de omschrij-
ving van elke inbreng in natura, over de toegepaste waardering-
methode, over het resultaat van deze waarderingmethode toegepast op
de inbreng, over de vergelijking van dit resultaat met het aantal uit te
geven aandelen, over de werkelijke vergoeding toegekend als tegen-
waarde voor de inbreng, gevolgd door de conclusie.

2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 2.598.225 BEF om
het te brengen van 70.652.533 BEF op 73.250.758 BEF, door de uitgifte
van 245 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde
rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die
in de winsten zullen delen vanaf 1 mei 2001, door inbreng in natura.

Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van
10.605 BEF per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie
vastgesteld op 2.395 BEF derwijze dat de uitgifteprijs van elk aandeel
is vastgesteld op 13.000 BEF.

Deze nieuwe aandelen worden onmiddellijk geplaatst en zijn geheel
volstort.

3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging en toekenning van de
nieuw uitgegeven volgestorte aandelen.

De 245 nieuwe aandelen zullen toegekend worden aan Mevrouw
Julia De Brock, gepensioneerde, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Lippenslaan 300, als vergoeding voor de inbreng van de blote
eigendom van het magazijn genummerd ″2″ in het appartements-
gebouw genoemd ″Résidence du Rivage″, Lippenslaan 284/300 en
Dumortierlaan 21/35 te Knokke-Heist.

5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 586.775 BEF om
het te brengen van 73.250.758 BEF op 73.837.533 BEF, door incorporatie
bij het kapitaal van een bedrag van 586.775 BEF, dat zal worden
afgenomen van de reserves van de vennootschap.

6. Conversie van het maatschappelijk kapitaal (thans uitgedrukt in
Belgische frank) naar euro.

C/ Wijziging statuten - artikelgewijze goedkeuring.

D/ Volmacht aan drie bestuurders tot uitvoering van de beslissingen
die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de
gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Om aan deze vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeel-
houders zich gedragen naar de voorschriften van de wet en van de
statuten.
(70435) De raad van bestuur.

Malcorps Beheer, naamloze vennootschap,
Grote Markt 63, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 83807 — BTW 449.880.951

De jaarvergadering der aandeelhouders heeft plaats op
29/05/2001 te 19.00 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting van de
bestuurders. 5. Diversen. (70436)

Malterie de Boortmeerbeek, naamloze vennootschap,
Dorpsstraat 11, 3190 Boortmeerbeek

BTW 403.553.355

De gewone jaarvergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap Malterie de Boortmeerbeek, wordt gehouden op
maandag 28/05/2001 om 11 :30 uur, te 3140 Keerbergen, Raymond
Lambertslaan 10. — Agenda : 1. Bespreking van het jaarverslag van de
raad van bestuur en het verslag van de Commissaris-Revisor betref-
fende het boekjaar afgesloten op 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31/12/2000 en de
bestemming van het resultaat. 3. Omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in euro. 4. Kwijting aan de Bestuurders en aan de
Commissaris-Revisor. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Allerlei. Om
toegelaten te worden tot de vergadering dienen de aandeelhouders zich
te schikken naar de bepaling van het artikel 25 van de statuten.
(70437) De raad van bestuur.

Manam, naamloze vennootschap,
Statiestraat 73, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 240998 — BTW 421.853.691

Jaarvergadering op 29/05/2001 op de zetel. — Dagorde : Goedkeu-
ring raad van bestuur uitstel vergadering. Verslag raad van bestuur.
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. Bestemming resultaat.
Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70438)

Manasales, naamloze vennootschap,
Florent van Cauwenberghstraat 5, 2500 Lier

H.R. Mechelen 71308 — BTW 445.945.622

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten
op 30/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Het geven van
kwijting aan de bestuurders. 5. Vergoeding van het aandelenkapitaal.
6. Vergoeding van de bestuurders. 7. Statutaire benoemingen.
8. Diversen. Zich richten naar de statuten. (70439)

Mansion, naamloze vennootschap,
Peerlaarstraat 15, 2820 Bonheiden

H.R. Mechelen 78065 — BTW 455.564.359

De heren aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarlijkse
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op
01/06/2001 te 14 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de accountant-revisor.
2. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening afgesloten op
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen
aan de bestuurders en aan de accountant-revisor. 5. Omvorming
kapitaal in euro. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70440)

Maran, naamloze vennootschap,
Dorp 15, 2310 Rijkevorsel

H.R. Turnhout 71887

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op vrijdag 01/06/2001 te 18 uur. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekeningen per 31/12/2000. 3. Resultaatsbestemming. 4. Kwijting aan
bestuurders. 5. Goedkeuring vergoeding bestuurders. 6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar
artikel 20 der statuten. (70441)
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Marc Beheyt, naamloze vennootschap,

Rijsenbergstraat 8, 9000 Gent

H.R. Gent 195100 — BTW 439.379.712

De algemene vergadering zal gehouden worden op zondag
28/05/2001 om 11.30 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 3. Bestemming
van het resultaat 4. Kwijting bestuurders 5. Rondvraag. Zich richten
naar de statuten. (70442)

Marlose, naamloze vennootschap,

Hoogstraat 32, 8780 Oostrozebeke

H.R. Kortrijk 126116 — BTW 445.575.042

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 10.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Goedkeuring van het
verslag van de raad van bestuur. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. zich richten naar de statuten. (70443)

Orthopedie Martens, naamloze vennootschap,

Heerstraat 40, 3910 Neerpelt

H.R. Hasselt 67688 — BTW 430.718.897

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen welke gehouden zal worden op
31/05/2001 om 14.00 uur ter studie van notaris Dirk Seresia te Over-
pelt, J. De Vriendtstraat 23, met volgende agenda : a) Kapitaalverhoging
met 1.251.074,- frank om het kapitaal te brengen van 1.250.000,- frank
op 2.501.074,- frank, zonder het creëren van nieuwe aandelen door
incorporatie van reserves in het kapitaal. b) Vaststelling dat de kapitaal-
verhoging gerealiseerd werd. c) Wijziging van art. 5 van de statuten.
d) Omzetting van het kapitaal in euro. e) Wijziging van art. 5 van de
statuten. f) Aanpassing van de statuten aan : - de wet van
13/04/1995 omtrent de vennootschappenwet. - de wet van
7/05/1999 omtrent het wetboek van vennootschappen. - de genomen
beslissingen en derhalve afschaffing van de bestaande tekst van de
statuten en goedkeuren van nieuwe statuten. g) Machtiging aan de raad
van bestuur. Overeenkomstig art. 29 van de statuten moeten de
aandeelhouders ten minste vijf volle dagen voor de vergadering de
aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap.
(70444) De raad van bestuur.

Masada, société anonyme,

allée du Chevreuil 4, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 52439 — T.V.A. 427.401.794

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.30 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport gestion du conseil d’administration.
Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2000. Affectation
du résultat. Décharge au conseil d’administration. Divers. (70445)

Masc, société anonyme,

avenue de l’Hôpital Français 23, 1081 Koekelberg

R.C. Bruxelles 633499 — T.V.A. 465.666.910

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70446)

Matim, naamloze vennootschap,

Vilainstraat 47, 9300 Aalst

H.R. Aalst 51445

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70447)

Matrassenfabriek Van Landschoot, naamloze vennootschap,

Aalterbaan 119, 9990 Maldegem

H.R. Gent 124104 — BTW 418.658.037

De jaarvergadering heeft plaats op 29/05/2001 om 17.00 uur, op de
maatschappelijke zetel, Aalterbaan 119, 9990 Maldegem. — Agenda :
1. Mededelingen conform art. 60 vennootschapswet. 2. Jaarverslag van
de bestuurders. 3. Vergoeding van de bestuurders. 4. Goedkeuring van
de jaarrekening. 5. Goedkeuring en bestemming van het resultaat.
6. Kwijting van de raad van bestuur. 7. Rondvraag-varia. Om de
vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de statuten. (70448)

Max Building, naamloze vennootschap,

M. Herbettelaan 81, 1070 Brussel

H.R. Brussel 508944 — BTW 416.979.838

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot jaarvergadering op
04/06/2001 om 15.00 u. op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de Raad van bestuur. 2. Lezing en onderzoek van de
balans, jaarrekening en de V & W -rekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Goedkeuring van de onder punt 1 en 2 vermelde verslagen en
bescheiden. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Vergoeding aan het
kapitaal. 7. Bestemming van het netto-resultaat van het boekjaar.
8. Allerlei. Zich wenden naar de statuten. (70449)

Max Van Biervliet en zoon, naamloze vennootschap,

Heidelaan 5, 8200 Brugge

H.R. Brugge 30587 — BTW 405.147.125

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel van de vennootschap zal plaats vinden, op
31/05/2001 te 15 uur.

Agenda :

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen 4. Benoe-
mingen.
(70450) De raad van bestuur.

M.C.L.-Invest, naamloze vennootschap,

Stekelbeekstraat 17, 9881 Bellem

H.R. Gent 158781 — BTW 439.458.696

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 01/06/2001 om 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 31/12/2000 en bestemming van het
resultaat. 4. Décharge aan de bestuurders. 5. Varia. Verder dienen de
aandeelhouders zich te schikken naar de statuten. (70451)
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Medisun, naamloze vennootschap,

Krekelweg 9, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 62117 — BTW 436.054.887

Jaarvergadering op 31/05/2001 te 14 uur op het kantoor van notaris
Coppens, Cingel 12, 2350 Vosselaar. — Dagorde : 1. Bespreking volgens
Art. 523 Wetboek van Vennootschappen. 2. Verslag raad van bestuur.
3. Bestemming resultaat. 4. Goedkeuring jaarrekening. 5. Kapitaal-
verhoging. 6. Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennoot-
schappen. 7. Omzetting kapitaal in euro. 8. Kwijting bestuurders.
9. Ontslag en statutaire benoemingen. 10. Allerlei. De aandeelhouders
gelieve zich te schikken naar de statuten. (70452)

Mehaigne, société anonyme,

rue Royale 35, 1000 Bruxelles-1

Assemblée générale ordinaire le 22/05/2001 à 17.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Conversion
du capital en euro. Décharge aux administrateurs. Divers. (70453)

(Cet avis aurait dû paraîltre le 7 mai 2001.)

Melis, naamloze vennootschap,

Frederick Burvenichstraat 138, 9050 Gentbrugge

H.R. Gent 8060 — BTW 400.097.383

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
woensdag 30/05/2001 om 14.00 u. ten kantore van notaris Dehaene A.
in de Schoolstraat 26 te 9040 Gent (Sint-Amandsberg). — Agenda :
1. Bespreking van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan de raad van bestuur.
4. Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves. 5. Omzetting
kapitaal in euro. 6. Aanpassing van de statuten aan de recente
wetwijziging 7. Rondvraag. Om aan de vergadering deel te nemen
dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de wet en de statuten.

(70454)

Mepharm, société anonyme,

chaussée de Nivelles 122, 6041 Gosselies (Charleroi)

R.C. Charleroi 100172 — T.V.A. 401.664.825

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 10 h au siège social. —
Ordre du jour : Rapport du conseil d’administration. Approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. Affectation du résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70455)

Mere, naamloze vennootschap,

Molenweg 71B, 3770 Riemst

H.R. Turnhout 52097 — BTW 420.497.869

Uitnodiging tot de statutaire jaarvergadering op woensdag
30/05/2001 om 15 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Besluit nopens de resultaten. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Uittredingen, benoemingen. 6. Varia. Neerlegging van de aandelen
op de maatschappelijke zetel.
(70456) De raad van bestuur.

Mervi, naamloze vennootschap,
Bredabaan 65, 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 243082 — BTW 426.442.385

Algemene Vergadering dd 31/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. —
Dagorde : 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening over boekjaar 2000 afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Omzetting kapitaal in euro.
6. Verhoging kapitaal met 53,24 euro tot 124.000 euro door incorporatie
reserves. 7. benoeming bestuurders. 8. Aanpassing statuten. (70457)

Meta, naamloze vennootschap,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 42, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 106730

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 01/06/2001 om 10 uur, op de maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000, inclusief 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.
(70458) De raad van bestuur.

Metaalbewerkers, naamloze vennootschap,
Ketegemstraat 11, 9552 Borsbeke

H.R. Oudenaarde 24502 — BTW 400.309.397

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 om 14 uur
op de zetel. — Dagorde : 1. Lezing van het jaarverslag. 2. Bespreking
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening. 4. Goedkeuring bezoldigingen. 5. Décharge te verlenen
aan de bestuurders. (70459)

Meubelen Bos, naamloze vennootschap,
Terbekehofdreef 71, 2610 Wilrijk

H.R. Antwerpen 192704 — BTW 412.846.945

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 15.00 u. op de zetel. — Dagorde :
Jaarverslag va,n de raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000 en bestemming van het resultaat. Kwijting bestuurders.
Ontslagen en benoemingen. Verplaatsing zetel. Rondvraag. Zich
richten naar de statuten. (70460)

Meubelhoutimport Edm. De Decker, naamloze vennootschap,
Industriezone, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 111173 — BTW 404.632.332

Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap, naamloze vennootschap, MEUBELHOUT-
IMPORT EDM.DE DECKER zal gehouden worden op woensdag
30/05/2001 om 10.00 uur op het kantoor van notaris Geert Nouwkens
te 2390 Malle, Hoge Warande 10/1, met volgende agenda : 1. Kapitaal-
verhoging met 721.244 BEF, om het te brengen van 1.800.000 BEF, op
2.521.244 BEF, door incorporatie van beschikbare reserves van
721.244 BEF., zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van
kapitaal in 62.500 euro. 3. Verplaatsing maatschappelijke zetel.
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en de
nieuwe vennootschappenwet. 5. Coördinatie van de statuten. Om deze
buitengewone algemene vergadering bij te wonen, dienen de aandeel-
houders van de titels aan toonder minstens vijf dagen voor de
vergadering hun titels neer te leggen op het adres : Meirestraat 8, Malle.

(70461)
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Mevi, naamloze vennootschap,
Vrijheidslaan 12, bus 4, 1080 Brussel

H.R. Brussel 590604 — BTW 454.675.226

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70462)

Meysmans, naamloze vennootschap,
Pullewouwe 99, 1730 Asse

H.R. Brussel 371531

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 te 14 u. in
de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwij-
ting a/d bestuurders. 4. Rondvraag. (70463)

Mialma, naamloze vennootschap,
Vloeiherkstraat 20a, 3830 Wellen

H.R. Tongeren 67972

Buitengewone algemene vergadering op 28/05/2001 om 19 uur ter
kantore van Not. Wilsens te Wellen, Molenstraat, 29. — Dagorde :
1. Verhoging kapitaal met 701.074 Bef door incorporatie herwaardering-
smeerwaarde zonder uitgifte nieuwe aandelen. 2. Vaststelling dat de
kapitaalsverhoging verwezenlijkt is. 3. Omzetting kapitaal in euro.
4. Aanpassing statuten aan de nieuwe vennootschappenwet. (70464)

Miba, naamloze vennootschap,
Koewacht 92, 9190 Stekene

H.R. Sint-Niklaas 45432 — NN 432.936.041

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 15 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bijzonder verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. (70465)

Michielsens-Sterckx, naamloze vennootschap,
Zuid-Australiënlaan 31-35, 2500 Lier

H.R. Mechelen 64591 — BTW 434.173.285

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op 28/05/2001 te 18 uur op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van
1 januari 2000 tot en met 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in
euro. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
statuten. (70466)

Midan, naamloze vennootschap,
Tulpenlaan 1, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 122

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
6. Benoeming bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70467)

Midlands, naamloze vennootschap,

Ommegangstraat 51, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 27435

De buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden ten
kantore van notaris Christophe Werbrouck, te Mouscron-Dottignies,
boulevard des Alliés 16/6, op 29/05/2001 om 10 uur.

Dagorde :

1. Omvorming van aandelen met nominale waarde in aandelen
zonder aanduiding van de nominale waarde. 2. Verhoging van het
kapitaal ten belope van tweeduizend honderd achtenveertig (2.148,-)
bef, teneinde het kapitaal te brengen van vijf miljoen frank (5.000.000,-)
naar vijf miljoen tweeduizend honder achtenveertig (5.002.148,-) BEF,
zonder creatie van nieuwe aandelen, en zonder nieuwe inbrengen, door
incorporatie in het kapitaal van een som van tweeduizend honderd
achtenveertig frank (2.148,-) af te houden van de beschikbare reserves
van de vennootschap, zoals zij vermeld staat in de jaarrekening
afgesloten op eenendertig december tweeduizend. 3. Vaststelling van
de realisatie van de kapitaalverhoging. 4. Omzetting van de
uitdrukkingsmunt van het kapitaal in euro. 5. Benoeming van de
bestuurders. 6. Aanneming van volledige nieuwe statuten overeenkom-
stig te nemen besluiten en actualisering. 7. Opdracht tot coördinatie van
de statuten. 8. Machten toegekend aan de raad van bestuur om de
nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het voorgaande.

(70468)

Millhill, naamloze vennootschap,

Nieuwelandenweg 32, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 283579 — BTW 444.190.813

De aandeelhouders worden uitgenodigd de jaarvergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op
donderdag 31/05/2001 om 10.00u. met als dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van de resultaten van het boekjaar 01.01.2000-
31.12.2000. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kwijting aan de
commissaris-revisor. 6. Ontslag en benoemingen. 7. Rond-
vraag. (70469)

Mimmo, naamloze vennootschap,

Zuid-Australiënlaan 31-35 2500 Lier

H.R. Mechelen 64590

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 28/05/2001 te 18 uur op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar van
1 januari 2000 tot en met 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in
euro. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
statuten. (70470)

Mitralux Belgium, société anonyme,

à Uccle, rue Edith Cavell 33A

R.C. Bruxelles 220427

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29/05/2001, à 11 h, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapports de gestion des administra-
teurs. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affecta-
tion à donner aux résultats sociaux. 4. Décharge aux administrateurs.

(70471)
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Mobica, naamloze vennootschap,
A. Gossetlaan 50, 1702 Groot-Bijgaarden

H.R. Brussel 499596 — BTW 432.791.234

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 10.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70472)

Modesta, naamloze vennootschap,
Noordervest 1A, 3270 Scherpenheuvel

H.R. Leuven 75092

Jaarvergadering gehouden op dinsdag 30/05/2001 te 14 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikkken naar de statuten.

(70473)

Molenberg, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 155e, 2520 Oelegem

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70474)

MT Management, naamloze vennootschap,
Koningin Astridlaan 55, 9000 Gent

H.R. Gent 156703 — BTW 439.280.732

De aandeelhouders worden verzocht de algemene jaarvergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op 28/05/2001 om 18.00 u., op
de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Ontlasting bestuurders. 5. euro - kapitaalverhoging. 6. Diversen. Zich
schikken naar de statuten. (70475)

Mulders, naamloze vennootschap,
Westelsebaan 140, 3271 Averbode

H.R. Leuven 78832 — BTW 442.956.537

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Bevestiging toegepaste afschrijvingspercentages.
Kwijting aan de bestuurders. Herbenoeming bestuurder. Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (70476)

Multicold, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 95, 2520 Ranst

H.R. Antwerpen 200087 — BTW 414.363.709

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op de maatschappelijke zetel, op 05/06/2001 om 10 uur.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening 2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering gelieve artikel 20 van
de statuten in acht te nemen. (70477)

N.C.M.A., naamloze vennootschap,
Tweemontstraat 62, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 305537 — BTW 453.447.185

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Jozef Coppens te Vosselaar, Cingel 12 op 29/05/2001 om 12.00 uur met
als agenda :

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 25.493 BEF om
het te brengen van 3.000.000 BEF tot 3.025.493 BEF door de afname van
zelfde bedrag van de beschikbare reserves en zonder de creatie van
nieuwe aandelen.

2. Conversie kapitaal in euro.

3. Volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan
voormelde agendapunten en aan de bepalingen van de wet van
13 april 1995 houdende wijzigingen vennootschappenwet en de wet
van 07 mei 1999, gewijzigd door de wet van 23 januari 2001, houdende
codificatie van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten. (70478)

Nebeko, naamloze vennootschap,
Bredabaan 65, 2170 Merksem

H.R. Antwerpen 279044 — BTW 441.563.596

Algemene vergadering dd 31/05/2001 om 19.30 u. op de zetel. —
Dagorde : 1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening over boekjaar 2000 afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Omzetting kapitaal in euro.
6. Aanpassing statuten. (70479)

Nelissen J. Bouw & Business, naamloze vennootschap,
Leuvenselaan 473, 3300 Tienen

H.R. Leuven 60166 — BTW 422.809.142

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
14 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maximaal 7.516 BEF door incor-
poratie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
omzetting kapitaal in euro. aanpassing en coördinatie van de statuten.
6. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(70480) De raad van bestuur.

Nelve, naamloze vennootschap,
Leuvenselaan 473, 3300 Tienen

H.R. Leuven 84905

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
17 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maximaal 33.689 BEF door
incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
omzetting kapitaal in euro. aanpassing en coördinatie van de statuten.
6. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(70481) De raad van bestuur.
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New Look Fashion, naamloze vennootschap,

Over ’t Waterstraat 2, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 80221 — BTW 446.212.173

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 20 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.
(70482) De raad van bestuur.

New Paris Londres, naamloze vennootschap,

Kolvestraat 9, 8000 Brugge

H.R. Brugge 74419 — BTW 445.478.636

De aandeelhouders worden verzocht de jaarrekening te willen
bijwonen welke zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 28 mei 2001 om 14 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 december 2000. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 6. Statutaire benoemingen.
7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten. (70483)

Neyt, naamloze vennootschap,

Heistraat 12, 9080 Lochristi (Beervelde)

H.R. Gent 76234 — BTW 400.162.909

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 28/05/2001 om 16.00 u. op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur. 2) Lezing
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3) Verslag van de commissaris-
revisor. 4) Goedkeuring van de jaarrekening. 5) Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. 6) Goedkeuring van de
toewijzing van het resultaat. 7) Benoeming commissaris-revisor.
8) Allerlei.
(70484) De raad van bestuur.

Neyt Interieur, naamloze vennootschap,

Rivierstraat 11, 9080 Lochristi (Beervelde)

H.R. Gent 76233 — BTW 400.144.103

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goed-
keuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70485)

Nibema, naamloze vennootschap,

Maastrichtersteenweg 21A, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 54202 — BTW 422.508.739

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 29/05/2001 , te 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afge-
sloten per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Décharge
verlenen aan bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70486)

Nidur, naamloze vennootschap,
Aalbekesteenweg 62, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 63767 — BTW 405.357.258

Jaarvergadering op 27/05/2001 om 11.00 uur op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Inroeping artikel 77. 4. Kwijting bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Kapitaalsomvorming. 7. Allerlei. Zich
naar de statuten richten. (70487)

Olinvest, naamloze vennootschap,
Vissersstraat 1, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 72150

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Statutaire benoemingen.
Omvorming kapitaal in euro. Allerlei. Zich richten naar de statu-
ten. (70488)

Omnimeat, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 95, 2520 Ranst

H.R. Antwerpen 183241 — BTW 407.029.915

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op de maatschappelijke zetel, op 07/06/2001 te 15 uur.
— Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening 2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro.
Om deel te nemen aan de algemene vergadering gelieve artikel 20 van
de statuten in acht te nemen. (70489)

Opslag Jespers, naamloze vennootschap,
Beemdenstraat 7, 2340 Beerse

H.R. Turnhout 89655 — BTW 469.777.433

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel op 30/05/2001. — 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. (70490)

Oregon, naamloze vennootschap,
Gravendreef 23, bus 3, 9120 Beveren

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70491)

Ostend Stores Real Estate, naamloze vennootschap,
Oudenburgsesteenweg 31, 8400 Oostende

H.R. Oostende 53612 — BTW 458.286.297

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden wordenop 29/05/2001 om 17 uur, te De Haan,
Orteliuslaan 8. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur
en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en de commissaris-revisor. 5. Diversen. Zich schikken naar
de bepalingen van de statuten. (70492)
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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 01/06/2001 te 18 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Ontslag en benoemingen. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (70493)

Ouatin, naamloze vennootschap,

Holstraat 9, 1831 Diegem

H.R. Brussel 484174 — BTW 429.514.218

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op het
kantoor van notaris Van Nuffel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijck-
laan 24 op 28/05/2001 te 14.00 uur. — Agenda : 1. Kapitaalverhoging
met Bef 153,- door incorporatie reserves naar 777.150 euro. 2. Aanpas-
sing statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving. 3. Rondvraag en
volmacht. (70494)

Oud Brugge, naamloze vennootschap,

Hamiltonpark 20, 8000 Brugge

H.R. Brugge 44305 — BTW 408.261.320

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 15 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwen-
ding.3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Kapitaalverhoging met 1.074 frank om het kapitaal te brengen van
2.500.000 frank op 2.501.074 frank door incorporatie van beschikbare
reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. 6. Uitdrukking kapitaal
in euro. Vaststelling dat het kapitaal 62.000 euro bedraagt. 7. Aanpas-
sing van art.5 van de statuten. 8. Goedkeuring van de tekst van de
gecoordineerde statuten 9. Diverse.
(70495) De raad van bestuur.

Oud-West, naamloze vennootschap,

Antwerpsesteenweg 337, 2390 Malle

H.R. Antwerpen 293280 — BTW 444.799.240

Algemene vergadering op 30/05/2001 om 18 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. (70496)

Outterspan Hout - Bois, naamloze vennootschap,

Schoolstraat 74, 9040 Gent

H.R. Gent 165632 — BTW 447.656.879

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 om 17 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat per 31/12/2000. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming van bestuurders. 6. Allerlei. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (70497)

Overseas Trading Company, naamloze vennootschap,
Luithagen 9, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 232319 — BTW 423.161.708

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op de maatschappelijke zetel op 07/06/2001 om 15.00 uur. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en aan
de commissaris-revisor. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming
kapitaal in euro. Om deel te nemen aan de algemene vergadering,
gelieve artikel 25 van de statuten in acht te nemen. (70498)

P & K, naamloze vennootschap,
Hovenierslaan 11, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 347

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 18 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70499)

P & K Gora, naamloze vennootschap,
Autolei 98, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 255956 — BTW 430.455.019

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70500)

Pam Team, commanditaire vennootschap op aandelen,
Keizer Karelstraat 79 9000 Gent

H.R. Gent 162353 — BTW 444.842.295

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 21 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening.
2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Omvorming maatschappelijk kapi-
taal in euro. 4. Varia. Om toegelaten te worden, zich schikken naar de
statuten. (70501)

Parima - Invest, naamloze vennootschap,
Jubelfeestlaan 51, 1210 Brussel

H.R. Brussel 1661

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 31/05/2001 om 19.30 uur, op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
beplingen van de statuten. (70502)

Pâtisserie Baert en Baute, naamloze vennootschap,
Kustlaan 119, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 60032 — BTW 426.155.147

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op 28/05/2001 op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van het bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Kwijting aan het bestuur en eventueel organen van
toezicht. 4. Kennisgeving aan de algemene vergadering van : a. hande-
lingen buiten het vennootschapsdoel. b. in pandgeving van aandelen.
c. tegenstrijdig belang. 5. Benoeming bestuurders. Deponeren effecten
vijf dagen voor de algemene vergadering, hetzij ter maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats in de statuten aangeduid. (70503)
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″Firma Paul Vander Cruysse″, naamloze vennootschap,
Evendijk Oost 89, 8370 Blankenberge

H.R. Brugge 25780 — BTW 407.172.247

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op 28/05/2001 om 19 uur
in de maatschappelijke zetel, met als dagorde : 1. Omzetting van het
maatschappelijk kapitaal in euro. 2. Aanpassing van de statuten aan het
Wetboek van Vennootschappen. 3. Coördinatie van de statuten. Zich
schikken naar de statuten.
(70504) De raad van bestuur.

Pauli Welfsels, naamloze vennootschap,
Industrielaan 19, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 65197 — BTW 436.373.405

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 28/05/2001 om
19 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 30/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich schikken naar
de statuten. (70505)

Peinture et Décoration Namotte, société anonyme,
avenue de l’Expansion 11, 4432 Alleur

T.V.A. 406.267.078

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 20.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration +
rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation comptes annuels au
31/12/2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administra-
teurs et commissaire-réviseur. 5. Conversion du capital en euro. 6. Elec-
tions statutaires. 7. Divers. Se conformer aux statuts. (70506)

Peko, naamloze vennootschap,
Kruisstraat 40, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 81812 — BTW 448.357.259

Jaarvergadering op 31 mei 2001 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. Zich richten naar de
statuten.
(70507) De raad van bestuur.

Pemaflor, naamloze vennootschap,
Oude Kluisweg 3A, 3740 Bilzen

H.R. Tongeren 48135 — BTW 417.164.435

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 om
15.00 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Lezing jaarver-
slag. 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Bezoldi-
gingen. Zich schikken volgens de statuten.
(70508) De raad van bestuur.

PPI, naamloze vennootschap,
Veldkant 35d, 2550 Kontich

H.R. Antwerpen. 317375 — BTW 458.085.765

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel, Veldkant 35D, 2550 Kontich, op maandag
04/06/2001, te 19 uur. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaar- en resultatenrekening. 3. Bestemming der resul-
taten. 4. Kwijting bestuurders. 5. Diversen. (70509)

Perigord, naamloze vennootschap,

Turnhoutsebaan 273, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 210240 — BTW 417.500.569

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op
28/05/2001 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. Omzetting
kapitaal in euro. 8. Bespreking van de alarmprocedure. 9. Diversen. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-
schriften van de statuten. (70510)

″Persyn″, naamloze vennootschap,

Blokellestraat z/nr, 8550 Zwevegem

H.R. Kortrijk 55463 — BTW 405.435.056

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering die doorgaat op maandag
28/05/2001 om 14u. ten kantore van notaris Dirk DECLERCQ te
8550 Zwevegem, Avelgemstraat 48.

Agenda :

1. Uitbreiding van het doel van de vennootschap.

2. Kapitaalverhoging met 339.900 Bfr. om het kapitaal te brengen van
40 miljoen frank naar 40.339.900 Bfr. door incorporatie in het kapitaal
van de belastingvrije reserves ten bedrage van 339.900 Bfr., zonder
creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde
van elk aandeel.

3. Beslissing om het kapitaal uit te drukken in euro. vaststelling dat
het kapitaal van de vennootschap één miljoen euro bedraagt.

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten alsook aan
de nieuwe Wet op de vennootschappen door het aannemen en goed-
keuren van volledig nieuwe statuten. Deze nieuwe statuten voorzien
onder meer bijzondere en/of gewijzigde bepalingen inzake :

- het bestaan, de publiciteit en de overdracht van aandelen aan
toonder en aandelen op naam.

- de samenstelling, bijeenkomsten, beraadslagingen, stemrecht en
bevoegdheid van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen besluiten en de coördinatie der statuten met recht van inde-
plaatsstelling teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake het
Handelsregister en — BTW . 6. Varia.

Teneinde tot de vergadering toegelaten te worden, worden de
aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de statuten. (70511)

Petra, naamloze vennootschap,

Paalsesteenweg 81, 3580 Beringen

H.R. Hasselt 46112 — BTW 413.605.822

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 20 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Divers. Zich richten naar de statuten. (70512)
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Petroko, naamloze vennootschap,

De Merodelei 95, bus 1, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 30717 — BTW 404.181.083

De aandeelhouders en de bestuurders worden uitgenodigd op de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
28/05/2001 om 14.00 uur op het kantoor van notaris Christian Schuer-
mans te Turnhout, Begijnenstraat 8. — Agenda : 1. verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met 1.251.074 frank door incorporatie van
beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen. 2. omzet-
ting van het maatschappelijk kapitaal in euro. 3. aanpassing van het
artikel 5 van de statuten aan de beslissingen hiervoor sub 1 en 2.
4. aanpassing van de navolgende artikels van de statuten om ze in
overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen. -
artikel 6 (bestuur). - artikel 7 (algemene vergadering). - artikel 11
(toepasselijke wetgeving). 5. Coördinatie van de statuten. De aandeel-
houders en de bestuurders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (70513)

Pharmacentre, société anonyme,

chaussée de Bruxelles 153, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 57185 — T.V.A. 431.307.134

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
le 28/05/2001 à 20.00 H., au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport
conseil d’administration. 2. Approbation comptes annuels au
31/12/2000. 3. Affectation résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. (70514)

Pharmacie de la Ville-Basse, société anonyme,

place de la Victoire 5, 6200 Châtelet

R.C. Charleroi 102546 — T.V.A. 401.607.912

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 10 h au siège social. —
Ordre du jour : Rapport du conseil d’administration. Approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. Divers. (70515)

Pharmacie François, société anonyme,

place Froissart 10, 6460 Chimay

T.V.A. 429.839.959

MM. les actionnaires sont invités à l’Assemblée générale extraordi-
naire du 30/05/2001 à 14 heures en l’étude du notaire Yves HUSSON,
rue du Faubourg 16 à 6460 Chimay. — Ordre du jour : 1. Augmentation
du capital à concurrence de un million deux cent septante et un mille
deux cent quarante quatre (1.271.244,-) francs pour le porter de un
million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs à deux millions
cinq cent vingt et un mille deux cent quarante quatre (2.521.244,-)
francs, sans création de titres par incorporation au capital d’une somme
de un million deux cent septante et un mille deux cent quarante quatre
(1.271.244,-) francs, à prélever sur les bénéfices reportés de la société. 2.
Conversion du capital en euro : 62.500. 3. Mise en concordance des
statuts avec le nouveau Codes des sociétés. (70516)

Pianotechniek Schuljin, naamloze vennootschap,
Markt 4, 3990 Peer

H.R. Hasselt 80227 — BTW 445.977.294

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 01/06/2001 te 17 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Omvorming kapitaal in
euro. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70517)

″Pierre Ducaté & C˚″, naamloze vennootschap,
Morinnestraat 18, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 58599 — BTW 405.335.383

Gezien de vergadering gehouden op 20 april 2001 het wettelijk
quorum niet behaalde, worden de aandeelhouders uitgenodigd tot de
buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op
vrijdag 28/05/2001 om 11.30 uur, ten kantore van notaris Dirk VAN
HAESEBROUCK, te Kortrijk-Aalbeke, Moeskroensesteenweg, 124.
— Dagorde : 1. Schrapping van de zetel uit de statuten - Wijziging van
artikel 2 van de statuten. 2. Omrekening van het kapitaal in euro.
3. Kapitaalverhoging met 12.421,2950 euro teneinde het te brengen op
62.000 euro, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van
12.421,2950 euro, door incorporatie van beschikbare reserves en zonder
creatie van aandelen. 4. Vaststelling dat de kapitaalvermeerdering is
verwezenlijkt - Wijziging van artikel 5 en 6 van de statuten. 5. Aanpas-
sing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en schrap-
ping van de verwijzingen in de statuten naar de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen - Wijziging van de artikelen 8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 21, 22, 23, 27, 29, 30 en 31 van de statuten. 6. Goedkeuring
van de gecoördineerde tekst van de statuten. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(70518) De raad van bestuur.

Planac, naamloze vennootschap,
avenue des Statuaires 45, 1180 Brussel

H.R. Brussel 554696 — BTW 446.168.524

Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering op
31/05/2001 om 12H00, voor notaris Michiels Dirk, Elisabethlaan 15, te
Aarschot. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur (incl. art. 60).
2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting, ontslag, benoeming bestuurders. 5. Kapitaalsverhoging met
1.251.074 Bfr, door incorporatie van reserves, om het kapitaal te
brengen op 2.501.074 bfr, zijnde 62.000 euro, en zonder creatie van
nieuwe aandelen. 6. Conversie van kapitaal in euro. 7. Volledige
herwerking van de statuten om deze aan te passen aan voormelde
agendapunten en aan de bepalingen van de wetten van 13/04/1995 en
07/05/1999, houdende codificatie van het wetboek van vennoot-
schappen. Zich richten naar statuten. (70519)

Planofurn, naamloze vennootschap,
Markt 2, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 93625 — BTW 417.482.159

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 30/05/2001 om
15.00 uur. — Dagorde : 1. Melding toepassing artikel 523
vennootschapswet.

2. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.

3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resul-
taat.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.

6. Benoemingen. Zich richten naar de statuten. (70520)
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Present, naamloze vennootschap,
Toekomstlaan 6, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 37924 — BTW 404.100.911

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de buitengewone alge-
mene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op
DINSDAG 29/05/2001 OM 10.00 UUR op het kantoor van notaris
Philippe Goossens te Grobbendonk, Wijngaardstraat 40. — Agenda
1. Kapitaalverhoging met honderdtachtigduizend zeshonderd achten-
tachtig frank (180.688-F) om het te brengen van vijfenveertig miljoen
frank (45.000.000-F) op vijfenveertig miljoen honderd tachtigduizend
zeshonderd achtentachtig frank (45.180.688-F) door incorporatie van de
bestaande reserves ten belope van voormeld bedrag zonder creatie van
nieuwe aandelen - uitdrukking van het kapitaal in euro. 2. Vaststelling
van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de
vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het wetboek van
vennootschappen. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70521)

President Building, société anonyme,
avenue Franklin Roosevelt 127, 1050 Bruxelles-5

R.C. Bruxelles 496056

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 19.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Démission/nomination administrateurs. Divers.

(70522)

Proesmans-Slechten en C˚, naamloze vennootschap,
Bilzersteenweg 314, bus 1, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 64530 — BTW 435.239.493

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/05/2001, te 17 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 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. (70523)

PTM Consult, naamloze vennootschap,
Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede

H.R. Brugge 156703 — BTW 439.459.092

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 28/05/2001 om 19 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontlasting
bestuurders. 5. euro-kapitaalverhoging. 6. Diversen. Zich schikken naar
de statuten. (70524)

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 01/06/2001 om
20 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000 - Bestemming resultaat 3. Décharge, ontslag
en benoeming bestuurders 4. Omzetting van het kapitaal in euro
5. Kapitaalsverhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te
ronden op het hogere duizendtal 6. Varia. De aandeelhouders dienen
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70525)

Publitan, naamloze vennootschap,
Dynastielaan 2, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 70701

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70526)

Pur Natur, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 25, 9770 Kruishoutem

H.R. Oudenaarde 32626 — BTW 434.015.216

Oproeping van de Algemene vergadering der Aandeelhouders te
houden op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om 9 uur. Met
volgende dagorde : 1. Vasstellen dat aan de formaliteiten van bijeen-
roeping der algemene vergadering voldaan is. 2. Verslag van de raad
van bestuur en het verslag van de commissaris-revisor. 3. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 4. Kwijting verlenen aan de leden
van de raad van bestuur. 5. Kwijting verlenen aan de commissaris-
revisor. 6. Beslissing betreffende de winstverdeling. 7. Benoeming
commissaris-revisor. 8. Diversen. (70527)

PVC Project, naamloze vennootschap,
Prins Van Luiklaan 48, 1070 Anderlecht

H.R. Brussel 570603 — BTW 450.359.914

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70528)

Radema, société anonyme,
avenue Newton 6A, 1300 Wavre

T.V.A. 437.650.637

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 09.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. Se conformer aux statuts. (70529)

Raman, naamloze vennootschap,
Koestraat 47, 9940 Evergem

H.R. Gent 146799 — BTW 430.772.644

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 15 uur op de zetel. — Agenda :
1. Toepassing art. 60 Venn.wet. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat.
5. Bezoldiging bestuurders. 6. Kwijting aan bestuurders. 7. Ontslag/
benoeming bestuurders. 8. Rondvraag. Wil u schikken naar de statu-
ten. (70530)

Real Food, naamloze vennootschap,
Voortstraat 73, 3580 Beringen

H.R. Hasselt 75933 - NN 440.569.842

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 01/06/2001 om
20 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de zaakvoerders. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de zaakvoerders. 5. Rondvraag. 6. Ontslag en
benoeming van bestuurders. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70531)
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Reco, naamloze vennootschap,
Churchillsteenweg 51, 9320 Erembodegem

H.R. Aalst 54343 — BTW 428.288.157

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 16 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat van het boekjaar. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Herbenoemingen. 6. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de statuten. (70532)

Rectavit, naamloze vennootschap,
Antoon Catriestraat 39, 9031 Gent (Drongen)

H.R. Gent 44018— BTW 406.239.760

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 te 11 uur
op de zetel. — Dagorde : 1. Lezing van het jaarverslag en lezing van
het verslag van de commissaris-revisor. 2. Bespreking van de jaar-
rekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de jaarreke-
ning. 4. Décharge te verlenen aan de bestuurders en aan de
commissaris-revisor. 5. Vergoeding der bestuurders. (70533)

Redispa, naamloze vennootschap,
Lombaardstraat 30, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 56771

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 14 uur, te Hasselt, Lombaard-
straat 13-15.

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.
(70534) De raad van bestuur.

Reizen De Globetrotter, naamloze vennootschap,
Tolpoortstraat 34, 9800 Deinze

H.R. Gent 153942 — BTW 436.415.866

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 30/05/2001 te 10 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2000 . 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. (70535)

Renoma, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 24, 8970 Poperinge

H.R. Ieper 30480 — BTW 428.677.939

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.30 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70536)

Résidence à Domicile SMS, société anonyme,
chaussée de Ransart 222, 6060 Gilly (Charleroi)

R.C. Charleroi 176856 — T.V.A. 448.000.537

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70537)

Rivo, naamloze vennootschap,
Blancefloerlaan 50, 2050 Antwerpen

H.R. Antwerpen 241286 — BTW 422.845.170

De algemene vergadering zal gehouden worden op 28/05/2001 te
10 uur.

Agenda :

1. Verslagen van bestuurders. 2. Goedkeuring jaar- en resultatenre-
kening per 31/12/2000. 3. Bestemming der resultaten. 4. Ontlasting aan
de bestuurders. 5. Ontslag+ benoeming. 6. Omvorming kapitaal in
euro. 7. Diversen. Om toegelaten te worden tot de vergadering, dient
men zich te schikken naar de statuten. (70538)

Roc Asphalte, société anonyme,
boulevard Tirou 17, bte 52, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 107961 — T.V.A. 406983591

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 28/05/2001 à 15 h. au siège social. — Ordre
du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes sociaux au 31/12/2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en euro.
6. Divers. Dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant
l’assemblée. (70539)

Rodec Metaallakken, naamloze vennootschap,
Plaslaar 38d, 2500 Lier

H.R. Mechelen 84758 — BTW 437.413.580

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 18.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Divers. Zich richen naar de statuten. (70540)

Rojan, naamloze vennootschap,
Franz Smeersweg 4, 8620 Nieuwpoort

H.R. Veurne 31076

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 17.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Bespreking jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring jaarrekening met bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro.
Zich richten naar de statuten. (70541)

Rone, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Constantin Meunierstraat 92/32, 3000 Leuven

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Leuven, nr. 72
NN 430.133.731

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 01/06/2001 te 21 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/12/2000. 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. (70542)
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Rooyackers Autoservice, naamloze vennootschap,
Balendijk 40, 3920 Lommel

H.R. Hasselt 74226 — BTW 438.247.384

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/05/2001 om 21.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Divers. Zich richten naar de statuten. (70543)

Rots, naamloze vennootschap,
Nijverheidslaan 1, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 72356 — BTW 434.843.377

Jaarvergadering op 31/05/2001 te 20 uur op de maatschappelijke
zetel met als agenda : 1. Beraadslaging i.v.m. art 60 ven. wet. 2. Verslag
raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/05/2001.
4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting, ontslag en benoeming bestuur-
ders. 6. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (70544)

Rovima, naamloze vennootschap,
Rootenstraat 25, bus 21, 3600 Genk

H.R. Tongeren 74814 — BTW 434.264.248

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 30/05/2001 om 18.00 uur op de maatschappelijke zetel. De
agendapunten zijn als volgt : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60
Ven. Wetg. 2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuur-
ders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en (her-)
benoeming bestuurders. 7. Diverse. (70545)

Rowil, naamloze vennootschap,
Schietstandlaan 6, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 56461 — BTW 429.401.974

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de, naamloze vennootschap, ″ROWIL″, gehouden
op het kantoor van notaris Cor Stoel te Merksplas, St. Rochusstraat 1
op 02/05/2001 te 11 uur, niet de wettelijke vereiste meerderheid van
aandeelhouders aanwezig was, worden de aandeelhouders verzocht
een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal
gehouden worden op het kantoor van notaris Cor Stoel te Merksplas
op 30/05/2001 te 11 uur met de volgende agenda : 1. Met het oog op
de conversie van het kapitaal in euro, verhoging van het maatschap-
pelijk kapitaal tot 62.000 euro door incorporatie van reserves, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Volledige herwerking van de statuten
om ze aan te passen aan voormeld agendapunt, aan de bepalingen van
de wetten van achttien juli negentienhonderd één en negentig en
dertien april negentienhonderd vijf en negentig, houdende wijzigingen
aan de Vennootschappenwet en aan de wet van zeven mei tweedui-
zend, gewijzigd door de wet van drie en twintig januari tweeduizend
en één houdende codificatie van het Wetboek van vennootschappen.
. (70546)

″Royal Immo″, naamloze vennootschap,
De Zevenster 20, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 293553

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergade-
ringen op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28/05/2001 om 14.15 uur, met
volgende agenda’s : I. Jaarvergadering 1. Jaarverslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. II. Buitengewone algemene vergade-
ring 1. Schrapping van ″NV″ in de naam. 2. Kapitaalverhoging met

10.645 bef om het te brengen op 6.010.645 bef door incorporatie van
herwaarderingmeerwaarden zonder creatie van nieuwe aandelen.
3. Omzetting kapitaal in euro. 4. Wijziging regeling kapitaalverhoging
en -vermindering en toevoeging aflossing kapitaal. 5. a. Intrekken
vroegere machtiging in het kader van toegestaan kapitaal. b. Toekennen
bevoegdheid aan raad van bestuur om gedurende 5 jaar te rekenen van
de bekendmaking van deze bevoegdheid om het kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen met 100.000 euro. Voorafgaandelijk desbe-
treffend verslag van de raad van bestuur. c. Machtigen raad van bestuur
om converteerbare obligaties en warrants uit te geven. d. Toekennen
bevoegdheid aan raad van bestuur om, in het belang van de vennoot-
schap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de
kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane
kapitaal, alsmede zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochter-
vennootschappen. e. Machtiging raad van bestuur om kapitaal te
verhogen door omzetting van reserves. 6. Wijziging regeling ondeel-
baarheid van aandelen, aandelen in pand gegeven en aandelen opge-
splitst in vruchtgebruik en blote eigendom. 7. Wijziging regeling
minimum aantal bestuurders, aanwezigheids- en stemquorum raad
van bestuur. 8. Wijziging volmachtenregeling bestuurders. 9. Wijziging
controleregeling. 10. Wijziging regeling toegangsvoorwaarden alge-
mene vergaderingen. 11. Wijziging verdagingrecht algemene vergade-
ringen door raad van bestuur. 12. Wijziging regeling afschriften notulen
algemene vergaderingen. 13. Aanpassing van de statuten aan de
vigerende wetgeving in het bijzonder aan het Wetboek van vennoot-
schappen en volledige herwerking, herschrijving en hernummering
van de statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten met rechten
verbonden aan de aandelen, samenstelling en werking van de raad van
bestuur, externe vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling
tussen de organen, werking algemene vergadering en winst- en
liquidatiesaldo-verdeling. 14. Volmachten. Om aan de vergadering deel
te nemen worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar
artikel 29 van de statuten en hun aandelen 5 dagen voor de vergadering
te deponeren op de zetel.
(70547) De raad van bestuur.

Rubin & Son,
Pelikaanstraat 96, 2018 Antwerpen-1

H.R. Antwerpen 94923 — BTW 413.945.520

De statutaire algemene vergadering zal gehouden worden te
2018 Antwerpen, Pelikaanstraat, 96 op maandag 28/05/2001 te
18.00 u. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en goedkeuring.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Goedkeuring en bekrachtiging der
wedden van de bestuurders uitgetrokken op de resultatenrekening van
het jaar 2000. 5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 6. Allerlei. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(70548) De raad van bestuur.

Rukores, naamloze vennootschap,
Koning Albertstraat 25, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 141424 — BTW 453.802.226

Jaarvergadering op 28/05/2001, te 9u, ten zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening op
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Ontslag, benoeming, herbenoeming van bestuurders. 6. Varia. Zich
schikken naar de statuten. (70549)

Rulo, société anonyme,
chaussée d’Audenaerde 82, 7742 Pecq (Hérinnes)

R.C. Tournai 80512 — T.V.A. 454.294.253

Assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
01/06/2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Art. 103 - 104 des L.C.S.C.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. Pour assister à l’assemblée,
se conformer aux statuts. (70550)
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S.D.M. 3, naamloze vennootschap,

Zenobe Grammestraat 44, 9040 Gent (Sint-Amandsberg)

H.R. Gent 154506 — BTW 437.486.727

Jaarvergadering op woensdag 30/05/2001 om 19 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Onderzoek en goedkeuring van de
jaarrekening. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Varia. (70551)

S.T.E.A.M., société anonyme,

rue Chausteur 66, 6042 Lodelinsart

R.C. Charleroi 166102 — T.V.A. 440.140.270

Assemblée générale ordinaire le 31/05/2001 à 10h00 au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (70552)

Sagaert Leon, naamloze vennootschap,

Oostrozebekestraat 115, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 118313 — BTW 437.144.752

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Goedkeuring voorafgenomen bezoldiging bestuurders.
6. Herbenoeming bestuurders. 7. Allerlei. Zich richten naar de statu-
ten. (70553)

Sandik, naamloze vennootschap,

Tremelobaan 170D, 3140 Keerbergen

H.R. Leuven 54874 — BTW 418.314.478

Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering op
01/06/2001 om 10H00, voor notaris Michiels Dirk, Elisabethlaan 15, te
Aarschot. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur (incl.art.60).
2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting, ontslag, benoeming bestuurders. 5. Kapitaalsverhoging met
801.074 Bfr, door inlijving van herwaarderingsmeerwaarden, om het
kapitaal te brengen op 2.501.074 bfr, zijnde 62.000 euro, en zonder
creatie van nieuwe aandelen. 6. Conversie van kapitaal in euro.
7. Volledige herwerking van de statuten om deze aan te passen aan
voormelde agendapunten en aan de bepalingen van de wetten van
13/04/1995 en 07/05/1999, houdende codificatie van het wetboek van
vennootschappen. Zich richten naar statuten. (70554)

Schellaert, naamloze vennootschap,

Dendermondsesteenweg 75, 9300 Aalst

BTW 415.893.933

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 29/05/2001 om 15.00 u., op de maat-
schappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarverslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goed-
keuring resultaatverwerking. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Vergoe-
ding van de lopende rekening. 6. Ontslag en benoeming bestuurders.
7. Diversen. (70555)

S.D.D., société anonyme,

rue des Ecoles 21, 4650 Herve

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29/05/2001 à 17 h. au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice
social 2000. 2 Approbation des Comptes Annuels et affectation du
résultat. 3. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur
mandat. 4. Divers. (70556)

Sear, société anonyme,

boulevard du Souverain 30-32, 1170 Bruxelles-17

R.C. Bruxelles 528917

Une assemblée générale extraordinaire sera tenue le 28/05/2001 à
11 heures en l’étude du Notaire Pierre de Doncker, 1 rue Van Orley-
1000 Bruxelles. — Ordre du jour : - approbation bilan 31/12/2000. -
démission et nomination d’administrateurs, révocation - changement
siège social - divers Pour assister à l’assemblée les actionnaires devront
délivrer une attestation de dépôt de leurs actions au siège de la SA
banque Belgolaise-Cantersteen 1- 1000 Bruxelles. (70557)

Sefaco, naamloze vennootschap,

Henri Engelslei 11, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 215414 — BTW 418.870.645

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 01/06/2001 om 14 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag.
2 Goedkeuring jaarrekening. 3 Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4 Statutaire benoemingen. 5 Omvorming kapitaal in euro. (70558)

Segepat, naamloze vennootschap,

Opperstraat 166, 1770 Liedekerke

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
28/05/2001 om 20 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2 Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat.
4 Kwijting aan de bestuurders. 5 Benoeming bestuurders. 6 Omvor-
ming kapitaal in euro. 7 Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70559)

Selo, naamloze vennootschap,

Minderbroedersrui 52, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 295230

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 30/05/2001 om 19.00 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming van
het resultaat. 4 Decharge te verlenen aan de bestuurders. 5 Omvorming
kapitaal in euro. 6 Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70560)
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Sepok, naamloze vennootschap,
Kleine Reinaertdreef 9, 9830 Sint-Martens-Latem

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Gent, nr. 109
BTW 427.584.116

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/05/2001 om 14 uur
op de zetel. — Agenda : 1. Lezing van het jaarverslag. 2 Bespreking
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3 Goedkeuring van de
jaarrekening. 4 Décharge te verlenen aan de bestuurders. 5 Vergoeding
der bestuurders. (70561)

Serneels, naamloze vennootschap,
Aarschotsesteenweg 22, 3130 Betekom

H.R. Leuven 73676 — BTW 436.490.397

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Eventueel ontslagen/benoemingen. 6 Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70562)

Meubelcentrum Serre, naamloze vennootschap,
Tieltseweg 274, 3202 Rillaar

H.R. Leuven 60850 — BTW 423.231.784

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 15 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000 3. Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Toepassing art. 77, vennootschappenwet. 6 Allerlei. Zich
richten naar de statuten. (70563)

Serrebouw Vandendijk, naamloze vennootschap,
Weertersteenweg 446, 3640 Kinrooi

H.R. Tongeren 69.579 — BTW 443750353

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001
om 16 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring
jaarrekening. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Ontslag
en herbenoeming bestuurders. 6 Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (70564)

Sevens Petroleumprodukten, naamloze vennootschap,
Leon Baekelandlaan 1, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 84020 — BTW 450.499.177

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70565)

Sextus, naamloze vennootschap,
Lange Lozanastraat 152, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 277453 — BTW 440.053.069

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Art. 633, Art. 634 en 96
6˚ lid. van de vennootschapswetgeving. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70566)

Sharon, naamloze vennootschap,
Frans Birontlaan 23, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 293607 — BTW 448.816.327

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 11.00 u., 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 leden van de raad
van bestuur. 5 Omvorming kapitaal in euro. 6 Rondvraag. Zich richten
naar de statuten. (70567)

Shipex, naamloze vennootschap,
Italiëlei 51, bus 7, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 246419 — BTW 423.055.897

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 11 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2 Resultaatsaanwending.
3 Kwijting aan bestuurders. 4 Ontslagen en benoemingen. 5 Diverse.
Zo de algemene vergadering een dividend toekent, zal dit betaalbaar
zijn in de K.B.C-bank vanaf 30 juni 2001. De raad van bestuur. (70568)

Sima Bus, naamloze vennootschap,
Statiestraat 205, 8810 Lichtervelde

H.R. Oostende 39886 — BTW 426.558.389

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuur-
ders. Omvorming kapitaal in euro. Divers. Zich richten naar de
statuten. (70569)

Sima Tours, naamloze vennootschap,
Statiestraat 205, 8810 Lichtervelde

H.R. Oostende 49393 — BTW 449.037.249

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 10.30 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuur-
ders. Omvorming kapitaal in euro. Divers. Zich richten naar de
statuten. (70570)

Simmo, naamloze vennootschap,
Statiestraat 205, 8810 Lichtervelde

H.R. Oostende 49392 — BTW 449.070.408

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 11.30 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuur-
ders. Omvorming kapitaal in euro. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70571)

Simons, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

H.R. Leuven 59039 — BTW 421.927.828

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
31/05/2001 om 15 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Toepassing art. 77 van de vennootschappenwet.
6 Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70572)
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Sissi Ko, société anonyme,
avenue du Roi 210/212, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 503874 — T.V.A. 433.771.132

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 29/05/2001 à 14 h. au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2 Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3 Affectation du
résultat. 4 Décharge aux administrateurs. 5 Conversion du capital en
euro. 6 Divers. Se conformer aux statuts. (70573)

Sjamel, naamloze vennootschap,
Pater Neyenslaan 44, 3960 Bree

H.R. Tongeren 69357 — NN 443.174.687

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
25/05/2001 te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming van
het resultaat. 4 Kwijting aan bestuurders. 5 Omvorming kapitaal in
euro. 6 Varia. (70574)

M. Snebbout, naamloze vennootschap,
Molenstraat 138, 9970 Kaprijke

H.R. Gent 131347 — BTW 422.216.947

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
doorgaat op 31/05/2001 om 14 uur ten zetel van de vennootschap met
als agenda : 1. Jaarverslag. 2 Goedkeuren van de jaarrekening.
3 Aanwending van het resultaat. 4 Kwijting aan de bestuurders.
5 Ontslag en benoeming bestuurders. (70575)

Snoeck Storage, société anonyme,
rue Félix Waffelaers 10, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 577288 — T.V.A. 451.899.541

L’assemblée générale extraordinaire se tiendra le 28/05/2001, à
11 heures, au bureau du notaire BROHEE, avenue de Tervueren 25,
bte 4 à 1150 Bruxelles. — Ordre du jour : 1. Augmentation de capital
pour le mettre en conformité avec le Code des Sociétés. 2 Expression
du capital en euro. 3 Mise en concordance des statuts avec les décisions
prises. (70576)

Socabelge, naamloze vennootschap,
De Rooten 12, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 60484 — BTW 417.647.059

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 31/05/2001 om 10.00 uur, op de maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur. 2 Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat.
4 Kwijtingverlening aan bestuurders. 5 Omzetting kapitaal in euro.
6 Varia. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
De raad van bestuur. (70577)

Immobilière Eugène Spirlet, société anonyme,
rue Porte de Lorette 48, 4600 Visé

R.C. Liège 159120 — T.V.A. 431.058.496

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
28/05/2001, à 20 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation report date
assemblée. 2 Rapport de gestion du conseil d’administration. 3 Appro-
bation des comptes annuels. 4 Affectation des résultats. 5 Décharge aux
administrateurs. 6 Nomination des administrateurs. 7 Conversion du
capital en euro. 8. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer à
l’article 32 des statuts. (70578)

″Société de Trading, de Commerce et d’Industrie″,
en abrégé : ″SOTRACOMIN″, société anonyme,

Siège social à 4000 Liège, rue Nagelmackers 7

R.C. Liège 192448 — T.V.A. 456.317.692

MM. les actionnaires sont priés d’assister à la nouvelle réunion de
l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en séance ordinaire
en l’Etude du Notaire Michel DUCHATEAU, à Liège, rue Louvrex 71,
le lundi 28/05/2001, à 14h.

Cette réunion a pour ordre du jour :

Augmentation de capital pour apports en numéraire et adoption de
la double expression du capital social en francs belges et en euro.

1. Augmentation du capital

Augmentation du capital à concurrence d’un montant d’un million
deux cent un mille septante-quatre francs belges (1.201.074 FB) pour le
porter de un million trois cent mille francs belges (1.300.000 FB) à deux
millions cinq cent un mille septante-quatre francs belges (2.501.074 FB)
par offre en souscription aux actionnaires de cent vingt (120) actions
nouvelles.

Les actions nouvelles seront émises au pair comptable. Elles seront
en tous points identiques aux actions existantes, notamment le pair
comptable, elles jouiront donc des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, elles prendront part au résultat de l’entreprise à
dater de ce jour.

2. Exercice immédiat du droit de souscription préférentielle

3. Souscription et libération.

4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.

5. Adoption de la double expression du capital social en francs belges
et en euro.

Adoption de la double expression du capital social en francs belges
et en euro de façon à permettre au conseil d’administration le maintien
de l’expression en francs belges dans la comptabilité, les comptes
annuels et les informations financières avant le premier janvier deux
mil deux.

6. Mise en concordance des statuts.

Les actionnaires qui souhaitent assister à l’assemblée devront se
conformer aux statuts de la société.
(70579) Le conseil d’administration.

Société financière pour l’Etranger, naamloze vennootschap,
rue Roger Vanderweyden 41, 1000 Brussel

H.R. Brussel 298083 — BTW 402.928.397

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 29/05/2001 om 17 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2 Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3 Bestemming van
het resultaat. 4 Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5 Omvorming
kapitaal in euro. 6 Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (70580)

Société Pierre Husson, société anonyme,
rue Reimond Stijns 88, 1080 Bruxelles

R.C. Bruxelles 430981 — T.V.A. 421.150.442

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 31/05/2001, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Application éventuelle de
l’article 523 du Code des Sociétés. 2 Commentaire sur les comptes
annuels. 3 Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 4 Affec-
tation des résultats. 5 Décharge à donner aux administrateurs. 6 Emolu-
ments des administrateurs. 7 Divers. Pour s’y présenter, MM. les
actionnaires sont priés de se conformer aux statuts. (70581)
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Sogestim & Co, naamloze vennootschap,
Hoogbrugstraat 12, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 77889

Jaarvergadering op 31/05/2001 te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur (incl. art. 60) 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4. Kwij-
ting, ontslag en benoeming bestuurders. 5. Diverse. Zich schikken naar
de statuten. (70582)

Sogisy, société anonyme,
rue de Loverval 64, 6200 Châtelet

Assemblée générale ordinaire le 29/05/2001 à 18 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70583)

Solhof, naamloze vennootschap,
Baron Van Ertbornstraat 116, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen — BTW 444738169

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Herbenoeming
bestuurder. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70584)

Sollie Construct, naamloze vennootschap, in vereffening,
Steenweg op Gierle 355, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 55301 — BTW 428.224.019

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 29/05/2001 om
17 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de vereffenaar. 2 Goedkeuring
der jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3 Bestemming van het
resultaat. 4 Kwijting aan de vereffenaar. 5 Rondvraag. De aandeelhou-
ders dienen zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.

(70585)

Special Coatings, naamloze vennootschap,
Sint-Annastraat 35, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 72230 — NN 436.256.609

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
15 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2 Goedkeuring jaarrekening. 3 Kwijting
bestuurders. 4 Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5 Bekrachtiging voorlopige benoeming. 6 Kapitaalverho-
ging met maximaal 1.000 euro door incorporatie beschikbare reserves,
zonder creatie van nieuwe aandelen. Omzetting kapitaal in euro.
Aanpassing en coördinatie van de statuten. 7 Varia. Zich richten naar
de statuten. De raad van bestuur. (70586)

Staeyberg, naamloze vennootschap,
Meetshovenstraat 11, 3130 Begijnendijk

H.R. Leuven 65526

Jaarvergadering op 31 mei 2001 om 15 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2 Goedkeuring jaar-
rekening. 3 Kwijting bestuurders. 4 Eventueel ontslag, kwijting, benoe-
ming en vergoeding bestuurders. 5 Varia. Zich richten naar de statuten.
Namens de raad van bestuur (70587)

Steenbakkerijen Vande Moortel, naamloze vennootschap,
Scheldekant 7, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 14256 — BTW 400.257.929

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 15.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70588)

Stef Optical, naamloze vennootschap,
Frère Orbanlaan 643, 9000 Gent

H.R. Gent 174145 — BTW 453.210.229

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 19.00 u., op de zetel. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar
01/01/00- 31/12/2000. 2 Goedkeuring van de balans enb de resulta-
tenrekening. 3 Goedkeuring van de winstverdeling. 4 Kwijting aan de
raad van bestuur over hun mandaat van het verlopen boekjaar.
5 Rondvraag. (70589)

″Stefano Fashion″, naamloze vennootschap,
Zeeweg Noord 3, 8211 Zedelgem (Aartrijke)

H.R. Oostende 38395 — BTW 424.410.236

Oproeping tot buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op
woensdag 30/05/2001 om 10 uur 30 in het kantoor van notaris Pierre
de Maesschalck te Oostende, Prinses Stefanieplein, 35-37. — Agenda :
a) Beslissing tot omzetting van het kapitaal in euro en beslissing dat
het huidig kapitaal in euro uitgedrukt 30.986,69 euro bedraagt. Verho-
ging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 31.013,31 euro
om het te brengen van 30.986,69 euro op 62.000 euro, zonder creatie
van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging geschiedt door incorpo-
ratie van het overgedragen resultaat tot het passend bedrag. b) Wijzi-
ging van de artikelen 5, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28
tot en met 33, 34, toevoeging aan artikel 36, 37, 38 en 39 van de statuten
om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van de wet
van 13 april 1995 en de wet van 7.5.1999 houdende invoering van het
Wetboek van vennootschappen. c) Machtiging tot coördinatie van de
statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de verga-
dering of zich wensen te laten vertegenwoordigen worden verzocht
zich te richten naar de statutaire bepalingen terzake.
(70590) De raad van bestuur.

Stelika, naamloze vennootschap,
Loofstraat 37, 3600 Genk

H.R. Tongeren 69596 — BTW 443.766.882

Aangezien het quorum niet werd bereikt op de eerste buitengewone
algemene vergadering van 02/05/2001 wordt een tweede buitenge-
wone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Remi Fagard te Genk, Bochtlaan 29, op 28/05/2001 om 10 uur met
volgende agenda : a. Kapitaalsverhoging met 2.783.990 BEF om het
kapitaal te brengen van 1.250.000 BEF op 4.033.990 BEF door omzetting
van reserves in kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.
b. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging gerealiseerd werd.
c. Omzetting kapitaal in euro. d. Aanpassing statuten aan : - wetten
van 18/07/1991 en 13/04/1995, omtrent vennootschappenwet. - wet
van 07/05/1999 houdende het wetboek van vennootschappen -
genomen beslissingen. Dientengevolge afschaffing van bestaande tekst
van statuten en vervanging door nieuwe statuten zonder te raken aan
de essentiële bestanddelen van de vennootschap. e. Machten aan raad
van bestuur - Coördinatie van statuten. Zich schikken naar de statuten.
(70591) De raad van bestuur.
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″Stevens Koektechniek″,
in het kort : ″S.K.T.″, naamloze vennootschap,

Potyzestraat 42, 8900 Ieper

H.R. Ieper 23637 — BTW 405.514.834

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap voor het ambt van meester DONCK Patrick notaris te
Lo-Reninge op 29/05/2001 om 16.30 uur met volgende agenda : 1) Een
kapitaalverhoging met vierduizend honderd zestig Belgische frank
(4.160,-BEF) om het kapitaal te brengen op vier miljoen vierenvijftig-
duizend honderd zestig Belgische frank (4.054.160,-BEF), door inlijving
van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. 2) Vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor en omzetting van
het maatschappelijk kapitaal in euro. 3) Na kennisname van het vereiste
verslag, toekennen van een toegestaan kapitaal tot twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (2.500.000 Eur) en voorzien van mogelijkheid
van conversie van aandelen en inkoop van eigen aandelen en winstbe-
wijzen in het voordeel van de raad van bestuur. 4) (Her)formulering
van de modaliteiten van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaal-
verhoging in speciën, van de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegd-
heid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging
van bestuurders en commissarissen, van bijeenkomsten en werking van
de algemene vergadering, van de toelatingsvoorwaarden tot de alge-
mene vergadering, van de winstverdeling en de aflossing van het
kapitaal. 5) Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig
de te nemen besluiten en actualisering. 6) Opdracht tot coördinatie van
de statuten - volmachten.
(70592) De raad van bestuur.

Stevens Punching, naamloze vennootschap,
Zonnebeekseweg 221, 8900 Ieper

H.R. Ieper 27382 — BTW 418.923.501

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van
notaris DONCK Patrick te Lo-Reninge op 30/05/2001 om 14.30 uur met
volgende agenda : 1. Een kapitaalverhoging met één miljoen duizend
en vierenzeventig Belgische frank (1.001.074,- BEF) om het kapitaal te
brengen op twee miljoen vijfhonderd éénduizend vierenzeventig
Belgische frank (2.501.074,- BEF), door inlijving van beschikbare
reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen. 2 Vaststelling van de verwezenlijking van
de kapitaalverhoging hiervoor en omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in euro. 3 Na kennisname van het vereiste verslag en bepaling
modaliteiten overeenkomstig artikel 604 Wetboek van Vennoot-
schappen, toekennen van een toegestaan kapitaal tot één miljoen
tweehonderd vijftigduizend euro (1.250.000 euro) en voorzien van
mogelijkheid voor de raad van bestuur tot conversie van aandelen en
verwerven van eigen aandelen en winstbewijzen. 4 (Her)formulering
van de modaliteiten van uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaal-
verhoging in speciën, van de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegd-
heid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging
van bestuurders en commissarissen, van bijeenkomsten en werking van
de algemene vergadering, van de toelatingsvoorwaarden tot de alge-
mene vergadering, van de winstverdeling en de aflossing van het
kapitaal en van de algemene vertegenwoordiging van de vennoot-
schap. 5 Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de
hierboven genomen besluiten en actualisering. 6 Opdracht tot coördi-
natie van de statuten - volmachten.
(70593) De raad van bestuur.

Stiemerhei, naamloze vennootschap,
Joe Englishstraat 54, 2140 Antwerpen

H.R. Antwerpen 237221

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 11 u 30, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Varia. (70594)

Stukabo, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 8, 3945 Kwaadmechelen

H.R. Hasselt 52803 — BTW 418.704.854

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
BVBA ENGELEN & PARTNERS te Hasselt op 30/05/2001 om 9u30 die
zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen tweehonderdéénenvijftig-
duizendvierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en
éénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2 Omzetting van het kapitaal in euro. 3 Schrap-
ping van het toegestane kapitaal in artikel 5. 4 Aanpassing van artikel 5
der statuten aan de beslissingen sub 1, 2 en 3. 5 Coördinatie der
statuten, aanpassing van de statuten aan de diverse wetswijzigingen
en aan het Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70595) De raad van bestuur.

Supermarkt Francken-Deurne, naamloze vennootschap,
Wim Saerensplein 8-10, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 249355 - BTW 428218376

Algemene vergadering op 31/05/2001 te 16 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag van de commissaris-
revisor. 2 Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening. 3 Kwijting
aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 4 Statutaire benoe-
mingen. 5 Rondvraag. De aandeelhouders dienen zich te schikken de
statuten. (70596)

System Engineering, naamloze vennootschap,
Reetsesteenweg 17, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 237971

De aandeelhouders worden opgeroepen om de algemene vergade-
ring bij te wonen die gehouden wordt op de maatschappelijke zetel op
31/05/2001 te 11 uur, met volgende agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000.
3 Aanwending van het resultaat. 4 Kwijting aan bestuurder. 5 Omvor-
ming kapitaal in euro. 6 Diverse. Om aan de vergadering deel te
kunnen nemen dienen de aandeelhouders zich te schikken naar
artikel 16 der statuten. (70597)

Tamines Motor Finances, société anonyme,
avenue du Marquis 3, 6220 Fleurus

R.C. Charleroi 175028 — T.V.A. 417.278.657

Assemblée générale ordinaire le 31/05/2001 à 10.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (70598)

Taylor, naamloze vennootschap,
Provinciesteenweg 660, 2530 Boechout

H.R. Antwerpen 245703 — BTW 427.070.412

Algemene vergadering op vrijdag 01/06/2001 te 14 uur. — Agenda :
1. Lezing en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur aan
de algemene vergadering van aandeelhouders over 2000. 2 Goedkeu-
ring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3 Kwijting verlenen
aan de heren bestuurder. 4 Goedkeuring van de winstverdeling.
5 Ontslag en benoeming. 6 Rondvraag. (70599)
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Teddy, naamloze vennootschap,
Sasstraat 1, 3200 Aarschot

H.R. Leuven 60715

Jaarvergadering op 31/05/2001 te 19 uur, op de maatschappelijke
zetel Agenda : 1. Beraadslaging i.v.m. art. 60 Ven. Wet. 2 Verslag raad
van bestuur. 3 Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4 Bestem-
ming resultaat. 5 Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders.
6 Diverse. Zich schikken naar de statuten. (70600)

Teleson, société anonyme,
rue de la Technologie 31, 1082 Bruxelles

R.C. Bruxelles 267880 — T.V.A. 403.151.004

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29/05/2001 à 10.00 H., 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. (70601)

Televic, naamloze vennootschap,
Leo Bekaertlaan 1, 8870 lzegem

H.R. Kortrijk 45171

De jaarvergadering van de aandeelhouders zal plaatshebben op
woensdag 30/05/2001 te 14.30 uur te lzegem, Leo Bekaertlaan
1. — Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris-bedrijfsrevisor. 2 Goedkeuring der jaarrekeningen op
31/12/2000. 3 Aanwending van het resultaat. 4 Kwijting aan bestuur-
ders en de commissaris bedrijfsrevisor. 5 Benoemingen. 6 Rondvraag.

(70602)

Terra Travel, naamloze vennootschap,
Kapelsesteenweg 315, 2180 Ekeren (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 285777 — BTW 445.195.059

De algemene vergadering zal gehouden worden op 28/05/2001 om
17.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 2 Voorlezing verslag raad van
bestuur. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de bestuurders.
5 Kwijting boekhoudkantoor. 6 Herbenoeming. Zich richten naar de
statuten. (70603)

Tervimmo, naamloze vennootschap,
Grimbergsesteenweg 16, 1850 Grimbergen

H.R. Brussel 446372 — NN 422.639.589

Buitengewone algemene vergadering ten kantore van notaris
Roosens, Van der Aastraat 30, 1831 Diegem op 29/05/2001 om 9.00 uur.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur. 2 Jaarrekening per 31/12/2000.
3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting aan de bestuurders. 5 Ontslag en
benoemingen. 6 Kapitaalverhoging met een bedrag van 1.251.074 frank
om het maatschappelijk kapitaal te brengen van 1.250.000 frank op
2.501.074 frank zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie
in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van voornoemd
bedrag. 7 Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. Omzet-
ting van het kapitaal dat thans 2.501.074 frank bedraagt in 62.000 euro.
8. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe Wetgeving. 9. Wijziging
en coördinatie van de statuten om ze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen. 10. Machten verlenen aan de raad van
bestuur om de statuten te coördineren en er een exemplaar van neer te
leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel. 11. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten.
(70604) De raad van bestuur.

Teumonjar, société anonyme,
rue Royale 35, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 421215 — T.V.A. 419.618.238

Assemblée générale ordinaire le 21/05/2001 à 11.30 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2 Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3 Affectation du
résultat. 4 Décharge aux administrateurs. 5 Conversion du capital en
euro. 6 Divers. Se conformer aux statuts.

(Cet avis aurait dû paraître le 5 mai 2001.) (70605)

Textum, naamloze vennootschap,
Ind. Zone E3, Kalkhoevestraat 66, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 121001 — BTW 440.188.770

Jaarvergadering op 29 mei 2001 om 17 uur op de zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaarrekening per
30/12/2000. 3 Resultaatsaanwending. 4 Kwijting bestuurders. 5 Benoe-
mingen. 6 Rondvraag.
(70606) De raad van bestuur.

Teyssen, naamloze vennootschap,
Gerdingerpoort 17, 3960 Bree

H.R. Tongeren 54597 — BTW 422.776.874

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70607)

The Gemry, société anonyme,
rue des Mélèzes 83, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 395562 — NN 415.547.208

Assemblée générale ordinaire le 28/05/2001 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation comptes annuels au
31/12/2000. 2 Affectation du résultat au 31/12/2000. 3 Approbation
des rémunérations au 31/12/2000. 4 Décharge aux mandats des
administrateurs. 5 Renouvellement des mandats. (70608)

Thermiplas, naamloze vennootschap,
Beukenpark 89, 9880 Aalter

H.R. Kortrijk 130428 — BTW 424.034.015

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/05/2001 om 14.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2000. 2 Goedkeuring van
voornoemd stuk. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Goedkeuring standen lopende rekening. 6 Omvorming
kapitaal in euro. 7 Ontslagen en benoemingen. 8. Rondvraag. Zich
richten naar de statuten. (70609)

Tiesters, naamloze vennootschap,
Langstraat 33, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 75106 — BTW 451.797.789

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 31/05/2001 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60 Ven. Wetg. 2 Bespre-
king van het verslag van de raad van bestuur. 3 Bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 4 Bestemming van
het resultaat. 5 Décharge verlenen aan de bestuurders voor de uitoefe-
ning van hun mandaat. 6 Ontslag en (her-)benoeming bestuurders.
7 Diverse. (70610)
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Tiesters Immo, naamloze vennootschap,

Langstraat 33, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 75107 — BTW 451.797.987

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 31/05/2001 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60 Ven. Wetg. 2 Bespre-
king van het verslag van de raad van bestuur. 3 Bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 4 Bestemming van
het resultaat. 5 Décharge verlenen aan de bestuurders voor de uitoefe-
ning van hun mandaat. 6 Ontslag en (her-)benoeming bestuurders.
7 Diverse. (70611)

Tilcon Freight, naamloze vennootschap,

Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen-6

H.R. Antwerpen 306187 — BTW 440.566.080

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel, op 01/06/2001 om 11.00 uur. Deze vergadering heeft als
agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2 Goedkeuring van de
jaarrekening per 30/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Omzet-
ting van het kapitaal van BEF naar EUR. 5 Kapitaaverhoging door
incorporatie van belaste reserves. 6 Kwijting bestuurders.
7 Herbenoeming commissaris-revisor. (70612)

Todeco, naamloze vennootschap,

Sint-Rochusstraat 2, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 72051

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 01/06/2001 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/03/2001. 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. (70613)

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 01/06/2001 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 Rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
voorschriften van de statuten. (70614)

Tomidi Consulting,, naamloze vennootschap,

Driftweg 139, 8450 Bredene

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op woensdag 30/05/2001 om 20.00 u. op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Voorlezing jaarverslag. 2 Bespre-
king jaarrekening per 31/12/2000. 3 Goedkeuring jaarrekening.
4 Bestemming van het resultaat. 5 Kwijting bestuurders. (70615)

Toon Invest, naamloze vennootschap,
Vosheuvelstraat 46, 3950 Bocholt

H.R. Tongeren 68979 — BTW 442.502.716

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 12.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70616)

″Torami″, naamloze vennootschap,
Torhoutsesteenweg 219, 8210 Zedelgem

H.R. Oostende 47502 — BTW 444.467.955

OPROEPING tot BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op
woensdag 30/05/2001 om 9 uur 30 in het kantoor van notaris Pierre de
Maesschalk te Oostende, Prinses Stefanieplein, 35-37. — Agenda :
a) Beslissing tot omzetting van het kapitaal in euro en beslissing dat
het huidig kapitaal in euro uitgedrukt 30.986,69 euro bedraagt. Verho-
ging van het maatschappelijk kapitaal ten belope van 31.013,31 euro
om het te brengen van 30.986,69 euro op 62.000 euro, zonder creatie
van nieuwe aandelen. Deze kapitaalsverhoging geschiedt door incor-
poratie van het overgedragen resultaat tot het passend bedrag. b)
Wijziging van de artikelen 4, 5, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 24, 26 en 27 van de
statuten om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen van
de wet van 13 april 1995 en de wet van 7.5.1999 houdende invoering
van het Wetboek van vennootschappen. c) Machtiging tot coördinatie
van de statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de
vergadering of zich wensen te laten vertegenwoordigen worden
verzocht zich te richten naar de statutaire bepalingen terzake.
(70617) De raad van bestuur.

Tourlousse, naamloze vennootschap,
Alber I laan 141, 8620 Nieuwpoort

H.R. Veurne 27162 — BTW 421.435.009

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 15.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Bespreking jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Goedkeuring jaarrekening met bestemming
resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Omvorming kapitaal in euro. Zich
richten naar de statuten. (70618)

Tracom, naamloze vennootschap,
Molenstraat 104, 9988 Watervliet

H.R. Gent 156635 — BTW 439.087.227

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70619)

Trading Maintenance Service, société anonyme,
avenue de l’Expansion 16C, 4432 Alleur

R.C. Liège 157652 — T.V.A. 427.539.178

Assemblée générale ordinaire en date du 29/05/2001 à 16 h. — Ordre
du jour : 1. Lecture et approbation du rapport du conseil d’administra-
tion. 2 Lecture et approbation des comptes annuels. 3 Affectation du
résultat. 4 Approbation des rémunérations et prélèvements des admi-
nistrateurs. 5 Décharges à donner aux administrateurs. 6 Nominations-
Démissions. 7 Conversion du capital en euro, coordination des statuts.

(70620)
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Trans Marine Agencies, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 86, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 237370 — BTW 424.689.061

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70621)

Transcot Lauwe, naamloze vennootschap,
Wevelgemstraat 54, 8930 Menen (Lauwe)

H.R. Kortrijk 77454 — BTW 441.768.781

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Agenda :
1.Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2 Resultaatsaanwending.
3 Kwijting aan bestuurders. 4 Ontslagen en benoemingen. 5 Diverse.
De raad van bestuur. (70622)

Transports Vervaeke, naamloze vennootschap,
IJzeren bareel 1, 8587 Spiere-Helkijn

H.R. Kortrijk 15241 — BTW 405.456.634

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 28/05/2001 te 14 uur op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring uitstel datum
jaarvergadering. 2 Verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor. 3 Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 4 Bestemming van het resultaat. 5 Kwijting te verlenen aan
de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 6 Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (70623)

Trappenmakerij Vermeulen, naamloze vennootschap,
Gentstraat 52, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 103607 — BTW 424.305.912

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70624)

Travex, société anonyme,
chemin de la Vieille Cour 50, 1400 Nivelles

R.C. Nivelles 70467 — T.V.A. 425.152.186

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 28/05/2001 à 15 h. au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration. 2 Approbation des Comptes
Annuels au 31/12/2000. 3 Affectation du résultat. 4 Décharge aux
administrateurs. 5 Divers. Se conformer aux statuts. (70625)

Tuinmachines Van den Bossche, naamloze vennootschap,
Haachtsesteenweg 528, 1910 Kampenhout

H.R. Brussel 513401 — BTW 436.197.122

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 31/05/2001 te 20 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarreke-
ning afgesloten op 31/12/2000. 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. (70626)

Tuytelaers, naamloze vennootschap,

Klein Ravels 87, Ravels

H.R. Turnhout 23147 — BTW 403.774.178

De Heren Aandeelhouders worden opgeroepen tot de Jaarvergade-
ring welke zal gehouden worden op 31/05/2001 te 20 uur op de Zetel
van de Vennootschap. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur
en commissaris-revisor. 2 Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3 Kwijting te verlenen aan de Bestuurders. 4 Omvorming
kapitaal in euro. 5 Rondvraag. Om tot de Vergadering toegelaten te
worden, dienen de Heren aandeelhouders zich te schikken naar de
Statuten. (70627)

UGA, naamloze vennootschap,

Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 48239 — BTW 452.698.703

De houders der effecten worden verzocht aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering, die gehouden zal worden ten
kantore van notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meule-
beke, Barnumstraat nr 20, op woensdag 30/05/2001 om 10.30 uur, met
volgende agenda :

1. Kennisneming en bespreking van nagemelde stukken, waarvan de
aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen, te
weten :

a) het fusievoorstel de dato 26 februari 2001, opgesteld door de raden
van bestuur van de overnemende vennootschap, naamloze vennoot-
schap, CONTINUGA en van de overgenomen vennootschappen, naam-
loze vennootschap, UGA en, naamloze vennootschap, UGAPRINT,
beide gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Stijn Streuvelslaan nr 73, met
toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen en
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op
28 februari 2001.

b) het verslag van de raad van bestuur op 5 april 2001, opgesteld
overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en
van het controleverslag op 10 april 2001 door de burgerlijke vennoot-
schap CVBA ″Callens, Pirenne & Co″, vertegenwoordigd door Heer
VRIJGHEM Willy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk,
Kennedypark nr 6, aangewezen door de raad van bestuur, opgesteld
overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen
over de voorgenomen fusie. 2 Fusiebesluit, waarbij de vennootschap
samen met de, naamloze vennootschap, UGAPRINT, bij wijze van fusie
wordt overgenomen door de, naamloze vennootschap, CONTINUGA,
volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het
fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt.

3. Goedkeuring van volgende wijzigingen van de statuten van de
genoemde overnemende vennootschap :

a) Wijziging van artikel 5 der statuten met betrekking tot het kapitaal
en het aantal aandelen van de vennootschap, om de tekst ervan in
overeenstemming te brengen met de tengevolge van de fusie tot stand-
gekomen kapitaalverhoging en besloten uitgifte van nieuwe aandelen.

b) Omzetting van het bedrag van het kapitaal in euro.

c) Opnieuw toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur
tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen.

d) (Her-)formuleren van de modaliteiten van : uitoefening van
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, bijeenkomsten, samen-
stelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming
en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, bijeenkomst en
werking van de algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering en winstverdeling.

e) Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten en aan de
huidige tekst van het Wetboek van vennootschappen.
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4. Machtiging aan de raad van bestuur van de overnemende vennoot-
schap, om

- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met
betrekking tot de vennootschap. de door haar aandeelhouders ingele-
verde aandelen te vernietigen.

- het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen van de
overnemende vennootschap te verdelen onder de aandeelhouders.

De houders der effecten worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(70628) De raad van bestuur.

Ucomar, naamloze vennootschap,

Sint-Pietersvliet 15, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 133831 — BTW 404.553.346

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 15.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Omvorming kapitaal in euro. 6 Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70629)

Ugaprint, naamloze vennootschap,

Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 101922 — BTW 414.145.062

De houders der effecten worden verzocht aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering, die gehouden zal worden ten
kantore van notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meule-
beke, Barnumstraat nr 20, op woensdag 30/05/2001 om 11.00 uur, met
volgende agenda : 1. Kennisneming en bespreking van nagemelde
stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben
kunnen bekomen, te weten : a) het fusievoorstel de dato
26 februari 2001, opgesteld door de raden van bestuur van de overne-
mende vennootschap door de raden van bestuur van de overnemende
vennootschap, naamloze vennootschap, CONTINUGA en van de over-
genomen vennootschappen, naamloze vennootschap, UGA en, naam-
loze vennootschap, UGAPRINT, beide gevestigd te 8501 Kortrijk
(Heule), Stijn Streuvelslaan nr 73, met toepassing van artikel 693 van
het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op 28 februari 2001. b) het
verslag van de raad van bestuur op 5 april 2001, opgesteld overeen-
komstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en van het
controleverslag op 10 april 2001 door de burgerlijke vennootschap
CVBA ″Callens, Pirenne & Co″, vertegenwoordigd door Heer
VRIJGHEM Willy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8500 Kortrijk,
Kennedypark nr 6, aangewezen door de raad van bestuur, opgesteld
overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen
over de voorgenomen fusie. 2 Fusiebesluit, waarbij de vennootschap
samen met de, naamloze vennootschap, UGA, bij wijze van fusie wordt
overgenomen door de, naamloze vennootschap, CONTINUGA,
volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het
fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt. 3 Goedkeuring
van volgende wijzigingen van de statuten van de genoemde overne-
mende vennootschap : a) Wijziging van artikel 5 der statuten met
betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen van de vennootschap,
om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de tengevolge
van de fusie tot standgekomen kapitaalverhoging en besloten uitgifte
van nieuwe aandelen. b) Omzetting van het bedrag van het kapitaal in
euro. c) Opnieuw toekennen van de bevoegdheid aan de raad van
bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen.

d) (Her-)formuleren van de modaliteiten van : uitoefening van
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, bijeenkomsten, samen-
stelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming
en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, bijeenkomst en
werking van de algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden tot de
algemene vergadering en winstverdeling. e) Aanpassing der statuten
aan de genomen besluiten en aan de huidige tekst van het Wetboek
van vennootschappen. 4 Machtiging aan de raad van bestuur van de
overnemende vennootschap, om - de formaliteiten van openbaarma-
king van de fusie te verrichten met betrekking tot de vennootschap. de
door haar aandeelhouders ingeleverde aandelen te vernietigen. - het
nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende
vennootschap te verdelen onder de aandeelhouders. De houders der
effecten worden verzocht zich te schikken naar de statuten.
(70630) De raad van bestuur.

Univerzal Europe, naamloze vennootschap,
Hengstenberg 119, 3090 Overijse

H.R. Brussel 520248 — BTW 437.651.825

Gewone algemene vergadering op 30/05/2001, om 11 uur, op de
sociale zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2 Ontlasting aan bestuurders. 3 Statutaire benoemingen.
4 Divers. (70631)

V & V Projekts, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 155E, 2520 Ranst

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70632)

Vaclar, naamloze vennootschap,
H. Sacramentstraat 30, 8750 Wingene

H.R. Brugge 60430 — BTW 426.469.309

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
dinsdag 29/05/2001 om 14 uur op de zetel van de vennootschap. —
Dagorde : Verslag van de raad van bestuur. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan de bestuurders. Omvorming kapitaal in euro. Divers. Zich
richten naar de statuten. (70633)

Vaheram, naamloze vennootschap,
Brikhof 28, 3840 Borgloon

H.R. Tongeren 69770 — BTW 442.855.478

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70634)

Valdaine, naamloze vennootschap,
Europapark Zuid 21, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 58829 — BTW 454.937.720

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 01/06/2001 om 14 uur. — Agenda : 1. Bespreking van het
jaarverslag van de raad van bestuur. 2 Bespreking van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3 Goedkeuring van de jaarrekening en aanwending
van het resultaat. 4 Kwijting aan bestuurders. 5 Varia. (70635)
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Valdebrimmo, naamloze vennootschap,
Langestraat 51, 2240 Zandhoven

H.R. Antwerpen 65687 — BTW 433.157.260

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur en verslag van de commisszaris-revisor.
2 Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat.
4 Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5 Benoeming
commissaris-revisor en vastlegging bezoldiging. 6 Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (70636)

Valkman Bungalow Verhuur, naamloze vennootschap,
Heidestraat 65, 3621 Rekem (Lanaken)

H.R. Tongeren 76482 — BTW 453.365.231

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Allerlei.
Zich richten naar de statuten. (70637)

Valo, naamloze vennootschap,
Driehoekstraat 48, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 300855 — BTW 451.820.654

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 te 18 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. Zich richten naar artikel 20 van de statuten. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Statu-
taire benoemingen. 6 Allerlei. (70638)

Vandecasteele, naamloze vennootschap,
Hogeweg 239, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 119022 — BTW 438.002.510

Jaarvergadering op 01/06/2001 om 18 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2 Resultaatsaanwending.
3 Kwijting aan bestuurders. 4 Ontslagen en benoemingen. 5 Diverse.
(70639) De raad van bestuur.

Van de Velde, naamloze vennootschap,
Lageweg 4, 9260 Schellebelle

H.R. Dendermonde 47815 — BTW 448.746.744

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal plaatshebben op woensdag 30/05/2001, om 15 uur op de zetel
van de vennootschap, met de volgende agenda en voorstellen tot
besluit :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de
commissaris-revisor over het boekjaar 2000.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000 en
bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering keurt de jaarrekening
inclusief de volgende bestemming van het resultaat goed :

Te bestemmen winst : 11.866.481,57 euro

Brutodividend van 1.62 euro aan 2.684.154 aandelen :
4.348.329,48 euro

Toevoeging aan de overige reserves : 7.517.661,15 euro

Toevoeging aan de wettelijke reserve : 460,94 euro

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en van de
geconsolideerde verslagen.

4. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de
commissaris-revisor.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering verleent bij afzonder-
lijke stemming kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor in functie gedurende het boekjaar 2000 voor de door hen in de
loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.

5. Herbenoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering herbenoemt de
volgende bestuurders voor een termijn van één jaar :

Cost management, naamloze vennootschap, vertegenwoordigd door
Werner Bruggeman

Vanden Abeele-Loeckx V.O.F., vertegenwoordigd door Piet Vanden
Abeele

Management- en Adviesbureau Marc Hofman V.O.F., vertegenwoor-
digd door Marc Hofman.

6. Herbenoeming commissaris-revisor.

Voorstel tot besluit : op voordracht van de ondernemingsraad van
donderdag 26 april 2001 herbenoemt de algemene vergadering de
volgende commissaris-revisor voor een termijn van drie jaar :

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V., vertengenwoordigd door
Rosita Van Maele, vennoot.

7. Varia.

Eigenaars van aandelen op naam kunnen aan de vergadering deel-
nemen op grond van hun inschrijving in het aandelenregister van de
vennootschap. Om de vergadering te kunnen bijwonen dienen de
eigenaars van aandelen aan toonder uiterlijk drie werkdagen voor de
vergadering hun effecten neer te leggen op de zetel van de vennoot-
schap, of bij hun financiële instelling. Na voorlegging van het bewijs
van neerlegging zal hun een toegangskaart worden bezorgd waarmee
zij aan de vergadering kunnen deelnemen. Volmachten zullen eveneens
uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering worden neergelegd op
de zetel van de vennootschap.
(70640) De raad van bestuur.

Van Den Bosch Seraf, commanditaire vennootschap op aandelen,
Kapelstraat 38, 2223 Schriek

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Mechelen, nr. 238

De aandeelhouders worden uitgenodigd op 31/05/2001 om
11.30 uur ten kantore van notaris Johan Van Ermengem te Meerhout,
Markt 36 voor :

1. Jaarvergadering met volgende agenda : 1. Verslag zaakvoerders.
2 Goedkeuring vergoeding zaakvoerders. 3 Goedkeuring jaarrekening.
4 Bestemming resultaat. 5 Kwijting zaakvoerders.

2. Buitengewone algemene vergadering met volgende agenda :
1. Kapitaalverhoging met 1.701.468,80 BEF om het kapitaal te brengen
op 2.951.468,80 BEF door omzetting van reserves (overgedragen winst)
zonder creatie van nieuwe aandelen. 2 Vaststelling dat de kapitaals-
verhoging gerealiseerd werd. 3 Omzetting kapitaal in euro. 4 Schrap-
ping artikel 20 van de statuten over het concurrentieverbod. 5 Aanpas-
sing statuten aan : - de wet van 13/04/1995 omtrent de
vennootschappenwet. - de wet van 17.05.1999 houdende het wetboek
van vennootschappen en de genomen beslissingen. Dientengevolge
afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en vervanging door
de nieuwe statuten zonder te raken aan de essentiële bestanddelen van
de vennootschap. 6 Machtiging aan de zaakvoerders en machtiging tot
coördinatie van de statuten. (70641)

Van Gansen, naamloze vennootschap,
Driehoekstraat 221, 2180 Ekeren

H.R. Antwerpen 295599 — BTW 449.596.780

Jaarvergadering op 29/05/2001 te 18 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Omvorming kapitaal in euro. 6 Rondvraag. Zich schikken naar
de statuten. (70642)
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Van Goethem, naamloze vennootschap,

Bollenberg 33, 3210 Lubbeek

H.R. Leuven 89516

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Gewone
algemene vergadering van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op
30/05/2001 te 20 uur op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2 Goedkeu-
ring van de jaarrekening van het boekjaar 2000. 3 Bestemming van het
resultaat. 4 Kwijting van de Bestuurders. 5 Benoeming bestuurders.
6 Diversen. (70643)

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 01/06/2001 te 11 uur op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de bestuurders.
5 Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.

(70644)

Van Isacker Management, naamloze vennootschap,

Hoge Weg 115, 2940 Stabroek

H.R. Antwerpen 220274 — BTW 420.003.862

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28/05/2001 om 20 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3 Bestemming van
het resultaat. 4 Decharge te verlenen aan de bestuurders. 5 Omvorming
kapitaal in euro. 6 Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70645)

Van Nijlen Beheer, commanditaire vennootschap op aandelen,

Schuurhovenberg 55, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 75872

Jaarvergadering ten kantore van notaris Eyskens te Oud-Turnhout op
30/05/2001 om 20.00 u. — Agenda : 1. Verslag van de statutaire
zaakvoerder. 2 Goedkeuring jaarrekening. 3 Bestemming resultaat.
4 Kwijting aan de zaakvoerder. 5 Kwijting aan accountant. 6 Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (70646)

Van Wonterghem, société anonyme,

rue du Parc Industriel 33, 7822 Ghislenghien

R.C. Tournai 71097 — T.V.A. 440.693.863

L’assemblée générale se tiendra le 29/05/2001 à 18.00 h, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2 Approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. 3 Affectation des résultats. 4 Ratifica-
tion des émoluments alloués aux administrateurs. 5 Décharge aux
administrateurs.

A l’issue de cette assemblée générale, se tiendra l’assemblée générale
extraordinaire, dont ordre du jour : 1. Aug. du capital à concurrence de
7.517 francs prélevés sur la prime d’emission, sans création d’actions
nouvelles. 2 Conversion du capital en euro - art 47 loi du 30.10.1998.
3 Coord des statuts. Se conformer aux statuts.
(70647) Le conseil d’administration.

Van Wonterghem frères, société anonyme,

rue du Parc industriel 33A, 7822 Ghislenghien

R.C. Tournai 71096

L’assemblée générale se tiendra le 29/05/2001 à 17.00 h, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2 Approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. 3 Affectation des résultats. 4 Décharge
aux administrateurs. A l’issue de cette assemblée générale, se tiendra
l’assemblée générale extraordinaire, dont ordre du jour : 1. Aug. du
capital à concurrence de 1.074 francs prélevés sur la prime d’emission,
sans création d’actions nouvelles. 2 Conversion du capital en euro -
art 47 loi du 30.10.1998. 3 Coord des statuts. Se conformer aux statuts.
(70648) Le conseil d’administration.

Vandendijk, naamloze vennootschap,

Weertersteenweg 446, 3640 Kinrooi

H.R. Tongeren 69.568

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
14 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Ontslag en
herbenoeming bestuurders. 6 Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (70649)

Vandotrans, naamloze vennootschap,

Ambachtenlaan 3, 9880 Aalter

H.R. Gent 162043 — BTW 444.409.557

De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeengeroepen op de
maatschappelijke zetel op vrijdag 1 juni 2001 om 18 uur. — Agenda :
1. Rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door artikel 60
Venn.wet. 2 Jaarverslag van de raad van bestuur. 3 Goedkeuring jaar-
rekening afgesloten per 31/12/2000. 4 Bezoldigingen bestuurders.
5 Resultaatsbestemming. 6 Kwijting bestuurders. 7 Benoeming bestuur-
ders. 8. Rondvraag. Om geldig aanwezig te zijn dienen de wettelijke en
statutaire bepalingen nageleefd te worden. Neerlegging van de
aandelen geschiedt op de maatschappelijke zetel.
(70650) De raad van bestuur.

Vaneflon, naamloze vennootschap,

Industrieterrein Zwaarveld 12, 9220 Hamme

H.R. Dendermonde 31519 — BTW 416.005.581

Jaarvergadering op 05/06/2001 om 09.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Omvor-
ming kapitaal in euro. 6 Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70651)

Vanelor, naamloze vennootschap,

Joseph Cardijnstraat 52, 9420 Erpe-Mere

H.R. Aalst 56962 — BTW 435.367.276

De aandeelhouders worden verzocht de Algemene Jaarvergadering
bij te wonen die doorgaat op maandag, 28/05/2001 te 14.00 uur op de
Administratieve zetel, Elisabethlaan, 143 te 9400 Ninove. — Agenda :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.
2 Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per 31/12/2000.
3 Kwijting aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor. 4 Statutaire
benoemingen. 5 Diversen. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de statuten. (70652)
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Vangeel, naamloze vennootschap,
Tingietersstraat 3, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 62017 — BTW 437.092.787

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Lezing van het jaarverslag. 2 Lezing van het verslag van de commis-
saris. 3 Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
30/11/2000. 4 Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.
5 Benoeming bestuurder. 6 Bezoldigingen. (70653)

Vanluyd, naamloze vennootschap,
Ubbelstraat 58, 3550 Heusden-Zolder

H.R. Hasselt 55399 — BTW 420.447.884

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 31/05/2001 om
11 uur. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2 Goedkeuring jaar-
rekening. 3 Kwijting bestuurders. 4 Eventueel ontslag, kwijting, benoe-
ming en vergoeding bestuurders. 5 Kapitaalverhoging met maximaal
1000 euro door incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van
nieuwe aandelen . omzetting kapitaal in euro . aanpassing en coördi-
natie statuten. 6 Varia. Zich richten naar de statuten.
(70654) De raad van bestuur.

″Vanopan″, naamloze vennootschap,
Zwanestraat 38, 8691 Alveringen (Stavele)

H.R. Veurne 33066 — BTW 402.767.655

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Alfons LOONTJENS te Izegem, Nieuwstraat, 22, op datum van
maandag 28/05/2001 om 18 uur. — Agenda : 1. Aanpassing van
artikel twee van de statuten ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering tot zetelverplaatsing de dato één oktober negen-
tienhonderd negenennegentig, waarbij de zetel overgebracht werd naar
8691 Alveringem/Stavele, Zwanestraat, nummer 38. 2 a) Verslag van
de raad van bestuur inzake het belang van de vennootschap bij de
opheffing van het voorkeurrecht, inzonderheid inzake de uitgifte en de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging voor de aandeelhou-
ders. b) Verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor omtrent de juistheid
van de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens. 3 Een eerste kapitaalverhoging ad
driehonderd vijftig duizend Belgische Frank (350.000,- BEF) door het
creëren van driehonderdvijftig (350) aandelen met dezelfde waarde, die
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen en in de winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.
4 Vaststelling van de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen. De nieuwe
aandelen zullen volledig moeten worden volgestort bij de inschrijving.
Dientengevolge zal de uitgifteprijs deels bestemd worden voor de
rekening ″kapitaal″ van de vennootschap, deels op een onbeschikbare
reserve worden geplaatst. 5 Opheffing van het voorkeurrecht zoals
toegelicht in het verslag van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.
6 Een tweede kapitaalverhoging ad zevenhonderd vijftig duizend
Belgische Frank (750.000,-BEF) door inlijving van een gedeelte van een
herwaarderingsmeerwaarde ten belope van het overeenkomstig
bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, dit alles na
goedkeuring van de herwaardering en de herwaarderingsmeerwaarde.
7 Een derde kapitaalverhoging ad honderd en één duizend en vier en
zeventig Belgische frank (101.074,- BEF) door incorporatie van beschik-
bare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie
van nieuwe aandelen. 8. Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhogingen. 9. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in
euro. 10. Schrapping van de statutaire bepalingen inzake toegestaan
kapitaal wegens het verstrijken van de termijn. 11. Herformulering van
de modaliteiten inzake verplaatsing van de zetel van de vennootschap,
de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën
alsook van de modaliteiten inzake kapitaalverhoging door niet gelde-
lijke inbreng en kapitaalvermindering, van de modaliteiten van bijeen-
komsten, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van
bestuur, van de modaliteiten van benoeming en bezoldiging van
bestuurders en commissarissen, van bijeenkomsten en werking van de
algemene vergadering, van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, van de bepalingen inzake tegenstrijdig belang, van de
winstverdeling en de aflossing van het kapitaal, van de aard van de

aandelen in die zin dat de aandelen op naam, aan toonder of gedema-
terialiseerd zijn naar keuze van de aandeelhouder, van de modaliteiten
inzake de ondeelbaarheid van de aandelen, alsmede schrapping van
de bepalingen inzake tegenstrijdig belang. 12. Aanneming van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en actualisering
met onder meer verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar
de vennootschappenwet, gelet op de doorgevoerde codificatie van het
Wetboek van Vennootschappen. 13. Machtiging aan de raad van
bestuur en aan de notaris. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (70655)

Vanslambrouck, naamloze vennootschap,
Schoolstraat 34, 8750 Zwevezele

H.R. Brugge 70545 — BTW 438.748.321

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/05/2001 om 14.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70656)

VD, naamloze vennootschap,
Zuidstationstraat 5, 9000 Gent

H.R. Gent 169411

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/05/2001 om 20 u op de maatschappelijke zetel. Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3 Bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70657)

V.D.M, naamloze vennootschap,
Kleine Weg 15, 8700 Tielt

H.R. Brugge 58215 — BTW 423.812.695

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
doorgaat op 29/05/2001 om 9 uur in de zetel van de vennootschap met
volgende agenda : 1. Jaarverslag. 2 Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3 Resultaatsaanwending. 4 Kwijting aan bestuurders
en goedkeuring van hun vergoeding. 5 Ontslag en benoemingen.
6 Rondvraag. (70658)

Verbeeck & C˚, naamloze vennootschap,
Industriepark Schoonhees Oost, Fabriekstraat 3, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 75116 — BTW 439.580.145

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
BVBA ENGELEN & PARTNERS te Hasselt, op 30/05/2001 om 10u00
die zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van vijfhonderd en éénduizend vieren-
zeventig (501.074,-) Belgische frank teneinde het maatschappelijk kapi-
taal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en éénduizend
vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 2 Omzetting van het kapitaal in euro. 3 Schrapping van het
toegestane kapitaal. 4 Aanpassing van artikel 5 der statuten aan de
beslissingen sub 1, 2 en 3. 5 Coördinatie der statuten, aanpassing van
de statuten aan de diverse wetswijzigingen en het Wetboek der
Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70659) De raad van bestuur.
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Verbeemen Immobiliën, naamloze vennootschap,

Boomkensstraat 257, bus 1, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 42858 — BTW 407.815.120

De aandeelhouders worden verzocht een tweede jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen, die zal plaats vinden ten kantore van notaris
Hage - Goetsbloets te Hasselt op dinsdag 29/05/2001 om 14 u, gezien
de eerste algemene vergadering dd. 3 mei 2001 niet in getal was. —
Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31/12/2000.
2 Bestemming resultaat. 3 Kwijting aan de bestuurders. 4 Verhoging
kapitaal met 501.074 Bef, om het te brengen op 2.501.074 Bef, door
inbreng van reserves zonder creatie van nieuwe aandelen. 5 Omzetting
van het kapitaal naar 62.000 euro. 6 Aanpassing van artikel 5 en 5bis
der statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen
beslissing. 7 Opdracht tot coördinatie der statuten. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de statuten. (70660)

Verfwaren Donza, naamloze vennootschap,

E3-laan 93-97, 9800 Deinze

H.R. Gent 164144 — BTW 446.280.370

Jaarvergadering op 30/05/2001 om 9 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Lezing van het jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor.
2 Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3 Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor. 4 Benoemingen. (70661)

Verhelle, naamloze vennootschap,

Roeselaarsestraat 489, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 86501 — BTW 412.653.143

De aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ″VERHELLE″,
met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 489, H.R. Kortrijk nr. 86501,
worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal
doorgaan op maandag 28/05/2001 om 17.30 uur op het kantoor van
notaris Stefaan LAGA, Gentseheerweg 48 te Izegem. — Agenda :
1. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van één miljoen twee-
honderdéénenvijftigduizend en vierenzeventig (1.251.074) frank door
incorporatie van belastingvrije reserves, en met behoud van het
aandelenaantal en door middel van verhoging van de fractiewaarde.
2 Omzetting van het kapitaal in euro. 3 Wijziging van de datum van de
jaarvergadering 4. Actualisatie van de statuten onder meer door
schrappen van de vervallen bepaling inzake toegestaan kapitaal, wijzi-
ging van de regels van samenstelling en beraadslaging van de raad van
bestuur, schrapping stemkrachtbeperking... 5 Aanneming volledig
nieuwe tekst van de statuten. 6 Machtiging aan de raad van bestuur
om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.
(70662) De raad van bestuur.

Vermeiren, naamloze vennootschap,

Vermeirenplein 1-15 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 247784 — BTW 427.753.964

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, Vermeirenplein 1-15, 2920 Kalmthout, op
05/06/2001 te 11 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur
en verslag van de commissaris-revisor. 2 Goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten per 31/12/2000. 3 Aanwending van het resultaat.
4 Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 5 Statu-
taire benoemingen. Om toegelaten te worden tot de algemene verga-
dering, neerlegging der titels op de maatschappelijke zetel, uiterlijk
vijf dagen vóór de vergadering volgens artikel 21 der statuten. (70663)

Vervaeke Fibre, naamloze vennootschap,
Kortrijksestraat 68, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 98818 — BTW 421.079.869

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 14.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Rond-
vraag. Zich richten naar de statuten. (70664)

Vervi, naamloze vennootschap,
Nijverheidsweg 1, 2240 Zandhoven

H.R. Antwerpen 317035 — BTW 458.151.883

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, welke zal gehouden worden op 01/06/2001 te 14.30 uur. —
Agenda : 1. Bespreking van jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Bespreking van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. 3 Goed-
keuring van het verslag van de raad van bestuur. 4 Goedkeuring van
de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en van de bestemming te
geven aan het resultaat. 5 Décharge te geven aan de raad van bestuur.
6 Omvorming kapitaal in euro. 7 Ontslag en benoeming bestuurders.
8. Eventueel allerlei. . (70665)

Vervoerbedrijf Pans, naamloze vennootschap,
Stadsbeemd 1041, 3545 Halen

H.R. Hasselt 51251 — BTW 417.875.703

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
BVBA ENGELEN & PARTNERS te Hasselt op 30/05/2001 om 11u45
die zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van één miljoen tweehonderdéénenvijftig-
duizend vierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank teneinde het maat-
schappelijk kapitaal te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en
éénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) Belgische frank zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2 Omzetting van het kapitaal in euro. 3 Aanpas-
sing van artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub 1 en 2.
4 Coördinatie der statuten, aanpassing van de statuten aan de diverse
wetswijzigingen en het Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70666) De raad van bestuur.

Verzekeringsmakelaars Baeten A & W, naamloze vennootschap,
Naamsevest 80, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 64017 — BTW 428.038.234

Gewone algemene vergadering op 01/06/2001 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Bespreking van diverse aard. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (70667)

VG Tankservice, naamloze vennootschap,
Bollenberg 33, 3210 Lubbeek

H.R. Leuven 103073

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de Gewone
algemene vergadering van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op
30/05/2001 te 19 uur op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2 Goedkeu-
ring van de jaarrekening van het boekjaar 1999-2000. 3 Bestemming van
het resultaat. 4 Kwijting van de Bestuurders. 5 Diversen. (70668)
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Vibro-Welfsels, naamloze vennootschap,

Schijnpoortweg 155, 2170 Merksem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 311068 — BTW 455.552.184

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 30/05/2001 te 14 uur. — Agenda : 1. Verslagen raad van
bestuur en commissaris-revisor. 2 Goedkeuring jaarrekening
31/12/2000 . 3 Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor.
4 Benoemingen. 5 Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de verga-
dering zich schikken naar de statuten. (70669)

Virgul, naamloze vennootschap,

Aldestraat 21, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 48496 — BTW 415.478.219

De aandeelhouders worden uitgenodigd op : (a) de B.A.V. ten
kantore van notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren, Ring-
laan 22, op 31/05/2001 om 09.00 uur met volgende agenda : 1)
Kapitaalverhoging met 1.251.074 BEF om het te brengen op 2.501.074
BEF door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie van
nieuwe aandelen. 2) Conversie van het kapitaal in euro. 3) Actualise-
ring van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het
nieuwe W.Venn. 4) Machtiging tot uitvoering van de beslissingen en
tot coördinatie van de statuten. 5) Volmacht formaliteiten handelsre-
gister. (b) de gewone A.V. op de maatschappelijke zetel op 31/05/
2001 om 15.00 uur, met volgende agenda : 1) Bespreking jaarrekening.
2) Goedkeuring jaarrekening. 3) Kwijting bestuurders. 4) Eventueel
ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding bestuurders. 5) Varia.
(70670) De raad van bestuur.

Vivos, naamloze vennootschap,

Breemsedijk 80, 2350 Vosselaar

H.R. Turnhout 48309

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op vrijdag
01/06/2001 om 18.00 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2 Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3 Kwijting bestuurders.
4 Bestemming resultaat. 5 Vergoeding bestuurders. 6 Rondvraag.

Zich schikken naar de statuten. (70671)

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 vrijdag 01/06/2001 om 18.00 uur. Om aan de vergade-
ring te kunnen deelnemen dient men zich te gedragen naar de voor-
schriften 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 jaar-
rekening 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. Décharge te geven aan de commissaris-revisor.
Bespreking van de hoogte van het kapitaal in functie van de huidige en
de toekomstige wetgeving terzake. Eventueel allerlei. (70672)

Volders-Maes, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 20, 3945 Kwaadmechelen

H.R. Hasselt 53043 — BTW 418.960.717

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten kantore van de
BVBA ENGELEN & PARTNERS te Hasselt op 30/05/2001 om 9u45 die
zal beslissen over de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging via incorporatie in het kapitaal van gereser-
veerde winsten ten bedrage van twee miljoen tweehonderd en negen-
duizend vijfhonderdéénenzeventig (2.209.571,-) Belgische frank
teneinde het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot drie miljoen
vijfhonderd en negenduizend vijfhonderdéénenzeventig (3.509.571,-)
Belgische frank zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2 Omzetting van
het kapitaal in euro. 3 Schrapping van het toegestane kapitaal in artikel
5. 4 Aanpassing van artikel 5 der statuten aan de beslissingen sub 1, 2
en 3. 5 Coördinatie der statuten, aanpassing van de statuten aan de
diverse wetswijzigingen en aan het Wetboek der Vennootschappen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(70673) De raad van bestuur.

Vomo, naamloze vennootschap,
Klinkaardstraat 185, 2950 Kapellen (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 775

Jaarvergadering op 29/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70674)

Vromant Romain & Etienne, naamloze vennootschap,
Paanderstraat 35, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 103440 — BTW 424.157.244

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 01/06/2001 om 18 u. op de zetel van de
vennootschap : 1. Melding toep. van art. 523 wetboek van vennoot-
schappen. 2 Verslag van de raad van bestuur. 3 Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 4 Bestemming te geven aan het resultaat
volgens voorstel in de jaarrekening per 31/12/2000. 5 Uitdrukking
kapitaal in euro. 6 Kwijting te verlenen aan de bestuurders. Zich
schikken naar de statuten. (70675)

VSB Holding, naamloze vennootschap,
Dokter Vanderhoeydonckstraat 25, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 91702 — BTW 457.194.355

De jaarvergadering zal gehouden worden op 01/06/2001 om
17.00 u. — Dagorde : Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000 - Kwijting aan de bestuurders - Benoemingen - Bezoldig-
ingen. (70676)

W. Dillen & partners, naamloze vennootschap,
Oudaan 16, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 334160 — BTW 464.833.304

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal worden gehouden op 29/05/2001 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de statuten. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening per
31/12/2000. 2 Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3 Decharge te geven aan de raad van bestuur. 4 Omzetting
van het kapitaal in euro. 5 Coordinatie en aanpassing van de statuten
om ze in overeenstemming te brengen met de recente wetswijzigin-
gen. (70677)
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W. Stuart, naamloze vennootschap,
Boomsesteenweg 518-526, te 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 228501 — BTW 422.243.473

Gewone algemene vergadering op dinsdag 29/05/2001 te 20 uur op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2 Goedkeuring der jaarrekening van 31/12/2000. 3 Goedkeu-
ring en bestemming van het resultaat. 4 Kwijting aan de bestuurders.
5 Omvorming kapitaal in euro. 6 Diversen. De aandelen dienen
gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor de vergadering op de
maatschappelijke zetel. (70678)

Waescoal, naamloze vennootschap,
Regentiestraat 31, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 15553

Oproeping van een buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Philippe Verlinden, Casinostraat 2, te 9100 Sint-Niklaas, op
28/05/2001 om 10.00 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van de
commissaris. 2 Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3 Resultaatsbestemming. 4 Kwijting en decharge aan de
bestuurders en de commissaris. 5 Benoemingen en ontslagen. 6 Verho-
ging van het maatschappelijk kapitaal tot BEF 2.500.000 7. Omzetting
(afronding) van het maatschappelijk kapitaal in euro. 8. Ontbinding en
invereffeningstelling. 9. Benoeming van een vereffenaar en vaststelling
van diens machten en bezoldiging. 10. Varia.

Om te worden toegelaten tot de buitengewone algemene vergadering
dienen de aandelen - conform de statuten- te worden gedeponeerd op
de maatschappelijke zetel, in handen van de gedelegeerd Bestuurder
(de Heer Jozef Tirez).

J. TIREZ, gedelegeerd bestuurder namens de raad van
bestuur. (70679)

Walema, naamloze vennootschap,
Elisabetlaan 141, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 74002

Bijeenroeping van de algemene vergadering en de buitengewone
algemene vergadering

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering te willen bijwonen op 01/06/2001 om 18 uur, op de maatschap-
pelijke zetel.

Dagorde :

1. Verslag raad van Bestuur ingevolge art. 523. 2 Verslag van de raad
van bestuur. 3 Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaats-
bestemming. 4 Kwijting aan de bestuurders. 5 Ontslagen en benoe-
mingen. 6 Rondvraag.

De aandeelhouders worden tevens verzocht de buitengewone alge-
mene vergadering te willen bijwonen op 05/06/2001, om 14.30 uur, ten
kantore van notaris De Vos Christian, Koning Albertlaan 201 te Brugge.

Dagorde :

1. Verhoging van het kapitaal met 8.946 fr. om het te brengen op
5.808.946 fr. door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2 Omzetting kapitaal naar euro (144.000 euro).
3 Aanpassing statuten aan de reparatiewet en het wetboek van
vennootschappen van 7 mei ’99.

Om toegelaten te worden tot de jaarlijkse algemene vergadering en
de buitengewone algemene vergadering zich schikken naar de statu-
ten. (70680)

W.D. Le Saint-Germain des Prés, société anonyme,
chaussée de Philippeville 62, 6280 Loverval

R.C. Charleroi 142602 — T.V.A. 425.881.369

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29/05/2001 à 18.30 h. au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration. 2 Approbation des Comptes
Annuels au 31/12/2000. 3 Affectation du résultat. 4 Décharge aux
administrateurs. 5 Conversion du capital en euro. 6 Divers. Se
conformer aux statuts. (70681)

Welda, naamloze vennootschap,
Bovenheide 38, 2380 Ravels

H.R. Turnhout 72511 — BTW 450.913.903

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 01/06/2001 om
20.00 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuurders. 5 Kwijting
accountant. 6 Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70682)

Naamloze Vennootschap Werkhuizen Huwaert,
Industriepark Zwaarveld 22, 9220 Hamme

H.R. Dendermonde 94 — BTW 406.832.351

Bijeenroeping

Aangezien een eerste vergadering die bijeengeroepen werd op
23 april 2001 niet geldig kon beraadslagen en besluiten bij gebrek aan
het wettelijk quorum worden de aandeelhouders verzocht om de
tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal
gehouden worden op 28/05/2001 om 9.00 uur ten kantore van notaris
Jean-François DAEL, te 9050 Gent, Ledebergplein 16, met volgende
agenda : 1. Aanpassing van art. 1 van de statuten betreffende de aard
van de vennootschap. 2 Schrapping van de eerste par. van art. 2 betref-
fende de zetel van de vennootschap en aanpassing van zelfde art. aan
de taalwetgeving. 3 Kapitaalverhoging met 1.074 fr, door incorporatie
van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag,
zonder creatie van nieuwe aandelen. Vaststelling van de realisatie van
de kapitaalverhoging. 4 Omzetting van de uitdrukkingsmunt van het
kapitaal in euro. Aanpassing van art. 5 aan de genomen besluiten.
5 Aanpassing van art. 7 inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging
in speciën. 6 Aanpassing aan de wettelijke bepalingen en/of
herformulering van de art. 27, 29, 32, 33, 34, 36 en 37 van de statuten.
7 Schrapping van iedere verwijzing in de statuten naar wetsartikelen
uit de Venn. W. of naar de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen, gelet op de inwerkingtreding van het W. Venn. 8. Mach-
tiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten
en aan de notaris tot hernummering en coördinatie van de statuten.
Zich gedragen naar de statuten. De raad van bestuur. De aandeelhou-
ders worden tevens verzocht de jaarvergadering bij te wonen die zal
gehouden worden op 28/05/2001 om 15 uur op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, met volgende agenda : 1. Bespreking jaar-
rekening per 31/12/2000. 2 Goedkeuring jaarrekening. 3 Kwijting aan
de bestuurders. 4 Bezoldigingen. 5 Diverse. Zich houden naar de
statutaire beschikkingen. (70683)

Wiann Invest, naamloze vennootschap,
Diestsesteenweg 126, 3910 Herk-de-Stad

H.R. Hasselt 78048 — BTW 444.929.516

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering op 28/05/2001 om 11 uur ten kantore van notaris
Remi Fagard, Bochtlaan 29, 3600 Genk. — Dagorde : 1. Kapitaal-
verhoging met 1.251.074 frank om het kapitaal te brengen van
1.250.0000 frank op 2.501.074 frank, door incorporatie van beschikbare
reserves ten bedrage van 1.251.074 frank, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 2 Vaststelling van de kapitaalverhoging. 3 Uitdrukking van
het kapitaal in euro. 4 Aanvaarding van volledig nieuwe statuten,
rekening houdend met de genomen beslissingen en actualisering,
hernummering en hernieuwing van de tekst, schrapping van het
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overbodige en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzi-
gingen en codificatie van de gecoördineerde wetten op de handelsven-
nootschappen en aan het nieuwe wetboek van vennootschappen,
zonder inhoudelijk te raken aan de wezenlijke bepalingen van de
bestaande statuten. 5 Ontslag en benoeming van bestuurders.
6 Machten aan de raad van bestuur. Om deel te nemen aan de
vergadering, gelieve zich te schikken naar de statutaire bepalingen.

(70684)

Wijok, naamloze vennootschap,
Neerloop 8, 2500 Lier

H.R. Mechelen 67346

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de statutaire algemene
vergadering op 31/05/2001 om 17 uur te houden op de maatschappe-
lijke zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatrekening,
afgesloten per 31/12/2000. 3 Bestemming te geven aan het resultaat.
4 Kwijting te verlenen aan de raad van bestuur. 5 Diversen : ontslag en
benoeming bestuurders. (70685)

Wika, naamloze vennootschap,
Doornzelestraat 114A, 9000 Gent

H.R. Gent 163146 — BTW 445.514.169

Jaarvergadering op 01/06/2001 14 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting aan
bestuurders. 5 Omvorming kapitaal in euro. 6 Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten. (70686)

″Wilan″, naamloze vennootschap,
Oude Heidestraat 81, 3740 Bilzen

H.R. Tongeren 73299

Aangezien op de buitengewone algemene vergadering van vieren-
twintig april tweeduizend en één niet het vereiste aanwezigheid-
quorum werd bereikt om geldig te kunnen beraadslagen over de
punten van navermelde agenda, worden de aandeelhouders verzocht
een nieuwe buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal
gehouden worden op woensdag dertig mei tweeduizend en één om
achttien uur op de maatschappelijke zetel, om te besluiten over de
volgende agendapunten : 1. Kapitaalvermindering met zestig miljoen
Belgische frank om het kapitaal te brengen van zevenenzestig miljoen
Belgische frank op zeven miljoen Belgische frank door evenredige
terugbetaling van het kapitaal, en met als doel overbodige financiële
middelen vrij te maken. De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van
het wetboek van vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen twee
maanden na bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers een
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik
van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. 2 Aanpassing van de
statuten aan het genomen besluit. 3 Machtiging aan de raad van
bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de tekst van de
statuten te coördineren. Deze vergadering zal geldig kunnen beraad-
slagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (70687)

Wildo Beheer, naamloze vennootschap,
Terelstraat 310, 2650 Edegem

H.R. Antwerpen 279987 — N.N. 438.205.319

Algemene vergadering op vrijdag 01/06/2001 te 18 uur. — Agenda :
1. Lezing en goedkeuring verslag raad van bestuur over 2000. 2 Goed-
keuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3 Kwijting bestuur-
ders. 4 Goedkeuring winstverdeling. 5 Ontslag en benoeming. 6 Rond-
vraag. (70688)

Wilinox, naamloze vennootschap,
Krekelenbergweg 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 66477 — BTW 437.572.146

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 16.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Ontslag en herbenoeming bestuurders. 6 Omvorming kapitaal
in euro. 7 Allerlei. Zich richten naar de statuten. (70689)

Wimmobo, naamloze vennootschap,
Brusselstraat 100, 9660 Brakel

H.R. Oudenaarde 42650 — BTW 460.353.189

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
01/06/2001 om 11.00 uur in de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur over het verlopen boekjaar. 2 Goedkeuring
jaarrekening 2000. 3 Kwijting bestuurders. Om aan de beraadslaging
deel te nemen moeten de aandeelhouders zich schikken naar de
statuten. (70690)

Win C˚, naamloze vennootschap,
Emiel Opdebeecklaan 44, 3140 Keerbergen

H.R. Leuven 98955 — BTW 462.907.160

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 09.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten. (70691)

Winvest, société anonyme,
avenue Delleur 18, 1170 Bruxelles.

R.C. Bruxelles 587.013

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 28/05/2001 à 14 heures
au siège social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion.
2 Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3 Affectation du
résultat. 4 Décharge à donner aux administrateurs. 5 Elections statu-
taires. 6 Conversion en euro. 7 Divers. (70692)

Wommelgemse Bouwwerken, naamloze vennootschap,
Hoevenstraat 112, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 213088 — BTW 418.427.316

Jaarvergadering op 31/05/2001 om 18.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (70693)

Zaman-Van Havere, naamloze vennootschap,
Hazewindstraat 9, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 3074 — BTW 405.086.252

Jaarvergadering op 29/05/2001 te 16 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 2 Kwijting aan bestuurders. 3 Omzetting van het
kapitaal in euro mits kapitaalverhoging onder de voorwaarden van
artikel 47 van de wet betreffende de euro, en coördinatie van de
statuten. 4 Volmacht voor publicatie en handelsregister. Zich schikken
naar de statuten. (70694)
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Zandhotel, naamloze vennootschap,

’t Zand 13-15, 8000 Brugge

H.R. Brugge 57430 — BTW 423.614.935

De aandeelhouders worden op de maatschappelijke zetel uitgeno-
digd tot de jaarvergadering op 28/05/2001 om 14 uur, met volgende
agenda : 1. Tegenstrijdige belangen. 2 Verslag raad van bestuur.
3 Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4 Bestemming resultaat.
5 Kwijting bestuurders. 6 Benoemingen-ontslagen. 7 Diversen. en
aansluitend om 15 uur tot de bijzondere algemene vergadering met
volgende agenda : verhoging en omzetting in euro van het kapitaal. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (70695)

Zandven, naamloze vennootschap,

Hortensiadreef 3, 2920 Kalmthout

H.R. Antwerpen 249883 — NN 428.402.082

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maat-
schappelijke zetel, op 05/06/2001 te 14 uur. — Agenda : 1. Verslag van
de raad van bestuur. 2 Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3 Aanwending van het resultaat. 4 Kwijting aan de
bestuurders. 5 Statutaire benoemingen. 6 Omvorming kapitaal in euro.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar
artikel 21 van de statuten. (70696)

Zebaco, naamloze vennootschap,

te Antwerpen, Denderstraat

H.R. Antwerpen 283801

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 29/05/2001 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel. Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2 Voorlegging en
goedkeuring van de jaarrekening. 3 Bestemming van het resultaat.
4 Kwijting aan bestuurders. 5 Eventuele ontslagnemingen en benoe-
mingen. 6 Divers. Om deel te nemen aan de vergadering dient men
zich te schikken naar artikel 17 der statuten. (70697)

Zebra-transport, naamloze vennootschap,

Sint-Pietersvliet 15, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 204560 — BTW 415.992.517

Jaarvergadering op 28/05/2001 om 11.00 u., op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2 Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3 Bestemming resultaat. 4 Kwijting bestuur-
ders. 5 Omvorming kapitaal in euro. 6 Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (70698)

Zeebrand, naamloze vennootschap,

Dynastielaan 46, bus 22, 8660 De Panne

H.R. Veurne 31759

Uitnodiging voor de algemene vergadering op de maatschappelijke
zetel, op 31/05/2001 te 11 uur. — Agenda : 1. Verslag bestuurraad.
2 Goedkeuring jaarrekening +bijlagen. 3 Ontlasting van de bestuurders.
4 Ontslag en benoeming bestuurders. 5 Aanpassing en coördinatie van
de statuten. 6 Varia. Zich richten naar de statuten. (70699)

Administrations publiques
et Enseignement technique

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

PLACES VACANTES − OPENSTAANDE BETREKKINGEN

Commune de Ganshoren

L’administration communale de Ganshoren organise un examen de
recrutement :

d’assistant administratif (m/f) (niveau C);

d’ouvriers (m/f) (niveau D) :

pavage/maçonnerie/égoûts;

plantations.

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, copie du
diplôme et du formulaire d’inscription avec photo d’identité récente,
doivent être envoyées par lettre recommandée au collège des bourg-
mestre et échevins, avenue Charles Quint 140, à 1083 Bruxelles, au plus
tard le 25 mai 2001.

Renseignements, formulaire d’inscription et programme d’examen
peuvent être obtenus auprès du service du personnel, tél. 02-464 05 29,
464 05 30. (15259)

Gemeente Ganshoren

Het gemeentebestuur van Ganshoren organiseert een aanwerving-
sexamen voor :

administratief assistent (m/v) (niveau C);

arbeiders (m/v) (niveau D) :

plaveien/metselwerk/riolering;

aanplantingen.

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, een afschrift
diploma en inschrijvingsformulier met recente pasfoto, dienen per
aangetekend schrijven gericht te worden aan het college van burge-
meester en schepenen, Keizer Karellaan 140, te 1083 Brussel, ten laatste
op 25 mei 2001.

Inlichtingen, inschrijvingsformulier en examenprogramma kunnen
bekomen worden bij de personeelsdienst, tel. 02-464 05 29,
464 05 30. (15259)

Commune de Schaerbeek

L’administration communale de Schaerbeek procède à la constitution
de réserves de recrutement valables pour l’année scolaire 2001-2002
pour les fonctions ci-après des membres du personnel de l’enseigne-
ment communal de langue française uniquement.

1. Enseignement maternel : instituteur(trice) maternelle.

2. Enseignement primaire : (ordinaire et spécial) instituteur(trice)
primaire, maître (maîtresse) de morale, maître (maîtresse) de cours
spéciaux, maître (maîtresse) maternelle.

3. Enseignement spécial : logopède, kinésitherapeute.

4. Enseignement secondaire - de plein exercice, de promotion sociale
et artistique à horaire réduit (du degré inférieur et du degré supérieur) :
professeur de langues anciennes, professeur de cours généraux, profes-
seur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours
techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours
techniques et de pratique.

5. Personnel auxiliaire d’éducation et administratif : surveillant(e) -
éducateur(trice), commis-dactylographe.
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Conditions requises : nul ne peut être désigné à ces emplois s’il (elle)
ne remplit pas les conditions suivantes : 1. être Belge, sauf dérogation
accordée par l’exécutif;

2. être de conduite irréprochable;

3. jouir des droits civils et politiques;

4. avoir satisfait aux lois sur la milice;

5. n’avoir pas atteint la limite d’âge fixée à 49 ans le jours de l’entrée
en fonctions;

6. être porteur d’un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec le
cours à enseigner.

Introduction des candidatures : les personnes intéressées doivent
adresser leur candidature à M. Lahlali, échevin de l’instruction
publique, hôtel communal de Schaerbeek, à 1030 Schaerbeek, pour le
24 août 2001 au plus tard.

Les candidatures doivent être introduites avec en annexe :

1. une copie certifiée conforme du (des) diplôme(s), brevet(s) ou
certificat(s);

2. une attestation prouvant l’expérience utile;

3. un certificat de bonne conduite.
Remarque : le candidat qui sollicite différents fonctions doit intro-

duire une candidature pour chaque fonction; les diverses demandes
seront placées dans une seule enveloppe. Les personnes qui achèvent
la dernière année de leurs études, peuvent introduire leur candidature,
celle-ci ne sera effective que lorsqu’elles auront fourni une copie du
diplôme ou attestation en tenant lieu. (15260)

Gemeente Schaarbeek

Het gemeentebestuur van Schaarbeek legt een wervingsreserve aan
voor de duur van het schooljaar 2001-2002 voor de hierna volgende
ambten van de personeelsleden van het gemeentelijk uitsluitend Frans-
talig onderwijs :

1. Kleuteronderwijs : kleuteronderwijzer(es).

2. Lager onderwijs : (gewoon en bijzonder) : lager(e) onderwijzer(es)
leermeester(es) moraal, leermeester(es) bijzondere taken, leermeeste-
r(es) godsdienst.

3. Buitengewoon onderwijs : logopedist(e), kinesitherapeut(e).

4. Secundair onderwijs - voltijds, voor sociale promotie en kunst-
onderwijs met beperkt leerplan : (van de lagere en de hogere graad) :
leraar (lerares) oude talen, leraar (lerares) algemene vakken, leraar
(lerares) bijzondere vakken, leraar (lerares) technische vakken, leraar
(lerares) beroepspraktijk, leraar (lerares) technische vakken en beroeps-
praktijk.

5. Hulpopvoedend en administratief personeel : studiemeester(es) -
opvoeder (ster), klerk-dactylo.

Gestelde eisen : niemand kan tijdelijk personeelslid worden aange-
steld indien hij/zij niet voldoet aan de onderstaande vorwaarden :

1. Belg zijn, behoudens door de Executieve toe te kennen vrijstelling;

2. van onberispelijk gedrag zijn;

3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4. voldaan hebben aan de dienstplichtwetten;

5. de leeftijdsgrens van 49 jaar niet overschreden hebben op de dag
van de indiensttreding;

6. houder zijn van een vereist of voldoend geacht bekwaamheids-
bewijs, dat in verhouding staat tot het te begeven ambt.

Indienen van de kandidaturen : de geïnteresseerde personen moeten
hun kandidaturen sturen aan de heer Lahlali, schepen van openbaar
onderwijs, gemeentehuis Schaarbeek, te 1030 Schaarbeek, ten laatste op
24 augustus 2001.

De kandidaturen moeten worden ingediend met in bijlage :

1. een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard
afschrift van het diploma en/of andere bekwaamheidsbewijzen;

2. een attest houdende het bewijs van het bezitten van de nuttige
ervaring;

3. een bewijs van goed gedrag.

Opmerking : de kandidaat die meerdere ambten solliciteert, moet een
kandidatuur indienen per ambt; de verschillende aanvragen worden
verstuurd onder één omslag. Diegenen die hun laatste studiejaar
beëindigen, mogen zich eveneens kandidaat stellen. Deze aanvragen
worden slechts in aanmerking genomen indien de betrokkenen voor-
meld bestuur schriftelijk hebben medegedeeld dat zij het vereiste
bekwaamheidsbewijs hebben behaald en een afschrift ervan of een
voorlopig attest hebben laten geworden. (15260)

Association intercommunale centre hospitalier
« Peltzer-La Tourelle »

Le C.H. « Peltzer-La Tourelle » procède à un appel public en vue de
la nomination pour un terme de trois ans, d’un commissaire-réviseur.

Pour être valables les candidatures devront :

émaner de personnes physiques ou morales membres de l’Institut
des Réviseurs d’Entreprises;

porter mention du montant des émoluments annuels.

Elle seront adressées à M. le président du C.H. « Peltzer-La
Tourelle », rue du Parc 29, à 4800 Verviers pour le 31 mai 2001 au plus
tard (le cachet de la poste faisant foi).

Renseignements : même adresse : direction administrative. (15261)

Commune de Tubize

L’administration communale procède au recrutement de sapeur-
pompiers volontaires et la constitution d’une réserve de recrutement
valable pendant deux ans.

Tous renseignements à ce sujet peuvent être obtenus auprès de
l’administration communale, service secrétariat (tél. 02-391 39 22).

Les candidtures seront adressées à M. le bourgmestre de Tubize pour
le 7 juin 2001, au plus tard. (15262)

Stad Antwerpen

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
consulent wetenschappelijk werk (contractueel).

Jouw uitdaging bij specialiteit archeologie :

Mee vorm geven aan het onderzoek, het beheer en de ontsluiting van
het stedelijk archeologisch patrimonium.

Prospectie en inventarisatie van het archeologisch patrimonium van
de stad Antwerpen.

Ontwikkelen van een beheerssysteem voor het archeologisch patri-
monium van de stad Antwerpen.

Archeologisch noodonderzoek in functie van bouw- en
infrastructuurprojecten.

Ontwikkelen van publieksgerichte en educatieve initiatieven voor de
valorisatie van het stedelijk archeologisch patrimonium.

Jouw uitdaging bij specialiteit monumentenzorg :

Mee vorm geven aan het onderzoek, het beheer en de ontsluiting van
het stedelijk archeologisch patrimonium.

Inventarisatie van het bouwkundig patrimonium van Antwerpen,
exterieur en interieur.

Ontwikkelen van een beheerssysteem voor het bouwkundig patri-
monium van de stad Antwerpen.

Opstarten van toegepast architectuurhistorisch onderzoek en inte-
gratie van de resultaten in stedelijke planningsprocessen.

Ontwikkelen van publieksgerichte en educatieve initiatieven voor de
valorisatie van het stedelijk bouwkundig patrimonium.
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Jouw uitdaging bij afdeling onderzoek en ontwikkeling :

Je hoofdopdracht bestaat uit het verrichten van beleidsondersteu-
nend studiewerk in multidisciplinair verband, bij de totstandkoming
van het ruimtelijk structuurplan Antwerpen, meer bepaald voor het
onderdeel structuur & beeld.

Het in kaart brengen van de fysische structuur, de morfologie van
het stedelijk weefsel.

Bouwblokanalyse en onderzoek naar herverdeling van percelen in de
oude binnenstad en invullingmogelijkheden van binnengebieden.

Evaluatie en herbestemming van industrieel archeologische sites.

Structurele analyse industriële sites naar behoud en herbestemming-
mogelijkheden.

Evaluatie van bestaande en analyse van potentiële stads- en dorps-
gezichten en monumenten.

Instaan voor samenwerkingsverbanden met diverse (sociologische,
ecologische, stedenbouwkundige en archeologische invalshoeken.

Jouw profiel :

Je behaalde een universitair diploma taal- en letterkunde/
geschiedenis/archeologie en kunstwetenschappen.

Je bent contactvaardig en sociaal ingesteld.

Je bent creatief, hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent organi-
satorisch onderlegd.

Je kan zelfstandig en teamgericht werken.

Je beschikt over een grondige technische en administratieve kennis
van het vakgebied.

Je beschikt over grondige kennis van maatschappelijke en technolo-
gische evoluties in verband met het eigen vakgebied.

Je beschikt over een goede kennis van in het vakgebied gebruikelijke
informaticasystemen en -toepassingen (statistiek, GIS).

Ons aanbod :

Een job met mogelijkheden in een modern overheidsbedrijf.

Een bruto aanvangswedde van 91 183 BEF (2 260,37 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement/Human Resources/Personeelsvoor-
ziening, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne (Antwerpen). Je kan
ook online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum
voor deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrij-
vingsformulieren in ons bezit zijn. (15263)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
consulent bestuurskunde (contractueel).

Jouw uitdaging :

Verstrekken - onder eigen verantwoordelijkheid of die van de chef -
van beleidsondersteunende adviezen aan het college van burgemeester
en schepenen en/of de gemeenteraad.

Op creatieve en onderbouwde wijze zoeken naar oplossingen en
voorstellen voor problemen die zich situeren in het specialisatie-
domein.

Het takenpakket is in hoge mate te situeren op het louter adviserende
en uitvoerende vlak.

Organiseren, coördineren, adviseren en opvolgen van je opdrachten
volgens de afgesproken normen.

Jouw profiel :

Je hebt een universitair diploma in één van de volgende studie-
gebieden :

politieke en sociale wetenschappen;

rechten, criminologische wetenschappen : rechten, notariaat;

economische en toegepaste economische wetenschappen.

Of een diploma buiten de universiteit van twee cycli in het studie-
gebied :

handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Samenwerking, aandacht voor de groepsgeest en communicatie-
vaardigheid zijn je troeven.

Je bent een initiatiefnemer met een dynamische persoonlijkheid die
op zelfstandige wijze projecten tot een goed einde te brengen.

Je hebt een grote verantwoordelijkheid en bent betrokken.

Ons aanbod :

Een uitdagende job met doorgroeimogelijkheden in een dynamisch
overheidsbedrijf.

Een bruto aanvangswedde van 91 183 BEF (2 260,37 euro).

Extra voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne (Antwerpen). Je kan
ook online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum
voor deze functie is 23 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrij-
vingsformulieren in ons bezit zijn. (15264)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
consulent sociologie (contractueel).

Jouw uitdaging :

Meewerken aan de totstandkoming van het ruimtelijk structuurplan
Antwerpen, vanuit sociologische invalshoek, met klemtoon op de
relatie tussen structuurplanning en leefbaarheid.

Meer bepaald de opvolging van alle besluiten van de
woonbehoeftenstudie in functie van hun integratie in het ruimtelijk
structuurplan.

Onderhouden van de relaties met SIP, de werkgelegenheidscel, de
jeugdparagraaf en de verschillende wijkontwikkelingsactiviteiten in
functie van synergie met het ruimtelijk structuurplan.

Opvolging en bewaking van de methodiekontwikkelingsprocessen,
met inbegrip van technische ondersteuning, tijdens het plannings-
proces, in bijzonder m.b.t. de statistische interpretaties.

Jouw profiel :

Je behaalde een diploma politieke en sociale wetenschappen : poli-
tieke en sociale wetenschappen/sociologie/bestuurswetenschappen.

Je beschikt over zeer grondige technische en administratieve
vakkennis.

Je beschikt over hoge relationele en organisatorische vaardigheden
en beheerst managementtechnieken.

Je hebt een grondige kennis van de statistiek.

Je kan zeer vlot werken met sociologische en
GIS-informaticatoepassingen.
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Ons aanbod :

Een aparte job met ruimte tot het nemen van initiatieven.

Een bruto aanvangswedde van 91 183 BEF (2 260,37 euro).

Extra voordelen (maalijdcheques, hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne (Antwerpen). Je kan
ook online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum
voor de functie is 23 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15265)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
consulent stedenbouw (contractueel).

Jouw uitdaging :

Je hoofdopdracht situeert zich voornamelijk op het beleidsvoorberei-
dend en adviserend vlak en bestaat uit het in multidisciplinair team-
verband maken en opvolgen van ruimtelijke studies en projecten tot
functionele en representatieve herwaardering en versterking van het
stedelijk weefsel en de leefbaarheid.

Consulent stedenbouw openbaar domein :

Ontwerpen van de publieke ruimte om op korte en lange termijn een
duurzame, aantrekkelijke, welvarende en (be)leefbare woon- en leef-
omgeving van de stad te maken. De aanleg, beheer en het onderhoud
van het openbaar domein zijn hiertoe de concrete acties op het terrein.

Consulent stedenbouw bouwzaken :

Verstrekken aan de burger en aan de confraters uit de privé-sfeer van
deskundige informatie over de juridische en planologische aspecten
van de ruimtelijke ordening en stedenbouw en van de beleidsvisie
hieromtrent.

Formuleren van beleidsondersteunende adviezen op de aanvragen
voor de bouw- en verkavelingvergunningen.

Consulent stedenbouw gemeentelijk ruimtelijk structuurplan :

Meewerken aan de totstandkoming van het ruimtelijk structuurplan
Antwerpen, alsmede de geregelde evaluaties en bijsturingen hierom-
trent.

Instaan voor de ruimtelijke vertaling van de verschillende themati-
sche invalshoeken.

In multidisciplinair verband meewerken aan het ontwikkelen van
een strategische planning voor een efficiënt beleid inzake ruimtelijke
ordening aan de hand van structuurplanning, plannen van aanleg en
concrete projecten.

Consulent stedenbouw mobiliteitsplan :

In multidisciplinair verband meewerken aan de totstandkoming van
het gemeentelijk mobiliteitsplan Antwerpen, vanuit stedenbouwkun-
dige invalshoek.

Instaan voor de opvolging, evaluatie en bijsturing van de stedelijke
(deel)mobiliteitsplannen.

Zorgen voor continuı̈teit in de methodiek en synergie met andere
opdrachten.

Studie van stedenbouwkundige ontwerpen als hefboom voor de
stedelijke ontwikkeling.

Consulent stedenbouw mobiliteitsplan :

In multidisciplinair verband meewerken aan de totstandkoming van
de gemeentelijke mobiliteitsplannen vanuit stedenbouwkundige
invalshoek.

Studie van stedenbouwkundige ontwerpen als hefboom voor de
stedelijke ontwikkeling.

Jouw profiel :

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs buiten de universiteit
van twee cycli of een academisch diploma, in beide gevallen mits een
aanvullende opleiding stedenbouw (niet vereist voor kandidaten met
een architectuuropleiding).

Je bent vertrouwd met stedenbouwkundig ontwerpen, volgt met
belangstelling de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en stads-
ontwikkeling en bent op de hoogte van de wetgeving ter zake.

Je zin voor creativiteit en esthetica zijn je troeven die je op eigen
initiatief durft uit te spelen.

Je bent contactvaardig, communicatief en open ingesteld om in
overleg en in teamverband flexibel te werken.

Je beschikt over voldoende organisatietalent om verschillende taken
te coördineren en accuraat te verwerken, ook onder tijdsdruk.

Ons aanbod :

Een uitdagende job in een groeisector.

Een bruto aanvangswedde van 91 183 BEF (2 260,37 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15266)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
consulent economie (contractueel).

Jouw uitdaging bij de bedrijfseenheid ontwikkelingsbedrijf :

Ondersteunen van het stedelijk economisch beleid voornamelijk
vanuit de mobiliteitsproblematiek en kadert in een globale
ontwikkelingsvisie (economie, ruimtelijke planning, openbaar
domein,...).

Begeleiden van stedelijke projecten die een impact hebben op zowel
economie als mobiliteit.

Analyseren van verkeersproblemen die zich bij winkels en bedrijven
aandienen en ze planmatig begeleiden naar een optimale oplossing, die
je vervolgens communiceert naar de doelgroep.

In team meewerken aan de opmaak van het mobiliteitsplan van
Antwerpen, met bijzondere aandacht voor de transport-economische
aspecten.

Jouw profiel :

Je behaalde een diploma universitair onderwijs of hoger
niet-universitair onderwijs van 2 cycli in het studiegebied :

economische of toegepaste economische wetenschappen;

handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor de mobiliteitsproblema-
tiek.
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Je kunt zowel zelfstandig als in team werken.

Je bent zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.

Je hebt algemene kennis over economie in een stedelijke omgeving
en over economisch overheidsbeleid.

Ons aanbod :

Een echte uitdaging in een groeisector.

Een bruto aanvangswedde van 91 183 BEF (2 260,37 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15267)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
consulent economie (contractueel).

Jouw uitdaging bij de bedrijfseenheid financiën :

Meewerken aan de boekhoudkundige hervorming van het huidig
financieel systeem teneinde de nieuwe bestuursorganisatie te kunnen
ondersteunen.

Hervormen van het boekhoudkundig instrumentarium.

In verschillende stappen meewerken aan o.a de ontwikkeling van
een analytische boekhouding en de creatie van een ABC-systeem voor
de verschillende bedrijfseenheden, onder de verantwoordelijkheid en
leiding van de stadsontvanger, met terugkoppeling naar een budget-
systeem.

Jouw profiel :

Je behaalde een diploma universitair onderwijs of hoger
niet-universitair onderwijs van 2 cycli in het studiegebied :

economische of toegepaste economische wetenschappen;

handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Je hebt kennis van financiële ERP pakketten.

Je beschikt over sociale en rationele vaardigheden.

Je bent communicatief en onderhandelingsvaardig.

Je bent een organisatietalent en hebt zin voor initiatief.

Je hebt een helikoptervisie en tegelijkertijd een analyserend
vermogen.

Je bent accuraat en hebt affiniteit met cijfers.

Je houdt je aan een strikte deontologie.

Je bent flexibel en stressbestendig.

Ons aanbod :

Een verantwoordelijke job in een modern overheidsbedrijf.

Een bruto aanvangswedde van 91 183 BEF (2 260,37 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15268)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
deskundige sportpromotie.

Jouw uitdaging :

Je dynamisch inzetten om de missie van de dienst Sport en Recreatie
maximaal in te vullen (= aanzetten van Antwerpse burgers tot een leven
lang sporten en zorg voor een kwaliteitsvolle omkadering).

Zelfstandig organiseren van sportevenementen en meewerken aan
de actieve invulling van het doelgroepenbeleid van de afdeling sport-
promotie.

Jouw profiel :

Je hebt een diploma hoger onderwijs buiten de universiteit van één
cyclus.

Je behaalde een brevet van sportfunctionaris BLOSO/LCK. Regenten
lichamelijke opvoeding zijn hiervan vrijgesteld.

Je hebt uitstekende relationele vaardigheden en kan een klein team
van medewerkers motiveren en sturen.

Je kennis van het werkterrein, van de noden van je publiek en je
engagement naar de burger toe ondersteunen je werking.

Je bent stressbestendig en flexibel, besluitvaardig en creatief.

Ons aanbod :

Een uitdagende job met veel invullingsvrijheid.

Een bruto aanvangswedde van 70 977 BEF (1 759,58 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15269)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
deskundige sportinfrastructuur.

Jouw uitdaging :

Je dynamisch inzetten om de missie van de dienst Sport en Recreatie
maximaal in te vullen (= aanzetten van Antwerpse burgers tot een leven
lang sporten en zorg voor een kwaliteitsvolle omkadering).

De sportinfrastructuren binnen een district op een klantvriendelijke
manier beheren en alle medewerkers die in deze sportaccommodaties
werken aansturen.

Jouw profiel :

Je hebt een diploma hoger onderwijs buiten de universiteit van één
cyclus.
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Je behaalde een brevet van sportfunctionaris BLOSO/LCK. Regenten
lichamelijke opvoeding zijn hiervan vrijgesteld.

Je hebt uitstekende relationele vaardigheden en kan een klein team
van medewerkers motiveren en sturen.

Je kennis van het werkterrein (je sportaccommodaties, de noden van
publiek en clubs, je district) en je engagement naar de burger toe
ondersteunen je werking.

Je bent stressbestendig en flexibel, besluitvaardig en creatief.

Deskundigheid inzake ergonomie of industriële hygiëne strekt tot
aanbeveling.

Ons aanbod :

Een uitdagende job in een groeisector.

Een bruto aanvangswedde van 70 977 BEF (1 759,58 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15270)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
deskundige boekhouding.

Jouw uitdaging :

Zelfstandig opdrachten uitvoeren.

Boekhoudkundige taken organiseren en coördineren.

Je steeds verder verdiepen in je vakgebied.

Zorgen voor tevreden opdrachtgevers en ″klanten″, en voor een
positieve groepssfeer binnen je afdeling.

Jouw profiel :

Je hebt een diploma hoger niet-universitair onderwijs van één cyclus
in één van de volgende studiegebieden :

handelswetenschappen en bedrijfskunde : bedrijfsbeheer : accoun-
tancy - fiscaliteit of financiën en verzekeringswezen;

onderwijs : regentaat of technisch regentaat die economie mag
doceren.

Je beschikt over een grondige technische en administratieve
vakkennis.

Je beschikt over kennis van managementtechnieken en bent organi-
satorisch sterk onderlegd.

Ons aanbod :

Een uitdagende job in een groeisector.

Een bruto aanvangswedde van 70 977 BEF (1 759,58 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 1 juni 2001. Op deze datum moeten de inschrijvingsfor-
mulieren in ons bezit zijn. (15271)

De stad Antwerpen wenst over te gaan tot de aanwerving van :
deskundige sport.

De fysieke conditie van het operationele brandweerpersoneel moet
regelmatig gecontroleerd worden. Een optimale conditie komt de
dienstverlening aan de burger ten goede. Gezien de uiteenlopende
leeftijd is een sportonderricht op maat verantwoord.

Jouw uitdaging bij de bedrijfseenheid Veiligheid/Brandweer :

Werken onder leiding van de consulent sport met als doel : het
herinvoeren van een sportieve cultuur in de kazernes voor iedereen en
zo mogelijk op maat.

Geven van sportopleidingen verantwoord volgens leeftijd, waar
nodig met persoonlijke begeleiding, en in samenwerking met de
arbeidsgeneesheer.

Op deze manier blijven fysieke vorderingen niet uit. Belangrijk is het
langzaam invoeren van dit hele proces en het in kaart brengen van de
fysische mogelijkheden van het brandweerkorps.

Op langere termijn moeten ook de nodige voorbereidingen getroffen
worden om de vijfjaarlijkse testen voor de nieuwe brandweermannen
op doeltreffende wijze te organiseren.

Jouw profiel :

Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus in het
studiegebied :

gezondheidszorg : fysische behandelingen : ergotherapie - kinesithe-
rapie;

onderwijs : regentaat lichamelijke opvoeding.

Je behaalde een brevet van sportfunctionaris BLOSO/LCK. Regenten
lichamelijke opvoeding zijn hiervan vrijgesteld.

Je hebt een grondige kennis van het vakgebied en bent onderlegd in
managementtechnieken.

Deskundigheid inzake ergonomie of industriële hygiëne strekt tot
aanbeveling.

Ons aanbod :

Een aparte job in een modern overheidsbedrijf.

Een bruto aanvangswedde van 70 977 BEF (1 759,58 euro).

Extra voordelen (maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering).

Laatstejaarsstudenten die hun diploma in het schooljaar 2000-2001
zullen behalen, kunnen zich eveneens kandidaat stellen voor deze
functie.

De stad Antwerpen let als werkgever op het bevorderen van gelijke
kansen bij aanwerving. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit.

Hebben wij je interesse gewekt en wens je meer informatie over deze
functie ? Bel ons dan op het nummer 03-360 46 35 en wij sturen je onze
informatiebrochure met inschrijvingsformulier. Je vindt deze ook in de
infowinkels in de districtshuizen, bij de infobalie van het stadhuis en in
de stadswinkel (Grote Markt 40). Je kan je kandidatuur stellen door dit
inschrijvingsformulier, samen met de nodige bijlagen terug te sturen
naar Personeelsmanagement / Human Resources / Personeelsvoorzie-
ning, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne-Antwerpen. Je kan ook
online inschrijven op http://jobs.antwerpen.be. De afsluitdatum voor
deze functie is 25 mei 2001. Op deze datum moeten de inschrijvings-
formulieren in ons bezit zijn. (15272)
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Universitaire Instelling Antwerpen

Vacante betrekking (m/v)

Wetenschappelijk personeel

STIHO Project ″lntroduceren van een krachtige leeromgeving met
behulp van multimedia en webtechnoloqie als hulp bij de studie van
biochemie en moleculaire biologie″, promotor prof. dr. L. Moens,
departement Biochemie.

Ten behoeve van bovenvermeld onderzoeksproject wordt overge-
gaan tot de vacantverklaring van één tijdelijke deeltijdse betrekking
(30 %) van wetenschappelijk personeelslid, waarvoor in aanmerking
komen kandidaten met het diploma van licentiaat wetenschappen
(biologie, biochemie, scheikunde).

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een grondige kennis en
ervaring heeft in de biochemie/biologie en het onderwijs hiervan op
het niveau van het hoger onderwijs (Hogeschool/Universiteit). Tevens
is vereist dat hij/zij een grondige bewijsbare kennis heeft van Multi
Media en Webtechnologie.

Periode : 01/07/2001 tot 31/10/2002, mogelijk verlengbaar in functie
van de beschikbare financiële middelen.

Nadere inlichtingen betreffende deze vacature kunnen bekomen
worden bij prof. dr. L. Moens, departement Biochemie, tel. 03-820 23 23.

Kandidatuurstelling.

Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te maken
van het daartoe verplichte sollicitatieformulier en dit aangetekend of
persoonlijk over te maken aan de directie Personeel van de Universi-
taire instelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, uiterlijk
op 31 mei 2001.

Bedoeld formulier dient men aan te vragen bij deze directie, even-
tueel via tel. 03-820 20 14 (tijdens kantooruren).

U kan het formulier ook bekomen op het internetadres
http://aiv-www.uia.ac.be/d1/ (15273)

Extern fonds ″Topic spotting in newspaper text″, promotor
prof. dr. W. Daelemans, departement Germaanse Taal- en Letterkunde.

Ten behoeve van bovenvermeld onderzoeksproject wordt overge-
gaan tot de vacantverklaring van één tijdelijke deeltijdse betrekking
(80 %) van wetenschappelijk personeelslid, waarvoor in aanmerking
komen kandidaten met het diploma van licentiaat Germaanse, infor-
matica of andere relevante richting.

De onderzoeker zal verbonden zijn aan de CNTS taaltechnologie-
groep van het departement Germaanse. Van de kandidaat wordt
voorkennis verwacht op het gebied van taaltechnologie, meer specifiek
tekstanalysetechnieken voor extractie van kennis uit tekst.

De aanstelling loopt van 15/7/2001 tot 31/7/2003, mogelijk verleng-
baar in functie van de beschikbare financiële middelen.

Nadere inlichtingen betreffende deze vacature kunnen bekomen
worden bij prof. dr. W. Daelemans, departement Germaanse Taal- en
Letterkunde, tel. 03-820 27 66.

Kandidatuurstelling.

Om zich kandidaat te stellen wordt men verzocht gebruik te maken
van het daartoe verplichte sollicitatieformulier en dit aangetekend of
persoonlijk over te maken aan de directie Personeel van de Universi-
taire instelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, uiterlijk
op 8 juni 2001.

Bedoeld formulier dient men aan te vragen bij deze directie, even-
tueel via tel. 03-820 20 14 (tijdens kantooruren).

U kan het formulier ook bekomen op het internetadres
http://aiv-www.uia.ac.be/d1/ (15274)

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Boom

Het O.C.M.W. van Boom werft aan :

één voltijdse betrekking van bejaardenhelpster in contractueel of
geco verband voor de diensten van het rusthuis en RVT;

één voltijdse betrekking van schoonmaakster in contractueel of geco
verband voor de diensten van het rusthuis en RVT;

één halftijdse betrekking van schoonmaakster in contractueel of geco
verband voor de diensten van het rusthuis en RVT;

één voltijdse betrekking van keukenhulp in contractueel of geco
verband;

een voltijdse betrekking van kok in contractueel of geco verband;

één voltijdse betrekking van logistieke hulp in contractueel of geco
verband voor de diensten van het rusthuis en RVT;

één voltijdse betrekking van elektricien in statutair verband.

Er wordt een wervingsreserve voorzien van twee jaar.

De kandidaturen met curriculum vitae moeten schriftelijk gericht
worden aan de heer voorzitter van het O.C.M.W., Col. Silvertop-
straat 15, te Boom, en dienen uiterlijk toe te komen op uiterlijk
29 mei 2001.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen op voormeld adres of op
tel. 03-880 58 32. (15275)

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Publication faite en exécution de l’article 490
du Code pénal

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490
van het Strafwetboek

Infractions liées à l’état de faillite
Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement

Tribunal de première instance de Liège

Par jugement défaut rendu le 2 mars 2000, signifié le 10 mai 2000 à la
commune d’Esneux et reçu le 2 avril 2001, par l’intéressé, le tribunal
correctionnel de Liège a condamné Verachtert, Eric Jos Albert, né à
Waremme le 31 janvier 1961, fils de Richard et de Frerard, Joséphine,
célibataire, sans profession, Belge, domicilié à 4577 Modave, rue du Bois
Rosine 1C, actuellement à 4130 Esneux, rue du Centre 21;

à quatre mois d’emprisonnement et à une amende de 50 francs x 200
ou huit jours d’emprisonnement subsidiaire (prév. A1 et A2);

à deux mois d’emprisonnement et à une amende de 50 francs x 200
ou huit jours d’emprisonnement subsidiaire (prév. B).

L’a condamné aux frais envers la partie publique, liquidés à
1 147 francs.

Lui a imposé une indemnité de mille francs (arrêté royal du
23 décembre 1993).

Et, vu les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985, modifiée par celle
du 24 décembre 1993 l’a condamné en outre à verser deux fois la somme
de dix francs x 200 soit 4 000 francs.
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Du chef d’avoir, à Hony et ailleurs dans le Royaume :

A. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,
commis l’infraction de s’être fait remettre ou délivrer des fonds,
meubles, obligations, quittances, décharges, en l’espèce des sommes
remises à titre d’acompte au préjudice de ses clients soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence de fausses entre-
prises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire pour faire naître
l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou
de la crédulité en l’espèce;

1. entre le 1er janvier 1996 et le 23 août 1996, une somme de
50 000 francs au préjudice de Robinson, Simon et de Bacquelaine,
Marianne;

2. entre le 16 novembre 1977 et le 7 janvier 1998, une somme de
100 000 francs au préjudice de Huyghen, Corneille;

B. entre le 10 juillet 1997 et le 12 décembre 1998, étant gérant de la
S.P.R.L; Hony-Toit, faillie en attente d’inscription au registre de
commerce de Liège sous le numéro administratif A 15225 et déclarée
telle par jugement du tribunal de commerce de Liège en date du
10 juillet 1997. Avoir omis exécuter les obligations prescrites par
l’article 53 de la loi sur les faillites en l’espèce sans empêchement
légitime, ne pas s’être rendu en personne aux convocations qui lui ont
été faites par le juge-commissaire ou les curateurs.

Lois appliquées :

Articles 14, 31 à 36 de la loi du 15 jn 1935; les articles 40, 65, 489, 2°
nouveau, 490 du Code pénal; 53 loi du 8 août 1977 sur les faillites;
l’article 1382 du Code civil; les articles 186, 194 du Code d’instruction
criminelle; la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi du 24 décembre 1993
et les articles 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par la loi du
24 décembre 1993.

Liège, le 7 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marianne Derèze. (15276)

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 d’Auderghem

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Auderghem, du
9 mai 2001, Mme Mohamed Ali Noor, Farhia, célibataire, née le
12 décembre 1966, domiciliée à 1083 Ganshoren, clos Louis Banken 3,
résidant à 1170 Bruxeles, chaussée de La Hulpe 169 (La Cambre), a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire de ses biens, étant : Me Marcel-Henry Moerens,
avocat à 1050 Bruxelles, avenue du Pesage 61, bte 18.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) A. Vandenbran-
den. (63564)

Justice de paix du canton de Boussu

Par ordonnance de M. le juge de paix Marc Bouillon du canton de
Boussu, en date du 3 mai 2001, la nommée Née, Flora, veuve de
Reghem, Léonce, née à Boussu le vingt avril mil neuf cent vingt et un,
domiciliée à 7330 Saint-Ghislain, Foyer Sainte-Elisabeth, rue d’Ath 33,
a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire étant : Philippe Mahieu, avocat, dont le
cabinet est sis à 7330 Saint-Ghislain, Septième Rue 11.

Boussu, le 14 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean
Mahieu. (63565)

Par ordonnance de M. le juge de paix Marc Bouillon du canton de
Boussu, en date du 3 mai 2001, le nommé Scavone, Rosario, né à Agira
(Italie), le vingt-cinq novembre mil neuf cent vingt-quatre, domicilié à
7300 Boussu, rue A. Mahieu 128 , a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire étant : Me Marie-
Luce Pourbaix, avocate dont le cabinet est sis à 7300 Boussu, rue
A. Mahieu 122.

Boussu, le 14 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean
Mahieu. (63566)

Justice de paix du du huitième canton de Bruxelles

Par ordonnance du juge de paix du huitième canton de Bruxelles,
rendue en date du 3 mai 2001, le nommé Meuris, Jean, né à Bruxelles le
21 avril 1924, résidant actuellement à 1020 Bruxelles, CHU-Brugmann,
service Gériatrie, salle 28, chambre 11bis, place Van Gehuchten 4, domli-
cilié à 1020 Bruxelles, rue Stevens Delannoy 11, a été déclaré incapable
de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire étant :
Me Nedergedaelt, Patrick, avocat, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue
Jean et Pierre Carsoel 43/8.

Pour copie conforme : le greffier, (signé) Marcel Pauwels. (63567)

Par ordonnance du juge de paix du huitième canton de Bruxelles,
rendue en date du 3 mai 2001, la nommée Kaisin, Anne-Marie, née le
1er novembre 1925, résidant actuellement à 1020 Bruxelles, résidence
Romana, chaussée Romaine 743, domiciliée à 1800 Vilvoorde, Amazo-
nelaan 10, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire étant : M. Desmet, Georges, pensionné,
domicilié à 1800 Vilvoorde, Amazonelaan 10.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marcel Pauwels. (63568)

Par ordonnance du juge de paix du huitième canton de Bruxelles,
rendue en date du 24 avril 2001, la nommée Van Zutphen, Hendrika,
née à Anvers le 10 octobre 1930, résidant actuellement à 1020 Bruxelles,
avenue de Lima 20, domiciliée à 1020 Bruxelles, avenue Houba de
Strooper 744, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire étant : Mme Puelinckx, Sonia,
domiciliée à 1020 Bruxelles, chemin du Pourpier 4.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Marcel Pauwels. (63569)
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Justice de paix du canton de Fléron

Suite à la requête déposée le dix-sept avril deux mille un, par
ordonnance du juge de paix du canton de Fléron, rendue le huit mai
deux mille un, Mme Lamy, Philomène, née le 27 juin 1925, à Liège,
domiciliée rue de Renory 323, 4031 Angleur, résidant Horizon Rési-
dence, rue des Bruyères 2, 4632 Cérexhe-Heuseux, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Georges Denis, avocat,
Grand’Route 58, à Beyne-Heusay.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Joseph
Leruth. (63570)

Suite à la requête déposée le vingt-trois avril deux mille un, par
ordonnance du juge de paix du canton de Fléron, rendue le trois mai
deux mille un, Mme Lousberg, Aida, veuve Lemaire, Henri, née en
Russie le 28 février 1916, domiciliée rue E. Vandervelde 558, à
4610 Beyne-Heusay, résidant hôpital Château Rouge (CHR La Cita-
delle), rue Grand Puits 47, à 4040 Herstal , a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Jacquemotte, Marc, avocat, domicilié avenue des
Martyrs 302/2, à 4620 Fléron.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Joseph
Leruth. (63571)

Justice de paix du canton de Grivegnée

Suite à la requête déposée le 3 mai 2001, par ordonnance du juge de
paix du canton de Grivegnée (Liège) rendue le 7 mai 2001, M. Dumont,
Daniel, Jules, Belge, né à Rocourt le 16 mai 1962, employé, célibataire,
domicilié rue Pirnay 25, à 4020 Bressoux, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Mme Fournié, Béatrice, sans profession, domiciliée rue
Pirnay 25, à 4020 Bressoux.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Foges,
Nicole. (63572)

Suite à la requête déposée le 2 mai 2001, par ordonnance du juge de
paix du canton de Grivegnée (Liège) rendue le 4 mai 2001, M. Chate-
lain, Nicolas, né à Liège le 2 mai 1980, aide familiale et sanitaire,
célibataire, domicilié rue de Henne 28, à 4053 Embourg, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Chatelain, Bruno, domicilié rue de
Henne 28, à 4053 Embourg.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Foges,
Nicole. (63573)

Justice de paix du canton de Herve

Suite à la requête déposée le 17 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Herve rendue le mercredi 9 mai 2001, Mme Lejaer,
Marie, née à Dison le 7 décembre 1916, célibataire, domiciliée rue
d’Elvaux 10, à 4650 Herve, résidant à la maison de repos, place
Lecomte 29, à 4650 Herve, a été déclarée incapable de gérer ses biens et
a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de
Mme Gerardy, Lucie, avocat, domiciliée rue de la Station 47, à
4880 Aubel.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dumoulin, Patrick. (63574)

Suite à la requête déposée le 30 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Herve rendue le mercredi 9 mai 2001, M. Saive,
Louis, né à Chênée le 5 juillet 1931, domicilié rue de Lambermont 10, à
4860 Pepinster, résidant à la maison de retraite du C.P.A.S. de Herve,
place Lecomte 29, à 4650 Herve, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Mme Gerardy, Lucie, avocat, domiciliée rue de la Station 47, à
4880 Aubel.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dumoulin, Patrick. (63575)

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Suite à la requête déposée le 23 avril 2001, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège rendue le 30 avril 2001, a déclaré
Mme Mouyart, Eugénie, née à Auvelais le 18 juillet 1911, résidence
« Les Charmes d’Antan », rue Marcel Thiry 40, à 4000 Liège, incapable
de gérer ses biens et cette personne a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Wenric, Jean-Luc, avocat, dont le
cabinet est sis boulevard Jules de Laminne 1, à 4000 Liège.

Liège, le 14 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gillis, Monique. (63576)

Suite à la requête déposée le 23 avril 2001, une ordonnance du juge
de paix du deuxième canton de Liège rendue le 30 avril 2001, a déclaré
M. Manigrasso, Donato, né à Rocourt le 21 septembre 1978, célibataire,
domicilié rue Saint-Gilles 343/002, à 4000 Liège, résidant hôpital
Citadelle, boulevard du Douzième de Ligne, à 4000 Liège, incapable de
gérer ses biens et cette personne a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Wenric, Jean-Luc, avocat, dont le
cabinet est sis boulevard Jules de Laminne 1, à 4000 Liège.

Liège, le 14 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Gillis, Monique. (63577)

Justice de paix du canton de Pâturages

Suite à la requête déposée le 24 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix suppléant du canton de Pâturages, rendue le 3 mai 2001,
Mme Denis, Léa, née le 12 novembre 1917, hébergée au hôme
« La Moisson », rue Potresse 1, à 7340 Wasmes, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de M. Mahieu, Philippe, avocat, de résidence à 7330 Saint-
Ghislain, Septième Rue 11.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Conet,
Annie. (63578)

Suite à la requête déposée le 9 avril 2001, par ordonnance du juge de
paix suppléant Gelenne, G., du canton de Pâturages, rendue le
3 mai 2001, Mme Catherine, Paula, née le 8 février 1913, domiciliée rue
de Frameries, Résidence « Le Petit Quévy » 37, à 7040 Quévy-le-Petit, a
été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire en la personne de M. Bridoux, Olivier, avocat
de résidence à 7340 Pâturages, rue de l’Eglise 8.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Conet,
Annie. (63579)
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Justice de paix du canton de Quevaucamps

Suite à la requête déposée le 25 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Quevauchamps, rendue le 10 mai 2001,
Mme Carlier, Rosine, née le 10 octobre 1918, domiciliée rue de la
Paix 1-3, à Harchies, résidant Hôme « L’Aurore », rue du Calvaire 15, à
7321 Harchies, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Mme Deca-
luwe, Dominique, avocat, domiciliée boulevard Roi Albert 51, à
7500 Tournai.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Gossuin,
Martha. (63580)

Suite à la requête déposée le 20 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Quevauchamps, rendue le 10 mai 2001,
M. Brzuck, Jean, époux de Vanderstichelen, Rolande, domiciliée à
Elouges, Hôme du « Bon Accueil », rue des Andrieux 180, né à Meri-
court (France) le 13 août 1931, domicilié rue du Fraity 2, à 7320 Bernis-
sart, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un
administrateur provisoire en la personne de Mme Scoubeau, Ariane,
avocat, domiciliée rue du Gouvernement 50, à 7000 Mons.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Gossuin,
Martha. (63581)

Justice de paix du premier canton de Tournai

Suite à la requête déposée le 19 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Tournai, rendue le 8 mai 2001,
Mme Legrain, Marie-Madeleine, née à Maulde le 2 mai 1911, domiciliée
rue des Brasseurs 244, (ch. 101), à 7500 Tournai, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de M. Mourmans, Michel, domicilié rue du Vingt-
Quatre Août 213, à 7500 Tournai.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dehaen,
Christophe. (63582)

Justice de paix du canton d’Uccle

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Uccle, en date du
11 mai 2001, en suite de la requête déposée le 27 avril 2001, M. Ghion,
Claude, né le 25 octobre 1945, résidant à Uccle, rue d’Hougoumont 23,
a été délaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un
administrateur provisoire étant Mme Bernadette Nols, domiciliée à
Uccle, avenue d’Hougoumont 23.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal
Goies. (63583)

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Uccle, en date du
11 mai 2001, en suite de la requête déposée le 27 avril 2001,
Mme De Gheest, Laurence, née à Asse le 4 juin 1973, domiciliée à
1200 Bruxelles, rue du Lieutenant Fr. Wampach 33, résidant actuelle-
ment à la clinique La Ramée, avenue de Boetendael 34, à Uccle, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire étant Me Martine Moussebois, avocate, ayant son
cabinet à 1050 Bruxelles, rue Paul-Emile Janson 11.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal
Goies. (63584)

Vredegerecht van het zesde kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Gent,
verleend op 10 mei 2001, werd Poppe, Maria, geboren te Gent op
30 december 1912, verblijvende en gedomicilieerd Prinses Joséphine-
Charlotte, te 9820 Merelbeke, Salisburylaan 100, niet in staat verklaard
haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewind-
voerder : Herssens, Marc, advocaat, wonende te 9000 Gent, Recollet-
tenlei 43.

Voor eensluidend afschrift : de hoofdgriffier, (get.)
R. Hantson. (63585)

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

De beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Hasselt
van 9 mei 2001, gewezen op verzoekschrift, op 20 april 2001, verklaart
Maesen, Hendrik, rusthuis Zonnestraal, Zeven Septemberlaan 13, te
3500 Hasselt, niet in staat zijn goederen te beheren en voegt hem toe als
voorlopige bewindvoerder : Maesen, Benny, Ertbeekstraat 52, te
3500 Hasselt, broer.

Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) C. Vanheus-
den. (63586)

Vredegerecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kontich, verleend
op 8 mei 2001, werd Van Havere, Kristina, geboren te Sint-Niklaas op
2 februari 1977, verblijvende in « De Bijtjes », Inkendaalstraat 1, te
1602 Vlezenbeek, gedomicilieerd te 9111 Belsele, Molenwijk 28, niet in
staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Van Havere, Paul, treinbestuurder,
wonende te 9111 Belsele, Molenwijk 28.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Hilde
Peeters. (63587)

Vredegerecht van het kanton Menen

Beschikking d.d. 10 mei 2001 : verklaart Demeester, Roger, van
Franse nationaliteit, geboren te Roeselare op 6 januari 1913, wonende
te 8930 Menen, Koninklijke Prinsstraat 21, opgenomen in de instelling
R.V.T. « Hof ter Linden », Volkslaan 300, te 8930 Menen, niet in staat
zelf zijn goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Deceuninck, Luk, wonende
te 8930 Menen, Fabiolalaan 43.

Menen, 14 mei 2001.

De hoofdgriffier, (get.) Ollevier, Chris. (63588)
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Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Vredegerecht van het zevende kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het zevende kanton Gent,
verleend op 14 mei 2001, werd een einde gesteld aan de opdracht van
Eliano, Isabelle, advocaat, kantoorhoudend te 9820 Merelbeke, Torre-
kensstraat 60, als voorlopig bewindvoerder over Mares, Claudia,
geboren op 26 februari 1945, verblijvende te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), in de neuro-psychiatrische kliniek « Sint-Camillus », Beuken-
laan 20, gedomicilieerd te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 119,
ingevolge het overlijden van de beschermde persoon op 20 april 2001
te Oostende.

Gent, 14 mei 2001.

Voor eensluidend uittreksel : de e.a. adjunct-griffier, (get.) M. Van
hecke. (63589)

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Justice de paix du canton de Boussu

Par ordonnance de M. le juge de paix Marc Bouillon du canton de
Boussu, en date du 5 mai 2001, Me Hélène Pepin, avocat, dont le cabinet
est sis à 7330 Saint-Ghislain, rue du Port 42, a été désignée administra-
teur provisoire de la nommée Balant, Marie-Josée, née à Elouges le sept
décembre mil neuf cent vingt et un, domiciliée à 7370 Elouges, home
« Le Bon Accueil », rue des Andrieux 180, et ce en remplacement de
Mme Deloubrière, Marie-France, domiciliée à 7300 Boussy, rue
Poterne 29, désignée à cette fonction par l’ordonnance du
14 décembre 1995 de M. le juge de paix de ce canton.

Boussu, le 14 mai 2001.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Jean
Mahieu. (63590)

Justice de paix du premier canton de Liège

Me Eric Bernard, avocat, ayant ses bureaux à 4000 Liège, rue
Louvrex 55-57, a été désigné, par ordonnance du juge de paix du
premier canton de Liège du 10 mai 2001 en qualité de nouvel adminis-
trateur provisoire de Mlle Boudebij, Louisa Ali Andrée, née à Liège le
3 mars 1972, domiciliée à 4020 Liège, quai du Longdroz 79, en
remplacement de Me Paul Bughin, avocat à Mons, décédé le
11 mars 2001.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Boisdequin,
Cécile. (63591)

Justice de paix du canton de Wavre

Par ordonnance du juge de paix du canton de Wavre en date du
10 mai 2001, le nommé Genicot, Jean, domicilié à chaussée de
Bruxelles 11, 1300 Wavre, a été désigné administrateur provisoire des
biens de Jadot, Christian, né à Louvain le 13 avril 1951, domicilié et
résidant actuellement à Clos des Merisiers 612, en remplacement de
Me Malengreau.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) V.
Smekens. (63592)

Vredegerecht van het tweede kanton Brugge

Bij beschikking van 3 mei 2001 heeft de vrederechter over het tweede
kanton Brugge voor recht verklaard dat Verbeure, Marie-Thérèse,
wonende te 8670 Koksijde, Overwinningslaan 15, aangewezen bij
beschikking verleend door de vrederechter over het tweede kanton
Brugge op 3 juni 1999 (rolnr. 99B121-Rep.R. 2042) tot voorlopige
bewindvoerder over Verbeure, Hendrik, wonende te 8310 Assebroek,
Generaal Lemanlaan 119, verblijvende inhet Heem « Licht en Liefde »,
Oudenburgseweg34A, te 8490 Varsenare, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 15 juni 1999, blz. 22492, met ingang van 3 mei 2001
ontslagen is van haar opdracht.

Als nieuwe voorlopige bewindvoerder over de voornoemde
beschermde persoon Verbeure, Hendrik, werd aangesteld Mr. Van Den
Berghe, Philip, advocaat te 8000 Brugge, Bevrijdingslaan 4, bus 1, met
de bevoegdheid zoals bepaald in artikel 488bis, f § 1 tot en met § 5 van
het burgerlijk wetboek.

Brugge, 14 mei 2001.

De adjunct-griffier, (get.) Impens, Nancy. (63593)

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 deux mil un, le onze mai, au greffe du tribunal de première
instance de Liège, a comparu Delcommune, Véronique, née à Seraing
le 26 mars 1972, domiciliée à Liège, rue Galilée 78, agissant en sa qualité
de mère et tutrice légale de son enfant mineur d’âge; Defraine, Lionel,
né à Rocourt le 13 décembre 2000, domicilié avec sa mère, et en vertu
d’une délibération du conseil de famille qui s’est tenu par-devant Mme
le juge de paix du canton de Saint-Nicolas, en date du 25 avril 2001,
délibération qui est produite en photocopie et qui restera annexée au
présent acte;

laquelle comparante a déclaré ès qualitès accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Defraine, Pascal, né à Hermalle-sous-
Argenteau le 11 février 1969, de son vivant domicilié à Liège, rue de
Galilée 78, et décédé à Liège le 15 mars 2001.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Gabriel Rasson, notaire à Liège, rue Ernest Solvay 259.

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.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signature illisi-
ble). (15277)

L’an deux mil un, le dix mai, au greffe du tribunal de première
instance de Liège, a comparu : Ryckmans, Jean-Pierre, né à Kitega le
8 novembre 1927, domicilié à Sprimont, rue Bawepuce 24, porteur
d’une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte,
pour et au nom de Decheneux, Roger, né à Verviers le 6 juillet 1957,
agissant en nom personnel et en qualité de représentant légal des
enfants mineurs d’âge :

Decheneux, Denis, né à Liège le 27 mars 1984;

Decheneux, Rémy, né à Liège le 26 février 1986,

tous trois domiciliés à Sprimont (Banneux), rue des XII Hommes 75.
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Et, en vertu d’une délibération du conseil de famille qui s’est tenu
par-devant M. le juge de paix du canton de Louveigné, en date du
20 mars 2001, délibération qui est produite en copie et qui restera
annexée au présent acte.

Lequel comparant a déclaré ès qualitès accepter, sous bénéfice
d’inventaire, la succession de Henrottay, Louisa, née à Liers le
7 avril 1956, de son vivant domiciliée à Louveigné (Sprimont), rue des
XII Hommes 75, et décédée à Liège le 17 février 2001.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Amory, notaire à 4141 Louveigné, rue du Pérréon 6.

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.

Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signature illisi-
ble). (15278)

Tribunal de première instance de Namur

L’an deux mil un, le quatorze mai, au greffe du tribunal de première
instance de Namur, et par-devant nous, Jacqueline Tholet, greffier, a
comparu : Me Bruno Clerin, avocat à Jambes, boulevard de la Meuse 65,
agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de Mme Laviolette,
Maria (tante de la défunte), née à Auvelais le 8 mars 1930, domiciliée et
résidant actuellement à Saint-Servais, rue de Bricgniot 205, hôpital du
« Beau Vallon », désigné à cette fonction par ordonnance rendue par
M. le juge de paix du premier canton de Namur, M. Philippe Jamart, en
date du treize décembre deux mille et dûment autorisé par ordonnance
rendue par ledit juge de paix, en date du vingt-deux mars deux mil un.

Lequel comparant a déclaré, en langue française, agissant comme dit
ci-dessus, accepter, sous bénéfice d’inventaire, la succession de
Mme Laviolette, Christine, domiciliée en son vivant à Jemeppe-sur-
Sambre, rue des Bouleaux 28, et décédée à Sambreville en date du neuf
février deux mille.

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, au domicile élu dans les trois mois de la
présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Me Remi Caprasse, notaire à 5060 Auve-
lais, rue des Auges 40.

Namur, le 14 mai 2001.
Le greffier, (Jacqueline Tholet). (15279)

Tribunal de première instance de Tournai

Par acte n° 01-199 dressé au greffe du tribunal de première instance
de Tournai, province de Hainaut, le dix mai deux mille un,
Mme Thiefry, Monique, domiciliée à 7610 Rumes, chaussée Montgo-
méry 5, agissant en qualité d’administrateur provisoire de Praet,
Jeanne, née à Lesquin le 29 mars 1921, domiciliée à 7610 Rumes, rue du
Rouvroir 4, résidant à 7618 Taintignies, rue de Florent 40, home « Notre
Maison », désignée à cette fonction par ordonnance du 6 juin 2000 et
autorisée par ordonnance du 31 janvier 2001, prononcées toutes deux
par M. le juge de paix du second canton de Tournai.

Lequel comparant a déclaré vouloir accepter sous bénéfice d’inven-
taire la succession de Deryckere, Paula Rosa Martha, née à Rumes le
6 avril 1930, en son vivant domiciliée à Rumes, rue du Rouvoir 4,
décédée à Rumes le 9 janvier 2000, et de Praet, Joseph Richard Marie,
né à Lesquin (France) le 25 juin 1925, de son vivant domicilié à Rumes,
rue du Rouvroir 4, décédé à Tournai le 21 mars 2000.

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.

L’élection de domicile est faite chez Me Edouard Jacmin, notaire de
résidence à Taintignies.

Tournai, le 10 mai 2001.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Cl. Verschelden. (15280)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op negen mei tweeduizend en één, is voor ons, R. Aerts, griffier bij
de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie, Bartholo-
meeusen, Marc, advocaat te 2000 Antwerpen, Stoopstraat 1, handelend
in zijn hoedanigheid van datieve voogd en beheerder over de persoon
en de goederen van de in staat van verlengde minderjarigheid
verklaarde (bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen, d.d. 26 september 1986) : Huygen, Dirk Gaston Jeanne,
geboren te Ekeren op 15 maart 1965, wonende te 2940 Stabroek,
Aalmoezenier Cuyperslaan 63.

Verschijner verklaart ons, handelend in zijn voormelde hoedanig-
heid, de nalatenschap van wijlen Van Laer, Josephine François Jeanne,
geboren te Antwerpen op 14 juli 1928, in leven laatst wonende te
2940 Stabroek, Aalmozenier Cuyperslaan 63, en overleden te Stabroek
op 1 april 2000, te aanvaarden, onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Er wordt woonstkeuze gedaan ten kantore van Mr. Bartholomeeusen,
Marc, te 2000 Antwerpen, Stoopstraat 1.

Verschijner hiertoe gemachtigd zijnde bij beslissing van de fami-
lieraad gehouden onder het voorzitterschap van de vrederechter van
het kanton Kapellen, d.d. 12 december 2000.

Waarvan akte, datum als boven.

Na voorlezing ondertekend door verschijner en ons, griffier.

(Get.) Bartholomeeusen, M.; Aerts, R.

De griffier, (get.) Aerts, R. (15281)

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

Op tien mei tweeduizend en één, ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Gent.

Voor ons, Stefaan Deserranno, adjunct-griffier van dezelfde recht-
bank, is verschenen : Paelinck, Wendy, geboren te Sint-Amandsberg op
23 juli 1971, wonende te 9921 Vinderhoute, Neerstraat 42, handelend in
haar hoedanigheid van moeder-wettige beheerster over de persoon en
de goederen van haar bij haar inwonende minderjarige zoon, Van
Hecke, Cedric, geboren te Gent op 1 maart 1995.

De comparante verklaart ons, handelend in haar gezegde hoedanig-
heid, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap te
aanvaarden van wijlen Van Hecke, Marc Omer Irena, geboren te
Vinderhoute op 25 april 1949, in leven laatst wonende te 9921 Vinder-
houte, Neerstraat 42, en overleden te Gent op 5 augustus 1998.

Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een afschrift
vertoond van de beslissing van de familieraad, gehouden op
14 september 1998, onder het voorzitterschap van de vrederechter van
het tweede kanton Gent, waarbij zij gemachtigd werd om in naam van
de voornoemde minderjarige de nalatenschap van wijlen Van Hecke,
Marc Omer Irena, te aanvaarden, onder voorrecht van boedelbeschrij-
ving.

Zij heeft ons tevens verklaard om in deze procedure en bij toepas-
sing van artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek, woonplaats te kiezen
ter studie van Mr. Tom De Sagher, notaris te 9940 Evergem, Gentweg 12,
alwaar de schuldeisers en legatarissen zich bekend dienen te maken.

Waarvan akte, welke de comparante, na gedane lezing, met ons,
adjunct-griffier, heeft ondertekend.

(Get.) Wendy Paelinck; Stefaan Deserranno. (15282)
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Concordat judiciaire − Gerechtelijk akkoord

Tribunal de commerce de Huy

Par jugement du 9 mai 2001, le tribunal de commerce de Huy a
clôturé les opérations du sursis accordé le 5 mai 1999 à M. Roquet,
Zénon Georges H.K.G., né à Moha le 9 février 1957, domicilié à
4520 Moha, rue Raide Vallée 158A, inscrit au R.C. Huy 32734 et
immatriculé à la T.V.A. 651.253.644, pour l’activité d’installateur élec-
tricien et donné décharge de sa mission au commissaire au sursis.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Delise, B. (15283)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 30 avril 2001, le tribunal de commerce de Nivelles a
accordé le sursis provisoire à M. Cateno Di Dio, domicilié à 1420 Braine-
l’Alleud, rue Bati-Gigot 64, inscrit au R.C. Nivelles 82496, assujetti à la
T.V.A. 611.803.645, exerçant la profession d’instructeur auto et moto-
école en qualité d’indépendant.

Le tribunal a désigné Me Luc Goethals, avocat à 1330 Rixensart,
avenue de Mérode 112, en qualité de commissaire au sursis.

Les créanciers sont invités à faire leurs déclarations de créances, avec
pièces à l’appui, au greffe du tribunal de commerce, rue de Soignies 21,
à 1400 Nivelles, au plus tard le 15 juin 2001.

Il sera statué le lundi 22 octobre 2001, à 9 heures, en l’auditoire du
tribunal, palais de justice 2, rue Clarisse 115, à 1400 Nivelles, sur l’octroi
du sursis définitif (concordat judiciaire).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.-P. Leleux. (15284)

Faillite − Faillissement

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 3 mei 2001 werd, op dagvaarding, geopend verklaard
het faillissement van de N.V. Pannekesveld, met maatschappelijke
zetel te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Ninoofsesteenweg 1015,
H.R. Brussel 469451, BTW 427.000.730, handelsactiviteit : uitbaten van
een restaurant.

Rechter-commissaris : de heer Walschot.

Curator : Mr. Lodewijk De Mot, advocaat, te 1000 Brussel, Ernest
Allardstraat 35-37.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 van de schuldvorde-
ringen op woensdag 13 juni 2001, te 14 uur, in de zaal G.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De Mot.
(Pro deo) (15285)

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001 werd, op bekentenis, geopend verklaard
het faillissement van de N.V. Madisco Benelux, met maatschappelijke
zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Stationsstraat 43, H.R. Brussel 455917,
BTW 424.983.625, handelsactiviteit : invoer en distributie van
kantoormachines.

Rechter-commissaris : de heer Wingels.

Curator : Mr. Lodewijk De Mot, advocaat, te 1000 Brussel, Ernest
Allardstraat 35-37.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 van de schuldvorde-
ringen op woensdag 20 juni 2001, te 14 uur, in de zaal G.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De Mot.
(15286)

Bij vonnis d.d. 8 mei 2001 van de rechtbank van koophandel te
Brussel werd, op aangifte, het faillissement uitgesproken van de
B.V.B.A. Fantasy Balloon and Sweet Shop, met maatschappelijke zetel
te 1640 Sint-Genesius-Rode, Nieuwstraat 67, en met uitbatingszetel te
8400 Oostende, Langestraat 70, winkel 4, H.R. Brussel 649183,
BTW 457.371.232, en met als voornaamste handelsactiviteit : snoep- en
ballonwinkel.

Rechter-commissaris : de heer Francis Walschot.

Curator : Mr. Stijn Vanschoubroek, advocaat te 1070 Brussel, Ninoof-
sesteenweg 643.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, binnen de dertig
dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal der schuldvorderingen op woensdag
20 juni 2001, te 14 uur, in de zaal G, op niveau 01 van het gerechtsge-
bouw.

De curator, (get.) Stijn Vanschoubroek. (Pro deo) (15287)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 2 mai 2001,
ont été clôturées, pour absence d’actif, les opérations de la faillite de la
S.A. Méthodologie appliquée (MASA), dont le siège social était situé
rue de la Régence 23, à 1000 Bruxelles-Ville.

Le tribunal a décidé que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Ronald Parys.
(Pro deo) (15288)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel
d.d. 2 mei 2001, werden de verrichtingen van het faillissement van de
N.V. Méthodologie appliquée (MASA), met maatschappelijke zetel
gevestigd Regenschapstraat 23, te 1000 Brussel-Stad, afgesloten wegens
gebrek aan actief.

De rechtbank heeft beslist de gefailleerde niet verschoonbaar te
verklaren.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Ronald Parys.
(Pro deo) (15288)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 mai 2001,
ont été clôturées, pour insuffisance d’actif, les opérations de la faillite
de la S.P.R.L. Inter-Châssis, dont le siège social était situé Rassel-
hoek 5A, à 1780 Wemmel.

Le tribunal a décidé que la partie faillie n’est pas excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Ronald Parys.
(Pro deo) (15289)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel
d.d. 3 mei 2001, werden de verrichtingen van het faillissement van de
B.V.B.A. Inter-Châssis, met maatschappelijke zetel gevestigd Rassel-
hoek 5A, te 1780 Wemmel, afgesloten wegens ontoereiekend actief.

De rechtbank heeft beslist de gefailleerde niet verschoonbaar te
verklaren.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Ronald Parys.
(Pro deo) (15289)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 11 mai 2000 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.A. T.M.B., dont le siège social est situé à 1130 Bruxelles,
chaussée de Haecht 1385, et le siège d’exploitation situé à 1731 Zellik,
Doornveld 15, R.C. Bruxelles 550760, T.V.A. 443.925.646; activité
commerciale : télécommunication.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateurs : Me Alain A. Henderickx, avocat, rue de l’Aurore 18, à
1000 Bruxelles; Me Pierre Cornil, avocat, avenue Louise 409,
1150 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, en la salle A de tribunal de commerce de
Bruxelles, palais de justice.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Alain A. Henderic-
kx. (15290)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de N.V. T.M.B., waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 1130 Brussel, Haechtsesteenweg 1385, en de uitbating-
zetel gevestigd te 1731 Zellik, Doornveld 15, H.R. Brussel 550760,
BTW 443.925.646; handelsactiviteit : telecommunicatie.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curatoren : Mr. Alain A. Henderickx, advocaat, Dageraadstraat 18, te
1000 Brussel; Mr. Pierre Cornil, Louizalaan 409, 1050 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel, justitiepaleis.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Alain A. Hende-
rickx. (15290)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 11 mai 2000 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.A. Titane Company, dont le siège social est sité à
1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1385, et le siège d’exploitation situé
à 1731 Zellik, Doornveld 15, R.C. Bruxelles 399854, T.V.A. 416.437.727;
activité commerciale : construction métallique.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateurs : Me Alain A. Henderickx, avocat, rue de l’Aurore 18, à
1000 Bruxelles; Me Pierre Cornil, avocat, avenue Louise 409,
1150 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, en la salle A de tribunal de commerce de
Bruxelles, palais de justice.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Alain A. Henderic-
kx. (15291)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de N.V. Titane Company, waarvan de maatschap-
pelijke zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Haechtsesteenweg 1385, en de
uitbatingzetel gevestigd te 1731 Zellik, Doornveld 15,
H.R. Brussel 399854, BTW 416.437.727; handelsactiviteit : metaalachtig
constructie.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curatoren : Mr. Alain A. Henderickx, advocaat, Dageraadstraat 18, te
1000 Brussel; Mr. Pierre Cornil, Louizalaan 409, 1050 Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel, justitiepaleis.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Alain A. Hende-
rickx. (15291)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 11 mai 2000 a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.A. Transmanuel, dont le siège social est situé à
1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1385, et le siège d’exploitation situé
à 1731 Zellik, Doornveld 15, R.C. Bruxelles 193026, T.V.A. 412.451.126;
activité commerciale : déménagement industriel.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateurs : Me Alain A. Henderickx, avocat, rue de l’Aurore 18, à
1000 Bruxelles; Me Pierre Cornil, avocat, avenue Louise 409,
1150 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, en la salle A de tribunal de commerce de
Bruxelles, palais de justice.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Alain A. Henderic-
kx. (15292)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de N.V. Transmanubel, waarvan de maatschappe-
lijke zetel gevestigd is te 1130 Brussel, Haechtsesteenweg 1385, en de
uitbatingzetel gevestigd te 1731 Zellik, Doornveld 15,
H.R. Brussel 193026, BTW 412.451.126; handelsactiviteit : industieelver-
huizen.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curatoren : Mr. Alain A. Henderickx, advocaat, Dageraadstraat 18, te
1000 Brussel; Mr. Pierre Cornil, Louizalaan 409, 1050 Brussel.
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De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel, justitiepaleis.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Alain A. Hende-
rickx. (15292)

Tribunal de commerce

Par jugement du 8 mai 2001, a été déclarée ouverte, sur aveu la faillite
de la S.C. Codifi, dont le siège social est sis à 1651 Beersel, Albert
Denystraat 2, R.C. Bruxelles 554891, T.V.A. 446.592.475, ayant comme
activité : transport.

Juge-commissaire : M. Indekeu.

Curateur : Duerinck, Nadine, rue Père de Deken 9, 1040 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leur créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, Place Poelaert à 1000 Bruxelles, endéans
le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures à la salle G, du tribunal de commerce précité.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Duerinck.
(Pro deo) (15293)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Door vonnis van 8 mei 2001 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de C.V. Cofidi, met zetel te 1651 Beersel, Albert
Denystraat 2, H.R. Brussel 554891, BTW 446.592.475, met als handels-
activiteit : transport.

Rechter-commissaris : de heer Indekeu.

Curator : Duerinck, Nadine, Pater de Dekenstraat 9, 1040 Brussel.

De schuldeisers dienen binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de
datum van uitspraak van het vonnis, hun verklaring van schuldvorde-
ring te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel,
justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op 20 juni 2001, te 14 uur, in de zaal G van voormelde rechtbank van
koophandel.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) N. Duerinck.
(Pro deo) (15293)

Tribunal de commerce Bruxelles

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 9 mai 2001, a
été déclarée ouverte sur aveu la faillite de la S.P.R.L. Yap’s Design, dont
le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Limnander 27.

Activité commerciale principale : prêt-à-porter - confection.

R.C. Bruxelles 506606, T.V.A. 434.524.663.

Juge-commissaire : M. Jean-Michel Martin.

Curateur : Luc Lemaire, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louis 486,
bte 6.

Les créanciers doivent produire leur créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de 30 jours à dater du jugement prononçant la faillite.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salle A.

le curateur, (signé) L. Lemaire. (Pro deo) (15294)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de B.V.B.A. Yap’s Design, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 1070 Brussel, Limnanderstraat 27.

Voornaamste handelsactiviteit : kleding - confectie.

H.R. Brussel 506606, BTW 434.524.663.

Rechter-commissaris : de heer Jean-Michel Martin.

Curator : Luc Lemaire, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 486,
bus 6.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, binnen de termijn van
30 dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen
op woensdag 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

De curator, (get.) L. Lemaire. (Pro deo) (15294)

Tribunal de commerce Bruxelles

Par jugement du 9 mai 2001, a été déclarée oouverte sur citiation la
faillite de la S.A. Euro Media Info Center, avec siège social à
1030 Bruxelles, rue de la Consolation 12, R.C. Bruxelles 407419, T.V.A.
417.565.796.

Activité principale : bureau de conseils.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateur : Me Alain d’Ieteren, chaussée de La Hulpe 187,
1170 Bruxelles, avocat à Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de 30 jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salleA.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15295)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de N.V. Euro Media Info Center, met maatschap-
pelijke zetel te 1030 Brussel, Trooststraat 12, H.R. Brussel 407419,
BTW 417.565.796.

Hoofdactiviteit : adviesbureau.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curator : Mr. Alain d’Ieteren, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel,
advocaat te Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15295)
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Tribunal de commerce Bruxelles

Par jugement du 9 mai 2001, a été déclarée ouverte sur assignation la
faillite de la S.A. Tissus de Provence, avec siège social à 1030 Bruxelles,
avenue des Cerisiers 15, R.C. Bruxelles 468971, T.V.A. 427.041.410.

Activité principale : confection.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateur : Me Alain d’Ieteren, chaussée de La Hulpe 187,
1170 Bruxelles, avocat à Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de 30 jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salleA.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15296)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de N.V. Tissus de Provence, met maatschappelijke
zetel te 1030 Brussel, Kerselarenlaan 15, H.R. Brussel 468971,
BTW 427.041.510.

Hoofdactiviteit : confectie.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curator : Mr. Alain d’Ieteren, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel,
advocaat te Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15296)

Tribunal de commerce Bruxelles

Par jugement du 9 mai 2001, a été déclarée ouverte sur assignation la
faillite de la S.A. Zakapapa, avec siège social à 1030 Bruxelles, rue de
Noyer 164, R.C. Bruxelles 535169, T.V.A. 440.272.013.

Activité principale : boulangerie.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateur : Me Alain d’Ieteren, chaussée de La Hulpe 187,
1170 Bruxelles, avocat à Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de 30 jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salleA.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15297)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de N.V. Zakapapa, met maatschappelijke zetel te
1030 Brussel, Notelaarsstraat 164, H.R. Brussel 535169,
BTW 440.272.013.

Hoofdactiviteit : bakkerij.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curator : Mr. Alain d’Ieteren, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel,
advocaat te Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15297)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 9 mai 2000 a été déclarée ouverte, sur citation, la
faillite de la S.P.R.L. HDM Company, avec siège social à 1030 Bruxelles,
rue Joseph Coosemans 106, R.C. Bruxelles 589165, T.V.A. 454.579.810,
activité principale : import-export.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateur : Me Alain d’Ieteren, chaussée de La Hulpe 187,
1170 Bruxelles, avocat à Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salle A.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15298)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001, werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de B.V.B.A. HDM Company, met maatschappe-
lijke zetel te 1030 Brussel, Joseph Coosemansstraat 106,
H.R. Brussel 589165, BTW 454.579.810, hoofdactiviteit : import-export.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curator : Mr. Alain d’Ieteren, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel,
advocaat te Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. d’Ieteren.
(15298)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 9 mai 2001 a été déclarée ouverte, sur citation, la
faillite de la S.P.R.L. Ayketin Transport, avec siège social à
1030 Bruxelles, rue du Pavillon 99, R.C. Bruxelles 565089,
T.V.A. 448.969.151, activité principale : transport.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateur : Me Alain d’Ieteren, chaussée de La Hulpe 187,
1170 Bruxelles, avocat à Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

16969MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salle A.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15299)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001, werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de B.V.B.A. Ayketin Transport, met maatschappe-
lijke zetel te 1030 Brussel, Paviljoenstraat 99, H.R. Brussel 565089,
BTW 448.969.151, hoofdactiviteit : transportbedrijf.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curator : Mr. Alain d’Ieteren, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel,
advocaat te Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15299)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 9 mai 2000 a été déclarée ouverte, sur assignation,
la faillite de la S.A. Les Autocars Thollembeek et fils, avec siège social
à 1030 Bruxelles, chaussée de Haecht 565, R.C. Bruxelles 263691,
T.V.A. 402.660.757, activité principale : transport.

Juge-commissaire : M. Henry Courtin.

Curateur : Me Alain d’Ieteren, chaussée de La Hulpe 187,
1170 Bruxelles, avocat à Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salle A.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15300)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 mei 2001, werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de N.V. Les Autocars Thollembeek et fils, met
maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, steenweg op Haacht 565,
H.R. Brussel 263691, BTW 402.660.757, hoofdactiviteit : transportbedrijf.

Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Curator : Mr. Alain d’Ieteren, Terhulpsesteenweg 187, 1170 Brussel,
advocaat te Brussel.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal A.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) A. d’Ieteren.
(Pro deo) (15300)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 10 mai 2001, a été déclarée ouverte sur aveu la
faillite de la B.V.B.A. Fermoba Belgique, en liquidation, dont le siège
social est établi à 1040 Bruxelles, avenue Tervuren 13A, bte 2, R.C.
Liège 179984, T.V.A. 445.936.615, activité commerciale : activité : la pose
et la réparation de menuiserie et de profils en pvc.

Juge-commissaire : M. Wingels.

Curateur : Me Lodewijk De Mot, avocat à 1000 Bruxelles, rue Ernest
Allard 35-37.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification de créances, le mercredi
20 juin 2001, à 14 heures, à la salle G.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Lodewijk De Mot.
(Pro deo) (15301)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001, werd op bekentenis geopend verklaard
het faillissement van de B.V.B.A. Fermoba Belgique, in vereffening, met
maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Tervurenlaan 13A, bus 2,
H.R. Luik 179984, BTW 445.936.615, handelsactiviteit : plaatsing en
herstelling van schrijnwerk en profielen in kunststof.

Rechter-commissaris : de heer Wingels.

Curator : Mr. Lodewijk De Mot, advocaat te 1000 Brussel, Ernest
Allardstraat 35-37.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 20 juni 2001, te 14 uur, in zaal G.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De
Mot. (Pro deo) (15301)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 3 mai 2001, a été déclarée ouverte sur citation la
faillite de M. Kremers, Guy, né le 20 augustus 1959, domicilié à
1030 Schaarbeek, rue Richard Vandevelde 32 (R.C. Bruxelles 562965,
T.V.A. 547.461.169, activité commerciale : entreprise générale de menui-
serie et d’isolation.

Juge-commissaire : M. Walschot.

Curateur : Me Lodewijk De Mot, avocat à 1000 Bruxelles, rue Ernest
Allard 35-37.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification de créances, le mercredi
13 juin 2001, à 14 heures, à la salle G.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Lodewijk De Mot.
(Pro deo) (15302)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 3 mei 2001, werd op dagvaarding geopend verklaard
het faillissement van de heer Kremers, Guy, geboren op
20 augustus 1959, wonende te 1030 Schaarbeek, Richard Vandevelde-
straat 32, H.R. Brussel 562965, BTW 547.461.169, handelsactiviteit :
schrijnwerkerij en isolatiewerkzaamheden.
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Rechter-commissaris : de heer Walschot.

Curator : Mr. Lodewijk De Mot, advocaat te 1000 Brussel, Ernest
Allardstraat 35-37.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 13 juni 2001, te 14 uur, in zaal G.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De
Mot. (Pro deo) (15302)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 3 mai 2001, a été déclarée ouverte sur citation la
faillite de la S.P.R.L. Kenshy Brussels, dont le siège social est établi à
1060 Bruxelles, rue Defaczq 63, R.C. Bruxelles 565410,
T.V.A. 449.202.842, activité commerciale : activité immobilière.

Juge-commissaire : M. Walschot.

Curateur : Me Lodewijk De Mot, avocat à 1000 Bruxelles, rue Ernest
Allard 35-37.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Clôture du procès-verbal de vérification de créances, le mercredi
13 juin 2001, à 14 heures, à la salle G.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Lodewijk De Mot.
(Pro deo) (15303)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 3 mei 2001, werd op dagvaarding geopend verklaard
het faillissement van de B.V.B.A. Kenshy Brussels, met maatschappe-
lijke zetel te 1060 Brussel, Defaczqstraat 63, H.R. Brussel 565410,
BTW 449.202.842, handelsactiviteit : immobiliënactiviteit.

Rechter-commissaris : de heer Walschot.

Curator : Mr. Lodewijk De Mot, advocaat te 1000 Brussel, Ernest
Allardstraat 35-37.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 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 13 juni 2001, te 14 uur, in zaal G.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De
Mot. (Pro deo) (15303)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par un jugement du 3 mai 2001, la faillite de la S.A. Scrap Interna-
tional, avec siège social à 1020 Bruxelles, boulevard de Smet de
Naeyer 553, R.C. Bruxelles 594849, T.V.A. 445.321.067, a été clôturée à
défaut d’actif.

La société faillie fut déclarée non excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Lodewijk De Mot.
(Pro deo) (15304)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 3 mei 2001, werd het faillissement van de N.V. Scrap
International, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, de Smet de
Naeyerlaan 553, H.R. Brussel 594849, BTW 455.321.067, afgesloten bij
gebrek aan actief.

De gefailleerde vennootschap werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De

Mot. (Pro deo) (15304)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par un jugement du 3 mai 2001, la faillite de la S.A. Da Real Invest,
avec siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 149, bus 24,
R.C. Bruxelles A5671, T.V.A. 441.209.448, a été clôturée à défaut d’actif.

La société faillie fut déclarée non excusable.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Lodewijk De Mot.

(Pro deo) (15305)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 3 mei 2001, werd het faillissement van de N.V. Da Real
Invest, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 149,
bus 24, H.R. Brussel A5671, BTW 441.209.448, afgesloten bij gebrek aan
actief.

De gefailleerde vennootschap werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Lodewijk De

Mot. (Pro deo) (15305)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende

Bij vonnis van 10 mei 2001, van de rechtbank van koophandel te
Brugge, afdeling Oostende, werd N.V. Ryco Cars, met zetel te Oostende,
Toekomststraat 14/4, voor handel in nieuwe en tweedehands voer-
tuigen, BTW 456.051.933, op bekentenis, failliet verklaard.

Staking van betalling : voorlopig op 10 mei 2001.

De aangifte van schuldvorderingen moeten ingediend worden ter
griffie van bovenvermelde rechtbank vóór 8 juni 2001.

Sluiting proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorde-
ringen op 22 juni 2001, om 16 u. 30 m.

Rechter-commissaris : de heer Dirk Decloedt.

Curator : Mr. Christine Vermeire, advocaat te Oostende, Groen-
dreef 8.

De curator, (get.) Christine Vermeire. (15306)

Op 10 mei 2001 werd op dagvaarding in faling verklaard : de B.V.B.A.
Bruvan, met zetel gevestigd te 8610 Kortemark, Vijfhuishoekstraat 15,
H.R. Oostende 44487, voor onderneming voor het goederenvervoer
langs de weg. BTW 436.153.570. Staking van betaling op datum van
faillissement.

Als rechter-commissaris werd aangesteld de heer Willy Moeyaert,
rechter in handelszaken in de rechtbank en als curator Mr. Jan Ferlin,
advocaat te 8400 Oostende, Leon Spilliaertstraat 63.

De aangiftes van schuldvordering dienen verstuurd te worden en toe
te komen ter griffie van deze rechtbank vóór 9 juni 2001.

Nazicht der schuldvorderingen op vrijdag 22 juni 2001, om 16 uur, in
de gehoorzaal van de rechtbank van koophandel te Oostende, waarna
de datum van de behandeling der eventuele betwistingen zal bepaald
worden.

De curator, (get.) Jan Ferlin. (15307)
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Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde

Bij vonnis van de 4e kamer der rechtbank van koophandel Dender-
monde, afdeling Dendermonde, d.d. 7 mei 2001, werd de vereffening
van de B.V.B.A. Tritoon, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren,
Markt 25, H.R. Dendermonde 49005, vereffening uitgesproken bij
vonnis rechtbank koophandel Dendermonde d.d. 5 februari 2001,
gesloten bij gebrek aan actief.

De vereffenaar, (get.) Mr. J. Jannis. (Pro deo) (15308)

Bij vonnis van de 4e kamer der rechtbank koophandel Dendermonde,
afdeling Dendermonde, d.d. 7 mei 2001, werd de vereffening van de
P.V.B.A. Belde Verpakkingen, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele,
Gentsesteenweg 176, niet ingeschreven H.R. Dendermonde, doch
gekend onder administratief nummer A000759, vereffening
uitgesproken bij vonnis rechtbank koophandel Dendermonde
d.d. 15 januari 2001, gesloten bij gebrek aan actief.

De vereffenaar, (get.) Mr. Jozef Dauwe. (Pro deo) (15309)

Bij vonnis van de 4e kamer der rechtbank koophandel Dendermonde,
afdeling Dendermonde, d.d. 7 mei 2001, werd de vereffening van de
P.V.B.A. Velvet, met maatschappelijke zetel te 9290 Berlare, Donk-
laan 91, H.R. Dendermonde 40348, vereffening uitgesproken bij vonnis
rechtbank koophandel Dendermonde d.d. 15 januari 2001, gesloten bij
gebrek aan actief.

De vereffenaar, (get.) Mr. M. Jannis. (Pro deo) (15310)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde,
4e kamer, d.d. 10 mei 2001 werd, op bekentenis, in faillissement
verklaard de N.V. Boekhandel Van Nieuwenhuyse, met maatschappe-
lijke zetel te 9230 Wetteren, Florimond Leirensstraat 61, H.R. Dender-
monde 40599 voor boekhandel, BTW 429.689.808.

Staking van betaling op 9 mei 2001, onder voorbehoud van art. 12
lid 2 F.W.

Rechter-commissaris : de heer A. Van Baeveghem.

Curator : Mr. Magda Jannis, advocaat te 9280 Lebbeke, Leo Du Bois-
straat 46.

Indienen der schuldvorderingen met bewijsstukken uitsluitend ter
griffie van de rechtbank van koophandel Dendermonde, Noordlaan 31,
9200 Dendermonde, binnen de dertig dagen vanaf heden.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht op vrijdag 22 juni 2001 te
9 u. 10 m., in de gehoorzaal van voornoemde rechtbank.

De curator, (get.) M. Jannis (15311)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde,
4e kamer, d.d. 10 mei 2001 werd, op bekentenis, in faillissement
verklaard de heer Peeleman, Geert, geboren te Dendermonde op
1 december 1972, wonende te 9200 Dendermonde, Buisstraat 85, en met
uitbating te 9255 Buggenhout, Veldstraat 2, H.R. Dendermonde 55241,
voor bakkerij, BTW 763.260.435.

Staking van betaling op 20 april 2001, onder voorbehoud van art. 12
lid 2 F.W.

Rechter-commissaris : de heer A. Van Baeveghem.

Curator : Mr. Magda Jannis, advocaat te 9280 Lebbeke, Leo Du Bois-
straat 46.

Indienen der schuldvorderingen met bewijsstukken uitsluitend ter
griffie van de rechtbank van koophandel Dendermonde, Noordlaan 31,
9200 Dendermonde, binnen de dertig dagen vanaf heden.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht op vrijdag 22 juni 2001 te
9 u. 15 m., in de gehoorzaal van voornoemde rechtbank.

De curator, (get.) M. Jannis. (15312)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst

Bij vonnis van 4 mei 2001 van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde, afdeling Aalst, werd de datum van staking van beta-
ling inzake het faillissement van N.V. Ring Motors De Vidts, met maat-
schappelijke zetel te 9300 Aalst, Albrechtlaan 50, in faling verklaard op
1 december 2000, op dagvaarding van de curatoren teruggebracht van
1 december 2000 naar 1 juni 2000.

Voor eensluidend afschrift : de curatoren, (get.) Magda Pieters; Kris
Goeman. (15313)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 8 mei 2001,
werd het faillissement Fauchere, Patrick, Sint-Salvatorstraat 40,
9000 Gent, H.R. Gent 185188, afgesloten wegens ontoereikend activa.

De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

De curator, (get.) Waeterloos, Geert, advocaat, Willem Van Nassau-
straat 4, 9000 Gent. (15314)

Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, op dagvaarding, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake, Callens, Arie, geboren te Waregem op
3 september 1953, algemene bouwonderneming, optrekken van
gebouwen, onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen,
onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden,
lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen, wonende te
9000 Gent, Ham 132, H.R. Gent 135620.

Rechter-commissaris : de heer Michel Reyniers.

Datum staking der betalingen : 11 mei 2001.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 8 juni 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuld-
vorderingen : 19 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoorzaal A,
tweede verdieping.

De curator : Mr. Peter Van Caenegem, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Savaanstraat 7.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.) Y.
Bils. (15315)

Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, op bekentenis, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake, Divine Table Top N.V., groothandel in
artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk voor het huis-
houden of de meubilering en voor nijverheidsdoeleinden, met maat-
schappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteen-
weg 1146, H.R. Gent 169459, BTW 445.656.503.

Rechter-commissaris : Mevr. Inge Buyse.

Datum staking der betalingen : 11 november 2000.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 8 juni 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuld-
vorderingen : 21 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoorzaal A,
tweede verdieping.

De curator, Mr. R. Torrekens, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Savaanstraat 72.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (15316)
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Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, op bekentenis, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake, The Knowledge Factory B.V.B.A., het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen
van informatie aan de bedrijfsleiding, het verlenen van advies met
betrekking tot informaticaprogramma’s, met maatschappelijke zetel te
9820 Merelbeke, Gulden Sporenpark 40, H.R. Gent 197554,
BTW 473.054.152.

Rechter-commissaris : de heer Olivier D’Hoop.

Datum staking der betalingen : 8 mei 2001.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 8 juni 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuld-
vorderingen : 21 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoorzaal A,
tweede verdieping.

De curator, Mr. K. Steenbrugge, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Gouvernementstraat 20.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (15317)

Bij vonnis d.d. 11 mei 2001, op bekentenis, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake, Rogan N.V., tussenpersoon in de
handel, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kort-
rijksesteenweg 1126, H.R. Antwerpen 267321, BTW 436.210.483.

Rechter-commissaris : de heer Dirk Vandenbussche.

Datum staking der betalingen : 11 mei 2001.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 8 juni 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuld-
vorderingen : 18 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoorzaal A,
tweede verdieping.

De curator, Mr. Koen Steenbrugge, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Gouvernementstraat 20.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (15318)

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001, op bekentenis, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake, Ekkentu B.V.B.A., drankgelegenheid
en serveren van lichte maaltijden, met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Vlasmarkt 6, H.R. Gent 143167, BTW 428.452.760.

Rechter-commissaris : de heer Gilbert De Baets.

Datum staking der betalingen : 31 december 2000.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 7 juni 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuld-
vorderingen : 21 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoorzaal A,
tweede verdieping.

De curator, Mr. Rik Torrekens, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Savaanstraat 72.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (15319)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Hasselt, tweede
kamer, van 10 mei 2001, werd het faillissement van Il Pastificio C & C
B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,
Canadastraat 36, H.R. Hasselt 98995, BTW 463.088.391, failliet verklaard
in datum van 6 april 2000, gesloten bij gebrek aan actief en de gefail-
leerde werd hierbij niet verschoonbaar verklaard.

Voor ontledend uittreksel : de curator, (get.) Thierry Bielen, Groen-
plein 4, te 3500 Hasselt. (15320)

Verbeterend bericht

Bij vonnis d.d. 15 maart 2001 werd het faillissement van Raeven,
Andreas, geboren te Oberhausen (Duitsland) op 8 september 1968,
wonende te 3920 Lommel, Lutlommel 128, H.R. Hasselt 96787, failliet
verklaard in datum van 4 mei 2000, gesloten verklaard na vereffening.

Bij ditzelfde vonnis werd de gefailleerde niet verschoonbaar
verklaard.

De curatoren, (get.) Mr. Geert Pauwels, en Mr. Dirk Van Coppe-
nolle. (15321)

Rechtbank van koophandel te Ieper

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Ieper van 7 mei 2001,
werd, op aangifte, in staat van faillissement verklaard, de heer Kurt
Henri Cornelis, Debacker, geboren te Poperinge, op 21 februari 1971,
wonend en gehuisvest te 8900 Ieper, Oude Houtmarktstraat 31/3A,
H.R. Ieper 35890, met als handelsactiviteit : taxibedrijf, en met als
handelsbenaming « Taxi Kurt », BTW 704.455.372.

Tijdstip van het ophouden der betalingen : 2 mei 2001.

Rechter-commissaris : de heer J. Vercruysse, rechter in handelszaken.

Curator : Mr. L. Billiet, advocaat te 8900 Ieper, er kantoorhoudend
Rijselsestraat 140.

De verklaringen van schuldvordering dienen ter griffie van de
rechtbank van koophandel te zijn neergelegd vóór 28 mei 2001.

Het nazicht van het proces-verbaal van onderzoek der schuldvorde-
ringen heeft plaats op woensdag 16 juni 2001, om 10 u. 30 m.

De curator, (get.) L. Billiet. (15322)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Vergadering van de schuldeisers in de faling N.V. De Vishal,
Omgangstraat 137, 2880 Bornem, uitgesproken bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Mechelen van 22 april 1998.

Bij beschikking van de heer W. Dom, rechter-commissaris van
voormelde faling, werd bij toepassing van artikel 76 van de
faillissementswet de vergadering van de schuldeisers in voormelde
faling, waarop nopens de vereffening van deze faling verslag zal
worden uitgebracht door de curator, vastgesteld op maandag
25 juni 2001, te 10 uur, in de zittingszaal van deze rechtbank van
koophandel, gerechtsgebouw, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen, eerste
verdieping.

Deze bekendmaking geldt als verwittiging van de schuldeisers.

Voor éénsluidend uittreksel : de griffier, (get.) G. Lauwers. (15323)

Vergadering van de schuldeisers in de faling B.V.B.A. The Greenway
Marketing and Communication, Van Benedenlaan 53, 2800 Mechelen,
uitgesproken bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen
van 22 april 1998.

Bij beschikking van de heer W. Dom, rechter-commissaris van
voormelde faling, werd bij toepassing van artikel 76 van de
faillissementswet de vergadering van de schuldeisers in voormelde
faling, waarop nopens de vereffening van deze faling verslag zal
worden uitgebracht door de curator, vastgesteld op maandag
25 juni 2001, te 10 uur, in de zittingszaal van deze rechtbank van
koophandel, gerechtsgebouw, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen, eerste
verdieping.

Deze bekendmaking geldt als verwittiging van de schuldeisers.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) G. Lauwers. (15324)

16973MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Bij vonnis d.d. 7 mei 2001 werd, op dagvaarding, in faling verklaard
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Den Hosp, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Oude
Godstraat 4, H.R. Mechelen 85538, BTW 465.823.494, uitbating drank-
inrichting.

Rechter-commissaris : Verbruggen, Hieronymus.

Curator : Mr. Kris Van den Berghen, advocaat te Mechelen, er
kantoorhoudend Korte Maagdenstraat 7 (tel. 015-21 69 36).

Datum van staking van betaling : 7 mei 2001.

De schuldeisers dienen hun schuldvordering per aangetekend
schrijven in te dienen ten laatste op 5 juni 2001, op de griffie van de
rechtbank van koophandel, Voochtstraat 7, te 2800 Mechelen.

Het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen zal gesloten
worden op 19 juni 2001, te 9 uur, in de gehoorzaal van de rechtbank
van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) K. Van den Berg-
hen. (15325)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, afde-
ling Sint-Niklaas, d.d. 8 mei 2001, werd het faillissement van de heer
Beck, Eric, presentator, wonende te 9140 Temse, Gebr. Van Raem-
donckstraat 80F, H.R. Sint-Niklaas 42011, failliet verklaard bij vonnis
d.d. 27 juni 2000, van dezelfde rechtbank, gesloten bij gebrek aan actief,
conform artikel 73/74 F.W. d.d. 8 augustus 1997.

Gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor uittreksel : de curator, (get.) A. Mettepenningen.

(Pro deo) (15326)

Ingevolge bevelschrift d.d. 8 mei 2001, van de heer Antoine Callaert,
rechter in handelszaken, aangesteld als rechter-commissaris van het
faillissement Lifra B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te Sint-Gillis-
Waas, Baarstraat 28, en met uitbating onder de benaming « Tesoro », te
Beveren, Vesten 45/1, H.R. Sint-Niklaas 53293, open verklaard bij
vonnis van 7 april 1998, der rechtbank van koophandel van Dender-
monde, afdeling te Sint-Niklaas, wordt u hierbij uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de vergadering van de schuldeisers, houdende
verslag van de curatele overeenkomst artikel 76 F.W., inzake het
voormeld faillissement, welke zal doorgaan op woensdag 20 juni 2001,
te 15 uur, in de gehoorzaal van de rechtbank van koophandel, Kazerne-
straat 12, te Sint-Niklaas.

De griffier, (get.) W. Quintelier. (Pro deo) (15328)

Ingevolge bevelschrift d.d. 8 mei 2001 van de heer Antoine Callaert,
rechter in handelzaken, aangesteld als rechter-commissaris van het fail-
lissement Cocquyt, Geerhard, dameshaarkapper, handeldrijvende
onder de benaming « Intensive Hair », te Bazel, Kruibekestraat 11,
wonende te Beveren, Piet Stautstraat 60/1, H.R. Sint-Niklaas 54725,
open verklaard bij vonnis van 9 april 1998, der rechtbank van koop-
handel van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, wordt u hierbij uitge-
nodigd om aanwezig te zijn op de vergadering van de schuldeisers,
houdende verslag van de curatele overeenkomst artikel 76 F.W., inzake
het voormeld faillissement, welke zal doorgaan op woensdag
20 juni 2001, te 15 uur, in de gehoorzaal van de rechtbank van
koophandel, Kazernestraat 12, te Sint-Niklaas.

De griffier, (get.) W. Quintelier. (Pro deo) (15329)

Rechtbank van koophandel te Tongeren

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001, werd het faillissement Camino N.V.,
Maaseikerlaan 21, 3690 Neeroeteren, BTW 436.070.032, volgens gewone
rechtspleging gesloten. De verschoonbaarheid werd niet toegestaan.

De curatoren, (get.) Mr. M. Hanssen & B. Mailleux.
(Pro deo) (15330)

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001, werd het faillissement Das, Noel B.V.B.A.,
Boneputterveld 3, 3960 Bree, BTW 437.241.356, volgens gewone rechts-
pleging gesloten. De verschoonbaarheid werd niet toegestaan.

De curatoren, (get.) Mr. M. Hanssen & B. Mailleux.
(Pro deo) (15331)

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001, werd het faillissement Onassac N.V.,
winterslagstraat 45, 3600 Genk, BTW 452.173.220, volgens gewone
rechtspleging gesloten. De verschoonbaarheid werd niet toegestaan.

De curatoren, (get.) Mr. M. Hanssen & B. Mailleux.
(Pro deo) (15332)

Bij vonnis d.d. 10 mei 2001, werd het faillissement Security Consul-
ting B.V.B.A., Maastrichtersteenweg 214, 3700 Tongeren,
BTW 448.588.079, volgens gewone rechtspleging gesloten. De
verschoonbaarheid werd niet toegestaan

Mr. M. Hanssen & B. Mailleux.
(Pro deo) (15333)

Par jugement rendu le 14 mai 2001, le tribunal de commerce de
Charleroi, première chambre, a, sur assignation, déclaré en faillite la
S.C. RT Car, dont le siège était sis rue du Petit Pige 47, à 6000 Charleroi,
R.C. Charleroi 179296.

1. Date provisoire de cessation des paiements : le 14 mai 2001.

2. Les déclarations de créance doivent être déposées au greffe du
tribunal de commerce de Charleroi, avenue Général Michel 2, à
6000 Charleroi, avant le 12 juin 2001.

3. La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée
au 10 juillet 2001, à 8 h 30 m, en la chambre du conseil du tribunal de
commerce de Charleroi.

4. Juge-commissaire : M. B. Hardy.

5. Curateur : Me Francis Bringard, avocat, rue T’Serclaes de
Tilly 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre.

Le curateur, (signé) F. Bringard. (Pro deo) (15334)

Par jugement du 14 mai 2001, le tribunal de commerce de Charleroi,
première chambre, a déclaré en faillite, sur assignation, la S.A. Compta
Service, société en liquidation, dont le siège social est établi à 6000 Char-
leroi, rue des de la Science 13, bte 13, R.C. Charleroi 158808,
T.V.A. 434.906.428 .

Par même jugement, le tribunal a fixé la date provisoire de cessation
des paiements au 14 mai 2001.

Les créances doivent être déposées au greffe du tribunal de
commerce à Charleroi pour le 12 juin 2001 au plus tard.

Le procès-verbal de vérification des créances sera clos le
10 juillet 2001, à 8 h 30 m, en l’auditoire de la première chambre du
tribunal de commerce, palais de justice, Charleroi.

Le jugement désigne comme juge-commissaire, M. B. Delaisse, et
comme curateur, Me Louis Dermine, avocat à 6280 Loverval, allée
Notre-Dame de Grâce 2.

Le pro deo a été accordé.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Louis Dermine.
(Pro deo) (15335)
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Par jugement en date du 14 mai 2001, la première chambre du
tribunal de commerce de Charleroi a prononcé la faillite, sur assigna-
tion, de la S.P.R.L. D.C. Print, dont le siège social est à 6000 Charleroi,
rue du Roton 161A, T.V.A. 453.546.858.

Ce jugement a désigné comme juge-commissaire, M. Harnisfeger et
comme curateur, M. Hugues Born, avocat, ayant sont cabinet à
6001 Marcinelle, rue Destrée 68.

Ledit jugement fixe :

1° au 14 mai 2001, la date provisoire de la cessation des paiements
de la faillie;

2° au 12 juin 2001, la date limite pour le dépôt des déclarations de
créance au greffe du tribunal de commerce;

3° au 10 juillet 2001, à 8 h 30 m, la clôture du procès-verbal de la
vérification des créances, qui aura lieu en la chambre du conseil de la
première chambre du tribunal précité, siégeant au local ordinaire de ses
audiences, au palais de justice de Charleroi.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Hugues Born.
(Pro deo) (15336)

Par jugement du 7 mai 2001, le tribunal de commerce de Charleroi,
première chambre, a déclaré en faillite, la S.P.R.L.U. Cloth Adventure,
rue Pierre Bauwens 76B, à 6030 Marchienne-au-Pont, R.C. Char-
leroi 175757, T.V.A. 448.378.243.

Par même jugement, le tribunal a pris les dispositions suivantes :

Date provisoire de cessation des paiements : le 7 mai 2001.

Juge-commissaire : M. Francis Declercq.

Curateur : Me Pierre Samain, avocat à 6000 Charleroi, boulevard
Audent 19, btes 1-2, tél. : 071/31 20 11.

Dépôt des créances : avant le 5 juin 2001.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
3 juillet 2001, à 8 h 30 m.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) P. Samain.
(Pro deo) (15337)

Tribunal de commerce de Dinant

Par jugement en date du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de
Dinant a prononcé la faillite de la Société coopérative à responsabilité
illimitée et solidaire « Trans Forever », dont le siège social est établi à
5600 Philippeville, avenue Vauban 29, R.C. Dinant 41291, T.V.A.
449.686.357, pour « entreprise de transport routier de marchandises
pour compte de tiers, entreprise de déménagement ».

Juge-commissaire : Mme le juge-commissaire Christine Dehu.

Curateur : Me Laurent Adam, avocat, rue de Philippeville 1, à
5620 Florennes.

Les créanciers doivent déposer la déclaration de leur créance avec
titres au greffe du tribunal de commerce de Dinant, palais de justice, à
5500 Dinant, endéans les trente jours.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mardi
26 juin 2001, en l’auditoire du tribunal de commerce de Dinant.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) L. Adam.
(Pro deo) (15338)

Par jugement en date du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de
Dinant a prononcé la faillite de la Société privée à responsabilité limitée
« Foodconsult », dont le siège social est établi à 5650 Walcourt, section
de Yves-Gomezée, chaussée de Charleroi 3, y exploitant actuellement
un restaurant, débit de boissons fermentées et spiritueuses et un service
traiteur, sous la dénomination « La Botte d’Yves », R.C. Dinant 44710,
T.V.A. 459.162.267.

Juge-commissaire : Mme le juge-commissaire Christine Dehu.

Curateur : Me Laurent Adam, avocat, rue de Philippeville 1, à
5620 Florennes.

Les créanciers doivent déposer la déclaration de leur créance avec
titres au greffe du tribunal de commerce de Dinant, palais de justice,
à 5500 Dinant, endéans les trente jours.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mardi
19 juin 2001, en l’auditoire du tribunal de commerce de Dinant.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) L. Adam.
(Pro deo) (15339)

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 10 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite, sur aveu, de la S.P.R.L. Frischen & C°, établie et
ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lullay des Fèbvres 20,
R.C. Liège 203512, T.V.A. 465.625.734, pour l’exploitation d’un
commerce de confection pour enfants, articles de maroquinerie et
articles de voyage.

Date du début de l’activité commerciale : le 21 août 1999.

Juge-commissaire : Mmee Annette Penners.

Procès-verbal de vérification des créances : se tiendra au cabinet de
Mme Muers, greffier en chef du tribunal de commerce, palais de justice,
4000 Liège, le mardi 15 juin 2001; à 9 h 30 m.

Le dépôt des créances se fera au greffe du tribunal dans les 30 jours
du jugement.

Le curateur, (signé) Me Victor Hissel, avocat à 4000 Liège, rue
Duvivier 26. (Pro deo) (15340)

Par jugement du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close, pour absence d’actif, la faillite prononcée en date du
22 décembre 2000, à charge de la S.C.R.I.S. Silama, ayant son siège social
et siège d’exploitation, rue Côte d’Or 68, à 4000 Liège,
R.C. Liège 186070.

La faillie a été déclarée inexcusable.

Le curateur désigné dans cette faillite était : Me Pierre Henfling,
avocat, à 4000 Liège, rue Charles Moreen 4.

Le curateur, (signé) P. Henfling. (15341)

Par jugement du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close, pour absence d’actif, la faillite prononcée en date du
22 décembre 2000, à charge de M. Vanhoff, Jean-Philippe Ghislain, de
nationalité belge, né à Gosselies le 8 octobre 1965, domicilié rue Hors-
Château 124, à 4000 Liège,

Le failli a été déclarée inexcusable.

Le curateur désigné dans cette faillite était : Me Pierre Henfling,
avocat, à 4000 Liège, rue Charles Moreen 4.

Le curateur, (signé) P. Henfling. (15342)

Par jugement du 14 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite, sur citation, de la S.A. General Marchandising
industries, en abrégé : « G.M.I. », anciennement Graphic Media indus-
tries, établie et ayant son siège social avenue Rogier 32, à 4000 Liège 1,
R.C. Liège 172524, T.V.A. 437.322.916, pour l’exploitation d’un bureau
d’étude, d’organisation, de service et de conseil en matière d’industrie
graphique.
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Date du début de l’activité commerciale : le 16 mai 1990 (venant de
Hasselt).

Juge-commissaire : M. Olivier Eschweiler.

Procès-verbal de vérification des créances : mardi 26 juin 2001, à
9 h 30 m au cabinet du greffier en chef du tribunal de commerce.

Les déclarations de créance doivent être déposées pour le 21 juin 2001
au plus tard au greffe du tribunal de commerce.

Les curateurs, (signé) Me Michel Mersch, avocat; Me Yves Godfroid,
avocat à 4000 Liège, rue Charles Morren 4. (Pro deo) (15343)

Par jugement du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
clôturé pour insuffisance d’actif, la faillite à charge de M. Daniel Robert,
R.C. Liège 165763 actuellement domicilié à 4040 Herstal, rue Elisa
Dumonceau 81, faillite déclarée par jugement du 12 décembre 1994.

La faillie a été déclarée inexcusable.

Le juge-comissaire désigné dans cette faillite était : M. Jacques
Matagne. avocat, à 4000 Liège, rue Charles Moreen 4.

Le curateur, (signé) Me Thierry Dessard, avocat, à 4000 Liège,
boulevard Piercot 33. (15344)

Par jugement du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
clôturé, pour absence d’actif, la faillite ouverte à charge de la
S.C. A.J.R.F., en liquidation, ayant son siège rue de Battice 40, à
4607 Berneau, R.C. Liège 175135, faillite qui avait été déclaré par
jugement du 8 novembre 1993.

La société faillie a été déclarée inexcusable.

Le juge-commissaire était M. Edgard Hollange.
Le curateur, (signé) Thierry Dessard, avocat, boulevard Piercot 33,

4000 Liège. (15345)

Par jugement du 10 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur aveu, la faillite de M. Bock, Sébastien Jules Thomas,
Belge, né à Liège le 16 mai 1977, célibataire, domicilié à 4130 Esneux,
rue de Bruxelles 21, R.C. Liège 206559, pour l’exploitation d’un
commerce de détail en chaussures, à son domicilie, sous la dénomina-
tion « Semelle de Tout », T.V.A. 754.345.442.

Le même jugement ordonne aux créanciers de faire au greffe la
déclaration de leurs créances dans les trente jours à compter du présent
jugement.

Juge-commissaire : M. J.P. Paduart.

Procès-verbal vérification des créances : le mardi 19 juin 2001, 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, 4000 Liège.

Le curateur, (signé) Me Jean-Luc Paquot, avocat à 4000 Liège, avenue
Blonden 33. (15346)

Par jugement du 5 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite de la S.P.R.L. A.T.D., établie et ayant son siège
d’exploitation à 4040 Herstal, rue du Naiveux 25, R.C. Liège 175234,
avec date du début des opérations commerciales le 1er janvier 1991,
pour l’exploitation d’une entreprise de remorquage de véhicules,
T.V.A. 442.862.210.

Juge-commissaire : M. Fraikin, Roger.

Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 19 juin 2001, à
9 h 30 m, au cabinet de Mme le greffier en chef du tribunal de commerce
Liège, palais de justice, place Saint-Lambert, à 4000 Liège.

Les créanciers doivent procéder au dépôt de leur déclaration de
créance dans le délai de trente jours à compter du jugement déclaratif
de faillite au greffe du tribunal de commerce de Liège, palais de justice,
place Saint-Lambert, à Liège.

Le curateur, (signé) M. Frédéric Kerstenne, avocat, boulevard
d’Avroy 7C, à 4000 Liège. (15347)

Par jugement du 14 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite de la S.P.R.L. Malherbe, rue de Sendrogne 45, à
4141 Sprimont (Louveigne), R.C. Liège 172537, avec date du début des
opérations commerciales le 1er février 1990, pour l’exploitation d’une
entreprise de maçonnerie et de béton, entreprise générale de construc-
tion (sous-traitance), entreprise d’isolation thermique et accoustique, de
menuiserie métallique et plastique, de travaux de terrassement,
T.V.A. 439.795.228.

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. Jacques Moureau.

Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 26 juin 2001,
à 9 h 30 m.

Le curateur, (signé) Me Jean-Jacques Germeau, avocat, rue Sainte-
Véronique 27, 4000 Liège. (15348)

Tribunal de commerce de Marche-en-Famenne

Par jugement du 23 avril 2001, le tribunal de commerce de Marche-
en-Famenne a déclarée close pour insuffisance d’actif, la faillite de la
S.C. Dolce Vita, siège social à 6690 Vielsalm, rue du Vieux Marché 10,
R.C. Marche-en-Famenne 16231, T.V.A. 441.206.874.

Le tribunal a dit n’y avoir lieu à excusabilité de la partie faillie.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Jospeh Hollange.

(Pro deo) (15349)

Par jugement du 2 avril 2001, le tribunal de commerce de Marche-
en-Famenne a déclarée close pour insuffisance d’actif, la faillite de
M. René Meunier, né à Glabais, le 3 novembre 1948, domcilié à
6990 Hotton, route de La Roche 28, R.C. Liège 191609,
T.V.A. 691.217.941.

Le tribunal a dit n’y avoir lieu à excusabilité de la partie faillie.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Jospeh Hollange. (15350)

Par jugement du 2 avril 2001, le tribunal de commerce de Marche-
en-Famenne a déclarée close par liquidation, la faillite de M. Frédéric
Les, né à Liège, le 11 mai 1968, domcilié à 6900 Marche-en-Famenne,
rue Rosette 1, R.C. Liège 17460, T.V.A. 691.372.547.

Le tribunal a dit n’y avoir lieu à excusabilité de la partie faillie.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Jospeh Hollange. (15351)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 9 avril 2001, le tribunal de commerce de Nivelles a
prononcé pour insuffisance d’actif, sans excusabilité, la clôture de la
faillite de la S.C.R.L. Conseil Gestion Comptabilité, dont le siège était
établi à 1370 Jauche, rue Louis Lambert 70, déclarée ouverte par
jugement du 27 décembre 1999.

Le curateur, (signé) M. Janssens. (Pro deo) (15352)

Par jugement du 9 avril 2001, le tribunal de commerce de Nivelles a
prononcé pour insuffisance d’actif, sans excusabilité, la clôture de la
faillite de la S.A. Atoys, dont le siège était établi à 1400 Nivelles, Grand-
Place 29, déclarée ouverte par jugement du 8 juin 1998.

Le curateur, (signé) M. Janssens. (Pro deo) (15353)
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Par jugement du 9 avril 2001, le tribunal de commerce de Nivelles a
prononcé pour insuffisance d’actif, sans excusabilité, la clôture de la
faillite de la S.P.R.L. Cena Productions, dont le siège était établi à
1390 Grez-Doiceau, chemin du Ruisseau 11, déclarée ouverte par
jugement du 8 juin 1998.

Le curateur, (signé) M. Janssens. (Pro deo) (15354)

Faillite de : BE ON S.A., chaussée de Louvain 47, 1410 Waterloo.

Date du jugement déclaratif : 6 avril 1998.

Curateur : Me Leplat, avocat à 1300 Wavre, chaussée de Louvain 150.

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001, à 10 h 30 m, dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76, loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : (signé) M.P. Leleux, greffière. (15355)

Faillite de : Brabançon (Le) S.P.R.L., place des Brabaçons 4,
1348 Louvain-la-Neuve.

Date du jugement déclaratif : 6 avril 1998.

Curateur : Me Jeegers, avocat à 1330 Rixensart, avenue de Mérode 8.

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001, à 10 h 30 m, dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76, loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : (signé) M.P. Leleux, greffière. (15356)

Faillite de : D.V. Restauration S.P.R.L., chaussée de Bruxelles 290,
1401 Baulers.

Date du jugement déclaratif : 20 avril 1998.

Curateur : Me Leplat, avocat à 1300 Wavre, chaussée de Louvain 150.

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001, à 10 h 30 m, dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76, loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : (signé) M.P. Leleux, greffière. (15357)

Faillite de : Herbet, Henri, rue de la Briqueterie 36, 1460 Tubize.

Date du jugement déclaratif : 20 avril 1998.

Curateur : Me Speidel, avocat à 1400 Nivelles, rue de Charleroi 2.

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001, à 10 h 30 m, dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76, loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : (signé) M.P. Leleux, greffière. (15358)

Faillite de : Stone’s Concept, S.C.S., rue de la Source 4, 1300 Wavre.

Date du jugement déclaratif : 20 avril 1998.

Curateur : Me Van Gils, avocat à 1470 Genappe, rue des Marchats 7.

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001, à 10 h 30 m, dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76, loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : (signé) M.P. Leleux, greffière. (15359)

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001 à 10 h 30 m dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76 de la loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.P. Leleux. (15360)

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001 à 10 h 30 m dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76 de la loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.P. Leleux. (15361)

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001 à 10 h 30 m dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76 de la loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.P. Leleux. (15362)

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001 à 10 h 30 m dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76 de la loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.P. Leleux. (15363)

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001 à 10 h 30 m dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76 de la loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.P. Leleux. (15364)

Par ordonnance du 9 mai 2001, M. le juge-commissaire a fixé au
25 juin 2001 à 10 h 30 m dans les locaux du tribunal de commerce de
Nivelles, rue de Soignies 21, l’assemblée générale des créanciers aux
fins d’entendre le rapport du curateur sur l’évolution de la liquidation
de cette faillite (article 76 de la loi sur les faillites).

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) M.P. Leleux. (15365)

Tribunal de commerce de Namur

Par jugement du 10 mai 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Pierre Grossi, avocat à Jambes, rue de Dave 45, en qualité
de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Transports Gramri, en liquidation,
dont le siège social est établi à 5380 Fernelmont, section de Forville,
avenue de la Libération 154, R.C. Namur 39925, en remplacement de
Me Anne-Marie M’ Bungani Enanga, avocate à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) E. Marma-
gne. (15366)

Par jugement du 10 mai 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Pierre Grossi, avocat à Jambes, rue de Dave 45, en qualité
de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Run Time Delivery , dont le siège
social est établi à 5030 Gembloux, section de Beuzet, rue Saint-
Blaise 8 , R.C. Namur 65547, en remplacement de Me Anne-Marie M’
Bungani Emanga, avocate à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) E. Marma-
gne. (15367)

16977MONITEUR BELGE — 19.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Tribunal de commerce de Tournai

Par jugement prononcé le 8 mai 2001 par le tribunal de commerce de
Tournai, a été ouverte la faillite de la S.P.R.L. Amincissement
Maquillage et Esthétique, dont le siège était établi chemin des Ablens 1,
à 7900 Grandmetz, R.C. Tournai 80526, T.V.A. 457.229.294.

Les créanciers sont tenus de produire leurs créances au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à 7500 Tournai
dans un délai de trente jours (7 juin 2001).

La clôture du procès-verbal de vérification des créances est fixée au
2 juillet 2001, à 9 heures, en chambre du conseil du tribunal de
commerce de Tournai, palais de justice à Tournai.

Le curateur, Me Pierre Brotcorne, rue des Campeaux 3, 7500 Tournai,
fax 069/84 85 81.

Tournai, le 14 mai 2001.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) P. Brotcorne. (15368)

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de Verviers a
déclaré la faillite de la société privée à responsabilité limitée « Au Saint-
Remacle », dont le siège social est établi à 4910 Theux, place du
Perron 11 (commerce remis en février 2001), R.C. Verviers 64113,
T.V.A. 447.319.854, pour l’exploitation d’une boucherie au siège social.

Juge-commissaire : M. José Troupin.

Curateur : Me Pierre Schmits, avocat à 4801 Verviers, rue du
Tombeux 43.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
6 juillet 2001, à 9 h 30 m, au palais de justice de Verviers.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marc
Duysinx. (15369)

Régime matrimonial − Huwelijksvermogensstelsel

Bij verzoekschrift van zesentwintig april tweeduizend en één hebben
de heer Vandoolaeghe, Gerard Adolf Germain Cornelius,
hoofdtechnicus, geboren te Loker op dertig juni negentienhonderd
tweeënvijftig, en zijn echtgenote, Mevr. Desmet, Maria Anna Cornelia,
verpleegster, geboren te Ieper op negen maart negentienhonderd zesen-
vijftig, samenwonende te Ieper, Overdrachtstraat 11, gehuwd onder het
wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, aan de rechtbank van
eerste aanleg te Ieper homologatie gevraagd van de akte verleden voor
notaris Eric Himpe, te Ieper, op zesentwintig april tweeduizend en één,
houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel.

De echtgenoten Gerard Vandoolagehe-Maria Desmet hebben drie
gemeenschappelijke kinderen, te weten :

Els Maria Vandoolaeghe, geboren te Poperinge op 18 juli 1979;

Bart Geert Vandoolaeghe, geboren te Ieper op 15 oktober 1980;

Jan Geert Vandoolaeghe, geboren te Ieper op 16 januari 1985.
(Get.) E. Himpe, notaris. (15370)

Bij verzoekschrift, ondertekend op negen mei tweeduizend en één,
hebben de echtgenoten Lucien Robert Marie Vandewiele, buiten
beroep, geboren te Kortrijk op eenentwintig april negentienhonderd
tweeëntwintig, wonende te Kortrijk, Hazelaarstraat 2, doch verblij-
vende te Kortrijk, R.V.T. Pottelberg, Pottelberg 1, en zijn echtgenote,
Mevr. Marie Thérèse Emila Pauline Lietaert, zonder beroep, geboren te
Kortrijk op negentien augustus negentienhonderd tweeëndertig,
wonende te Kortrijk, Hazelaarstraat 2, gehuwd te Kortrijk op vieren-
twintig september negentienhonderd vierenvijftig, onder het stelsel der

gemeenschap van aanwinsten, blijkens huwelijksconcract verleden
voor notaris Albert Maertens, te Kortrijk, op vierentwintig september
negentienhonderd vierenvijftig, naar hun verklaring tot op heden noch
bevestigd, noch gewijzigd, de homologatie gevraagd aan de rechtbank
van eerste aanleg te Kortrijk van de akte verleden voor notaris Bernard
Boes, te Kortrijk, op negen mei tweeduizend en één, waarbij enkel een
wijziging beoogd wordt aan hun gemeenschappelijk vermogen, zonder
enige wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, maar waarbij de
echtgenoten Vandewiele-Lietart inbreng doen van verschillende onroe-
rende goederen in de gemeenschap.

Voor de verzoekers : (get.) Bernard Boes, notaris. (15371)

Bij vonnis van 15 maart 2001, uitgesproken door de de derde
burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, werd de
akte gehomologeerd verleden voor notaris Paul De Sutter, met stand-
plaats te Lotenhulle (Aalter), op 30 november 2000, houdende wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Germain Victor
Joseph Van Durme, zonder beroep, en zijn echtgenote, Mevr. Maria
Magdaleine Theophile Morel, zonder beroep, samenwonende te
9880 Aalter, Lovelddreef 24, inhoudende het behoud van het wettelijk
stelsel doch met inbreng door de echtgenoten Van Durme-Morel van al
hun tegenwoordige en toekomstige roerende goederen in het gemeen-
schappelijk vermogen.

(Get.) P. De Sutter, notaris. (15372)

Bij vonnis van 15 maart 2001 uitgesproken door de derde burgerlijke
kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, werd de akte
gehomologeerd verleden voor de notaris Paul De Sutter, met stand-
plaats te Lotenhulle (Aalter), op 28 december 2000, houdende wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Alfons Marcel
Gaston De Saer, zonder beroep, en zijn echtgenote, Mevr. Anna Maria
Andrea Vanlerberghe, zonder beroep, samenwonde te 9880 Aalter
(Lotenhulle), Hullaertstraat 5, inhoudende het behoud van het wettelijk
stelesl doch met inbreng door de heer Alfons De Saer van een
onroerend goed afhangend van zijn eigen vermogen in het gemeen-
schappelijk vermogen en door inbreng van de echtgenoten De Saer-
Vanlerberghe van al hun tegenwoordige roerende goederen in het
gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) P. De Sutter, notaris. (15373)

Op 13 november 2000 hebben de heer Nicholls, Stephen Anthony,
huisman, geboren te Southhampton (Verenigd Koninkrijk) op negen-
tien april negentienhonderd negenenveertig, en zijn echtgenote,
Mevr. Van Grinsven, Maria Martina Theodora, secretaresse, geboren te
Sint-Oedenrode (Nederland) op drie maart negentienhonderd drieën-
vijftig, samenwonende te 1860 Meise, Lucien Van Hemeldonckstraat 3,
ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel het verzoek-
schrift neergelegd d.d. 5 oktober 2000, strekkende tot homologatie van
de akte verleden voor Mr. Geert Nouwkens, notaris te Oostmalle, op
5 oktober 2000, waarbij zij hun huwelijksvermogensstelsel wijzigden in
het stelsel der zuivere scheiding van goederen.

Voor de verzoekers : (get.) Geert Nouwkens, notaris. (15374)

Bij vonnis, gewezen door de zevende kamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge, op zeventwintig maart tweeduizend en één,
werd gehomologeerd, de akte verleden voor notaris Piet Denys, te
Ruddervoorde (gemeente Oostkamp), op zeven februari tweeduizend
en één, waarbij de echtgenoten heer Gilbert Talloen, postman, en
Mevr. Dorine De Clerck, café-uitbaatster, samenwonende te 8370 Blan-
kenberge, Kerkstraat 218, hun huwelijksvermogensstelsel hebben
gewijzigd, inhoudende wijziging van hun bestaande huwelijksvermo-
gensstelsel, zijnde het wettelijke stelsel van gemeenschap, naar het
wettelijk stelsel van gemeenschap met inbreng van een onroerend goed
in de gemeenschap door één der echtgenoten.

Voor de partijen, (get.) Piet Denys, notaris. (15375)
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Bij verzoekschrift van 24 april 2001, hebben de heer Franck, Johan
Francina André, geboren te Mechelen op 8 maart 1973, en echtgenote,
Mevr. Van Winkel, Inge Joanna, geboren te Bonheiden op
9 september 1976, samenwonende te Mechelen, Zemstbaan 154,
verzocht om homologatie van de wijziging van hun huwelijksvermo-
gensstelsel, ingevolge akte verleden voor notaris Morrens, te
Bonheiden, op 24 april 2001.

(Get.) J. Morrens, notaris. (15376)

Volgens vonnis uitgesproken op 20 maart 2001, door de zevende
kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd de akte
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Faes, Jean Louis, zonder beroep, en Mevr. D’Hespeel, Anny
Gabriella, huisvrouw, wonende te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 284,
verleden door Mr. André De Ryck, notaris te Asse, op 23 januari 2001,
gehomologeerd.

Voor eensluidend uittreksel : voor de heer en Mevr. Faes-D’Hespeel,
(get.) André De Ryck, notaris. (15377)

Bij verzoekschrift de dato vier mei tweeduizend en één, hebben de
heer Detremmerie, Kurt Godfired Gerard, en zijn echtgenote,
Mevr. Duyck, Griet Helene, samenwonende te Deerlijk, Guido Gezel-
lelaan 123, voor de burgerlijke rechtbank van Kortrijk, een vraag
ingediend tot homologatie van het contract houdende wijziging aan
hun huwelijksvermogensstelsel, opgemaakt bij akte verleden voor
notaris Ignace Saey, te Deerlijk op vier mei tweeduizend en één.

Voor de verzoekers, (get.) Ignace Saey, notaris. (15378)

Blijkens vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge,
zevende kamer op dertien maart tweeduizend en één, werd de akte
verleden voor notaris Caroline Declercq, te Koekelare, op
21 december 2000, houdende wijziging van het huwelijksvermogens-
stelsel tussen de echtgenoten Marnix Compernol-Van Lerberghe,
Nancy, te Gistel, gehomologeerd.

Deze akte omvat het aannemen van het wettelijk stelsel, met de
inbreng van de heer Marnix Compernol van een persoonlijk onroerend
goed in het gemeenschappelijke vermogen.

Voor de echtgenoten Marnix Compernol-Van Lerberghe, Nancy, (get.)
Caroline Declercq, notaris te Koekelare. (15379)

Volgens vonnis uitgesproken op zesentwintig maart tweeduizend en
één, door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd de akte
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Charlier, Raymond Pierre en Mevr. Geens, Odette Wivine Marie-
Therese, samenwonende te 3090 Overijse, Kerkeweg 7, verleden voor
notaris Maryelle Van den Moortel, te Overijse op vijftien februari
tweeduizend en één, inhoudende inbreng van onroerende goederen
door de heer Charlier, gehomologeerd.

Voor gelijkluidend uittreksel : (get.) Maryelle Van den Moortel,
notaris. (15380)

Volgens vonnis uitgesproken op twintig maart tweeduizend en één,
door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd de akte houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de
heer Vandenput, Alain Nestor Jules Joseph en Mevr. Vanhaecht, Rita
Maria, samenwonende te 3090 Overijse, Stationsstraat 34, verleden voor
notaris Maryelle Van den Moortel, te Overijse, op eenentwintig
december tweeduizend, inhoudende inbreng van een onroerend goed
door de heer Vandenput, gehomologeerd.

Voor gelijkluidend uittreksel, (get.) Maryelle Van den Moortel, nota-
ris. (15381)

Bij verzoekschrift de dato tien mei tweeduizend en één, hebben de
echtgenoten de heer Peeters, Gustaaf Maria, geboren te Oelegem, op
zestien juni negentienhonderd vierenveertig, en zijn echtgenote,
Mevr. Willems, Maria Joanna Leonia, geboren te Lier op drie december
negentienhonderd achtenveertig, samenwonende te Berlaar, Havik-
straat 46, voor de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, een verzoek
ingediend tot homologatie van de akte van wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Luc Weyts, te
Mechelen, op twaalf april tweeduizend en één.

De echtgenoten zijn thans gehuwd onder het stelsel van algehele
gemeenschap van goederen, stelsel huwelijkscontract, verleden voor
notaris Jacques Hopchet, te Antwerpen, op dertien maart negentien-
honderd zeventig.

Via de akte wijziging huwelijksvermogensstelsel hebben zij een grote
wijziging doorgevoerd en het stelsel van scheiding van goederen
aangenomen.

(Get.) L. Weyts, notaris. (15382)

Bij vonnis uitgesproken op 27 februari 2001, heeft de rechtbank van
eerste aanleg te Oudenaarde, de akte gehomologeerd, verleden op
4 augustus 2000, voor het ambt van notaris Philippe Henrist, te Ronse,
waarbij de heer Verschelden, Jo Maurice Marie, elektricien, geboren te
Oudenaarde op 14 mei 1969, en zijn echtgenote, Mevr. Cornelis,
Maureen Clarisse Noëlla, bediende, geboren te Gent op
15 oktober 1974, samenwonende te Oudenaarde, Aalststraat 98, hun
huwelijksvermogensstelsel zijnde het wettelijk stelsel waaraan zij
onderworpen zijn bij gebrek aan huwelijkscontract, hebben gewijzigd.

Deze wijziging houdt de inbreng in door de heer Verschelden, Jo, van
een onroerend goed, hem persoonlijk toebehorend, in het gemeen-
schappelijk vermogen.

Ronse, 10 mei 2001.

(Get.) Ph. Henrist, notaris. (15383)

Bij verzoekschrift van 27 april 2001, hebben de echtgenoten, Chris-
tiaan Jerôme Jean De Clerck-Martine Emilienne Destoop,
samenwonend te Waregem, Boulezlaan 70, voor de burgerlijke griffie
van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, een verzoekschrift
ingediend tot homologatie van het contract houdend wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, met name inbreng van een eigen onroerend
goed in het gemeenschappelijk vermogen, opgemaakt bij akte verleden
voor notaris Thérèse Dufaux, te Waregem, op 27 april 2001.

Voor de echtgenoten, (get.) Thérèse Dufaux, notaris. (15384)

Suivant requête qui sera déposée incessamment au tribunal de
première instance de Mons, les époux Roosens, Paul, cultivateur et son
épouse Mme Deknudt, Chantal, agricultrice, domiciliés ensemble à
7090 Braine-le-Comte, ex Petit-Rœulx-lez-Braine, Hameau de Mer 4,
solliciteront l’homologation du contrat de mariage modificatif dressé
par acte du notaire André Lecomte à Braine-le-Comte, le 26 avril 2001,
consistant en l’apport au patrimoine commun d’un bien immeuble
propre à M. sans modification de régime matrimonial.

(Signé) A. Lecomte, notaire. (15385)

Suivant prononcé le 9 mai 2001 par le tribunal de première instance
de Neufchâteau, le contrat de mariage modificatif du régime matrimo-
nial entre M. Fasbender, Jean-Claude Alfred Léon Ghislain, né à Léglise
le 17 janvier 1953, et son épouse, Mme Louis, Andrée Raymonde
Germane Anna, née à Fauvillers le 11 décembre 1953, domiciliés
ensemble à 6600 Bastogne, rue Chanteraine 10, dressé par acte du
notaire Daniel Pirlet, à Bastogne, en date du 20 mars 2001, a été
homologué.

Le contrat modificatif comporte adoption du régime de la séparation
de biens pure et simple.

(Signé) D. Pirlet, notaire. (15386)
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Par requête du 10 janvier 2001, déposée au greffe du tribunal de
première instance de Mons, rue de Nimy, à Mons, le 23 janvier 2001,
M. Francis Hubert Gossiaux, pensionné, né à Jemappes, le 23 mars 1940
et son épouse Mme Monique Thérèse Lamourette, sans profession, née
à Capdenac-gare (Aveyron, France), le 16 décembre 1940, tous deux de
nationalité belge, domiciliés à Mons (Jemappes), avenue Wilson 535,
mariés à Jemappes le 2 février 1963, sous le régime de la communauté
réduite aux acquets, suivant contrat de mariage reçu le 26 janvier 1963
par Me Charles Glineur, notaire à Jemappes, ont sollicité l’homologa-
tion de l’acte avenu devant le notaire de Leuze, à Mons, le
10 janvier 2001, portant modification du régime matrimonial en faisant
entrer dans le patrimoine commun, l’immeuble sis à Mons (Jemappes)
à front de l’avenue Wilson 535, cadastré section A, n° 495/q-3 pour
3 ares 20 centiares, appartenant en propre à Mme Monique Lamourette.

(Signé) J.-M. de Leuze, notaire. (15387)

Aux termes d’un acte reçu par Me Pierre-Philippe Debauche, notaire
à La Louvière, en date du 24 juillet 2000, enregistré au deuxième bureau
de l’enregistrement de La Louvière :

1. M. Marek Brzoska, mécanicien, né à Bydgoszez (Pologne), le
20 décembre 1969, et son épouse,

2. Mme Valérie Meulenbergs, hôtesse, née à La Gestre, le 5 août 1972,

demeurant ensemble à La Louvière, section haine-Saint-Paul, rue
Evrard 7.

Epoux mariés sous le régime légal de communauté à défaut d’avoir
établi préalablement un contrat de mariage, ont modifié leur patri-
moine commun sans que le régime matrimonial ne soit modifié, par le
transfert au patrimoine commun de l’immeuble suivant :

Ville de La Louvière, section Haine-Saint-Paul, une maison d’habita-
tion avec dépendances, jardin et garages d’un ensemble sis à front de la
rue Evrard où elle est côtée n° 7 et aboutissant rue Wasterlain,
paraissant cadastrée ou l’ayant été section A, n° 82 C 34 et 82 K 29 pour
une contenance globale de quatre ares septante centiares, tenant
auxdites rues et à divers.

Origines de propriété.
Le bien prédécrit appartient en propre à Mme Valérie Meulenbergs,

comparante aux présentes, pour l’avoir acquis de 1. Mma Marie-
Thérèse Denise Yvette Renée Meulenbergs, docteur en médecine,
divorcée, demeurant à Mons, et, de 2. M. Joël André Freddy Gaston
Meulenbergs, gérant de société, demeurant au Rœulx, suivant acte reçu
par le notaire Debauche, soussigné aux présentes, en date du
5 décembre 1991, transcrit au premier bureau des hypothèques de
Mons, le 12 décembre suivant, volume 6023, n° 13.

Le 11 mai 2001.
(Signé) P.Ph. Debauche, notaire. (15388)

Succession vacante − Onbeheerde nalatenschap

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil par la troisième
chambre du tribunal de première instance de Liège, le 27 avril 2001,
Me Luc Noirhomme, avocat, juge suppléant, dont le bureau est établi
rue Vinâve 32, à 4030 Liège (Grivegnée), a été désigné curateur à la
succession réputée vacante de M. Kinet, René, Léon Emile, né à Esneux
le 24 novembre 1923, en son vivant domicilié à 4101 Jemeppe, place
Brossolette 6/16, décédé à Flémalle le 1er janvier 2000.

Les créanciers sont invités à prendre contact d’urgence avec le
curateur.

Le curateur, (signé) L. Noirhomme. (15389)

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil par la troisième
chambre du tribunal de première instance de Liège, le 27 avril 2001,
Me Luc Noirhomme, avocat, juge suppléant, dont le bureau est établi
rue Vinâve 32, à 4030 Liège (Grivegnée), a été désigné curateur à la
succession réputée vacante de Mme Biet, Maria Victoire Léonardine,
née à Liège le 24 mai 1913, veuve de Bleurheid, Jules, en son vivant
domiciliée rue de Plainevaux 359/182, à 4100 Seraing, y décédée le
8 août 2000.

Les créanciers sont invités à prendre contact d’urgence avec le
curateur.

Le curateur, (signé) L. Noirhomme. (15390)

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil par la troisième
chambre du tribunal de première instance de Liège, le 3 mei 2001,
Me Luc Noirhomme, avocat, juge suppléant, dont le bureau est établi
rue Vinâve 32, à 4030 Liège (Grivegnée), a été désigné curateur à la
succession réputée vacante de Mme Beaufort, Bertha Alexandrine, née
à Saint-Nicolas le 22 décembre 1911, en son vivant domiciliée à
4000 Liège, rue Auguste Donnay 77, décédée à Oupeye le
29 novembre 1977.

Les créanciers sont invités à prendre contact d’urgence avec le
curateur.

Le curateur, (signé) L. Noirhomme. (15391)

Tribunal de première instance de Bruxelles

La chambre des vacations du tribunal de première instance de
Bruxelles a désigné le 28 juillet 2000, M. Philippe De Vigne, avocat et
juge suppléant, avenue d’Orbaix 16, à 1180 Bruxelles, en qualité de
curateur à la succession de De Pril, Germaine, née à Molenbeek-Saint-
Jean le 4 janvier 1909, domiciliée en son vivant à 1000 Bruxelles, rue du
Temple 5, décédée à Bruxelles, le 30 avril 1999.

Bruxelles, le 10 mai 2001.
Le greffier adjoint délégué, (signé) Ch. Sauvage. (15392)
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